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Szolidaritás
A Szolidaritás a Pride mellett
Kiálltunk a munkások, a szakszervezetek, a demokratikus pártok, a
civil szervezetek mellet a kormány ellenében. Most mint alakulásunk

óta mindig, az LMBTQ emberek mellet is ott vagyunk. Holnap (július 8) Pride! Mi szabadok vagyunk!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/U1cVBD

Vizes vb (megint, még mindig…)
A vizes vb megnyitója többe kerül,
mint a Sziget nagyszínpada az összes fellépővel
Már zajlanak a próbák és technikai beállások a vizes világbajnokság
megnyitó ünnepségének stílszerűen úszó színpadán a Lánchíd pesti hídfőjénél. Az már látszik, hogy a színpadot csak a kiváltságosak láthatják
„3D-ben”, a többieknek csak a sík képernyő jut. Pedig épp a technikai
kialakításoktól olyan drága állítólag a parti. Mintegy 2,4 milliárd forint
megy el a látványra. Összehasonlításul: a Sziget Fesztivál nagyszínpada
a technikával együtt idén százmillióból megvan. Egy 120 perces rendezvény kerül 3,4 milliárdba, amelyet nem közvetít a jogokat megvásárló
Eurosport. A látványosság minden perce 28 millió forintnál is többe
kerül, de hogy ezt az összeget ne mi számítsuk át lélegeztető gépekre,
összehasonlításul megszereztük a Sziget Fesztivál számait.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/wnM3Fv

85 millióért építenek egy buszfordulót a vizes vb-re
Az utolsó pillanatokban is záporoznak a vizes vb-hez köthető költések. Most épp média és látogatói buszfordulót kell csinálni. Az
uniós közbeszerzési értesítőben jelent meg a hirdetmény, mely újabb

85,2 millió forint sorsáról dönt. A Bp2017 Kft. június 23-án kötötte
meg a nyertes vállalkozóval a szerződést, melynek értelmében a vállalkozónak média és látogatói buszfordulót kell kialakítania a Duna
Aréna közelében. A hirdetmény szerint feladat lesz a buszforduló kialakítása, ideiglenes burkolat és – az elektromos hálózat kiépítését
követően – térvilágítás kialakítása. A buszforduló teljes egészében
ideiglenes építmény, így azt az esemény után el kell bontani, és az
eredeti állapotot kell majd visszaállítani egy kivétellel. A kiirtott bozótos-cserjés jelleget nem kell visszaállítani a leírás szerint.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/nqLBSS

A sosem látott VB – sem az RTL,
sem HírTV nem közvetíthet
Így kell egy, a kormány lélegeztető csövére kötött köztévének nézettséget generálni, mondhatnánk. A valaha királyinak nevezett, mára
vicckategóriába aljasult propagandasugárzó csatornák ezzel kapnak
kényszerű figyelmet. Ha ezzel sem nő a nézettség, annak is megvan
a maga haszna.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/JG6T2f

Mikor kerül bíróság elé a felelős?
Az unió fizette,
mégis beszedték a lakosoktól a pénzt
Kaposváron a szennyvíz-beruházási projektre begyűjtötték az ingatlantulajdonosoktól az önrészt, de kiderült, hogy az unió állja a teljes
költséget. Most a társulás mégsem hajlandó visszafizetni a befizetett
összeget. Kaposváron a csatorna beruházásra lakásonként 225 ezer
forintot gyűjtöttek be, aminek csak egy részét hajlandó visszafizetni
a társulás, miután kiderült, hogy be sem kellett volna szednie. A tiltakozó petíciót, amit Lázár János kancelláriaminiszternek szeretnének
eljuttatni, a több mint ezer károsultból már négyszázan aláírták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Pq1JLw

A kétmilliárdból egy fillért sem kaptak
a vörösiszap-károsultak
Hiába fogott össze az ország és gyűjtött össze rengeteg pénz a vörösiszap-katasztrófa után, egy jogszabály miatt nem juthattak hozzá a

károsultak. A Miniszterelnökség államtitkára, Kovács Zoltán szombaton jelentette be: döntött a kormány a károsultak jogerős vagyoni
kárának megtérítéséről, amelynek összege mintegy 70 millió forint.
A kormányzat által vállalt, a vagyoni károk megtérítésére vonatkozó
állami segítségnyújtás több mint tíz családot érint. Gyűjtés indult a
károsultak részére – ahogy Magyar fogalmazott – Soros is beletett
izgalmában 1 millió dollárt. A káralapba így összesen több mint 2
milliárd forint gyűlt össze. „Ebből egy forintot sem kaptak. Egy forintot sem kaptak” – nyomatékosította az ügyvéd.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/VgqBau

Átlagosan napi 113 jegyet adtak el
a felcsúti kisvasútra...
Tavaly április és idén január között 53 napon egy jegyet sem adtak el a kisvasútra, de ennek ellenére 7 napon utasok nélkül is közlekedtek a vonatok.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/4Us2BC

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Állnak a „zsír új” nyíregyházi buszok –
Nincs gáztöltő
Negyvenegy zsír új, Nyíregyházának uniós pénzből vásárolt busz
vesztegel tavaly december óta Tiszaújvárosban, a MAN telephelyén:
azért nem tudnak munkába állni, mert a városban eddig nem épült
meg a működésükhöz szükséges CNG gáztöltő állomás. Eközben
húsz-harminc, jobb esetben tízéves buszokkal látják el a szabolcsi

megyeszékhely tömegközlekedését: állapotukra jellemző, hogy a hét
elején is kigyulladt az egyik járat. Sérülés ugyan nem történt, de a
környéken kisebb pánikot okozott az égő jármű látványa.
A történtek miatt elsősorban a város vezetése, de a gazdasági minisztérium is felelős, amiért nem gondoltak arra, hogy az 5 milliárdos
pályázati pénzből vett 41 autóbusz mellé infrastruktúra is kellene.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/wURgDF

A kormány népellenes politikája
Fokozatosan vágná vissza
a gimisek számát az NGM
A gimnáziumi keretszámok csökkentésével és kötelező felvételi rendszerrel fokozatosan csökkentené a gimisek és növelné a szakiskolások számát az NGM egy háttéranyag szerint. Az anyag még tavaly decemberi
keltezésű, azóta pedig nem került a kormány elé, valószínűleg azért, mert
a választások előtt nem lenne okos húzás a Fidesznek, hogy magára haragítsa a gyerekeiket gimibe küldeni akaró szülőket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/dksRWw

Rekordösszegeket költ idén
a kormány propagandára
Durván elszálltak a kormány propagandakampányainak költségei.
Júliusig már 12,8 milliárdot költött az állam a kékplakátos kampányokra. Ebből a pénzből kijönne például az egyetemi hallgatók
ösztöndíjemelése vagy a mentősök 10 százalékos béremelése. A
kormány legújabb, nevető Soros Györggyel riogató plakát– és reklámkampánya 5,7 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek. Ezzel
ez az utóbbi évek második legdrágább kampánya, ennél egyedül a

sikertelen kvótanépszavazás körüli hadjárat került többe. 2013 óta
az a tendencia, hogy egyre többet költ a kormány a jól ismert kék
plakátos kampányokra: míg a 2013-ban csupán egy kampányra („Magyarország jobban teljesít”) költöttek 800 millió forintot, csak idén
már 12,8 milliárdnál tartanak a propagandakiadások.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5b5NwA

A kormány 90 milliót von el a szociális- és
gyermekvédelmi támogatásokból,
hogy a versenysportokra költse
A keddi (július 4) Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amiben Orbán Viktor elrendeli, hogy a tavaly költségvetési
maradványokból 90 315 000 forintot csoportosítsanak át a szociális
támogatásokból a sporttámogatásokra. A kormányhatárazothoz csatolt táblázat szerint a Szociális humánszolgáltatók részére biztosított
szociális– és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatásoktól vonják el a pénzt a sporttevékenységek támogatására.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/awwjQU

Hogyan hízlaljuk a rokonokat, barátokat?
Teljesen elszabadult a Fidesz: elképesztő módon
döntöttek a vidéki milliárdokról
A frissen megjelent Magyar Narancsban terjedelmes összeállítást olvashatnak arról, mennyire aggályos módon történtek/történnek az
ún. TOP-os pénzek szétosztása a megyei önkormányzatoknál. Ez az
a (természetesen uniós) forrás, amely arra szolgálna, hogy a magyar
vidéket különböző támogatásokhoz jutatva, fejlessze azt. Ám úgy tűnik, jórészt a fideszes települések kapnak ebből a 800 milliárd körüli
pénzből. Az általunk megkérdezett megyei önkormányzati képviselők
mindegyike arról számolt be, hogy az előterjesztéseket eleve későn ismerhették meg, és az azokban szereplő információk finoman szólva
sem voltak alkalmasak arra, hogy felelősen dönthessenek – holott
hatalmas összegekről van szó. A közgyűlés tagjai – az ellenzékiek
biztosan, de beszéltünk kormánypárti politikusokkal is – igazából azt
sem tudták, hogy miről szavaznak. Az előterjesztésekben sok helyen
fel sem voltak sorolva a támogatott, a részben vagy teljesen elutasított
pályázatok. Az már kivételesnek számított, ahol egyenként szavaztak
a települési pályázatokról – mint Bács-Kiskunban és Nógrádban –,
de ott is csak kódszámokat ismerhettek meg, amiből sok mindenre
nem tudtak következtetni. (A szavazás nagyjából így nézett ki: a pályázati kódszám TOP.1.4.1-15 – tessenek szavazni!)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/67UKc4
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Brüsszeli pénzen hízik Tiborcz birtoka
Úgy tűnik, Orbán Viktor miniszterelnök sem tudta megakadályozni,
hogy veje, Tiborcz István és családja ölébe hulljon csaknem 150 millió forint uniós pályázati forrás. A kormányzati pályázati portál adatai szerint
mindketten (Tiborcz István és Tiborcz Eszter) az unió vidékfejlesztési
programjának forrásaiból kapnak pénzt arra, hogy áttérjenek az ökológiai gazdálkodásra. Orbán Ráhel férje, Tiborcz István 35 millió forintban
részesül, míg testvére, Eszter ennek az összegnek több mint háromszorosát, 108 millió forintot nyert el erre a célra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/cWfwpp

A kormány elveszi a NAV-tól
a szerencsejátékok felügyeletét
Új hivatalunk lesz, úgy hívják, Szerencsejáték Felügyelet, és közvetlenül
a nemzetgazdasági miniszter alá lesz rendelve. Az adóhivatal, a NAV
feladata volt a szerencsejáték-felügyelet, ezt szervezik át hivatallá. Feladata lesz többek között az engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel
szembeni fellépés (így nyilván az online szerencsejáték-monopóliumot
birtokló Andy Vajna illegális[sá tett] konkurenseivel szembeni fellépés),
és általában a szerencsejáték-piac felügyelete és ellenőrzése.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/vqD6iH
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