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Fidesz: a pénzek hova mennek?
A kormány 500 milliós tájékoztatási kampányt
indít a Vajdaságban

Ennél zavarosabb és gyanúsabb hátterű
gyógyszállók még nem nagyon épültek

A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat
Semjén Zsolt aláírásával, amely felhívja Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest, hogy a Bethlen Gábor Alap
közreműködésével nyújtson 500 milliós támogatást Magyar Szó Lapkiadó Kft.-nek a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatására. A
kampányba a Magyar Nemzeti Tanácsot is bevonják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xcVnNE

A nyolcszázmillió forintos uniós támogatás felhasználásával épülő
villánykövesdi és a 871 millióval segített esztergomi gyógyszálló-beruházásból egyaránt 20-30 százalék hiányzik a befejezéshez. A két
hotelnek már rég üzemelnie kellene, de a Nemzetgazdasági Minisztérium kegyes a beruházóval, még azt is titkolták előttünk, hogy időközben szabálytalansági eljárást indítottak az ügyben.
A projektben érintettek hallgatnak, kérdéseinkre nem válaszolnak.
Vajon miért, és kié lesz majd a végén – feltehetőleg töredékáron – a
két szálloda?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/85qpzi

Tíz napon át telefonálja körbe a Fidesz
a nyugdíjasokat Vona szavai miatt
A Fidesz azért indít tájékoztató kampányt a nyugdíjasok informálására Vona
Gábor, a Jobbik elnökének szavairól, mert egy politikus nem engedheti meg
magának, hogy kiszemeljen egy csoportot, és azokat megsértse, mondta
Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az M1 kedd reggeli
műsorában. Hozzátette, ha egy politikus mégis megsért egy csoportot, akkor
bocsánatot kell kérnie. Egy hónapja várjuk azt, hogy ezt Vona Gábor megtegye. Nem volt rá hajlandó, sőt rátett még néhány lapáttal, jegyezte meg
Hidvéghi Balázs. Közölte, a telefonos és e-mailes tájékoztató akció várhatóan a következő egy hétben, tíz napban zajlik majd.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/F7eXXR

Hadházy: Fideszes érdekek állhatnak
a kilakoltatások mögött
Ingatlanspekulációt sejt a kormánypártok parlamenti bojkottja
mögött az LMP társelnöke. Hadházy Ákos Reggeli járat című
műsorunkban azt mondta: tud olyan esetről, hogy vidéki fideszes
politikusok árverésen jutottak hozzá az adósok elárverezett házaihoz, így feltehetően ezért nem érdekeltek abban, hogy a kilakoltatási moratóriumról vitázzanak a rendkívüli ülésnapon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/1MJMwj

Készülünk a kormányváltásra
Felmérés: A többség kormányváltást akar,
mégis jelentős a Fidesz előnye
Folytatódott a Fidesz támogatottságának hullámzása, a Jobbik változatlanul tartja magát, az MSZP azonban csökkenő tendenciát mutatott – legalábbis ez derül ki a Závecz Research szerkesztőségünkhöz
eljutott legfrissebb pártpreferencia-eredményeiből. Az úgynevezett
kis pártok továbbra sem ugorják meg a parlamenti küszöböt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5bHgUa

Négy nővel és kilenc ellenzéki párttal
bontanák le a Fidesz választási rendszerét
Kilenc ellenzéki párt, a DK, az Együtt, a Kétfarkú Kutya, az LMP,
a Liberálisok, az MSZP, a Modern Magyarország Mozgalom, a Momentum és a Párbeszéd is támogatja a Közös Ország Mozgalom kezdeményezését a választási rendszer átalakításáról.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/i1uwo8

Egy a jelszó
Összehozta az ellenzéket a Fidesz legfontosabb törvénye. Kilenc párt
együtt kampányol egy igazságosabb választási rendszerért. Vajon ez

lenne a sokak által szorgalmazott Orbán-ellenes nagykoalíció? Ezt is
megkérdeztük Bokros Lajostól, a Moma elnökétől.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/4KWHbi

Legyen ön is lapkiadó! Egy civil szervezet
fontos híreket kínál önkéntes terjesztésre
Nyomtasd, másold, terjeszd – szólít fel egy új honlap, amely házilag
készíthető újságot kínál minden aktivistának. A sajtóban megjelent
fontos híreket ugyanis bárki kinyomtathatja, és lehetőségei szerint
terjesztheti.
A Közös Ország Mozgalom az igazságtalan választási rendszer átfogó reformjáért küzd, széleskörű összefogásban.
Szövetségeseink mindebben a Demokratikus Koalíció, az Együtt, a
LMP – Lehet Más a Politika a Liberálisok, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a MSZP, a Modern Magyarország Mozgalom, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért. Velük szeptember
1-jétől az Alkotmány utca végében nyíló Agórán fogunk dolgozni
azon a törvényjavaslaton, amely szabad és tisztességes választásokat
garantálhat 2018-ra. Csatlakozz be a http://kozosorszagmozgalom.
hu weboldalra kattintva!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/2zQ8rc

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

Pusztul szegény magyarország
Mészáros lebetonozta a Bükköt
Betonteknő. Szarkofág. Monstrum. Bunker. Förmedvény. Ocsmányság.
Íme néhány szó, amellyel a szilvásváradiak jellemezték a Heves megyei
település központjában magasodó lovas stadiont. Hatalmas, tájidegen
betontömb töri meg a Bükk-hegység eddigi, szemet gyönyörködtető láncolatát Szilvásvárad központjában: épül Mészáros Lőrinc csaknem hétmilliárdos lovas stadionja. A beruházás része a szabadtéri létesítmény
szomszédságában tavaly év végén átadott fedett lovarda, amelyről a
Népszava korábban megírta: lovas szakemberek szerint annyi pénzért,
amennyibe került, már egy fűtött, jó talajú versenyhelyet is építhettek
volna, nem ilyen komfort nélküli, fapados, több sebből vérző, s az átadás
után javításra szoruló változatot. Egyetlen pozitív véleményt hallottunk
a faluban a „szörnyről”: a Szalajka-völgy bejáratánál lévő vendéglátósok
egyike azt mondta, mióta épül a stadion, megnőtt a forgalmuk. – Olyan
ez, mint a katasztrófaturizmus: sokan hallották milyen ronda lesz, és személyesen akarnak meggyőződni róla – mondta
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/WrVPGY

Fónagy János: visszaalakítás miatt a Duna Aréna
egy évig nem használható
Az orbáni fegyvertény, miszerint a „csak”-on kívül azért volt rettentően jó, hogy megrendeztük a vizes világbajnokságot, mert rengeteg
hasznos létesítmény marad Budapesten mindannyiunk örömére.
Fónagy államtitkártól megtudtuk, hogy a Duna Aréna jövő nyárig
nem tartozik ezek közé „visszaalakítás” okán.
Fónagy János parlamenti államtitkár nyerte el azt a tisztességet, hogy
megválaszolhatta Szabó Tímea képviselő asszony kérdését, miszerint
mi lesz a 40 milliárd helyett 160 milliárd közpénzt felemésztő vizes
világbajnokság zászlós hajójaként emlegetett Duna Arénával.
Fónagy írásbeli válaszából kiderül: a vizes vb és a Masters-világ
bajnokság után most visszaalakítási munkálatok kezdődnek. Hogy
ezekkel pontosan mikorra végeznek, arról annyit írt, hogy 2018 első
féléve a várható befejezési határidő, a nyilvánosság számára ez után
nyitják majd meg az uszodát és a Dagály strand környékét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YgMQsx

Tények, szomorú tények
Salzburgi csúcs Orbánék nélkül
Közép-Európára irányítja figyelmét Emmanuel Macron francia elnök, aki ma Ausztriába, holnap Romániába, pénteken Bulgáriába
látogat. Budapest és Varsó kimaradt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6KBxkM

van a közmunka miatt, hogyan nyomorog, és a következő hónapban
már ezt a 22 800 forintot sem kapta meg, mert azt mondták rá, hogy
nem együttműködő. De eljutottunk oda, hogy a legszegényebbek még
a közmunkának is örülnek, mert attól félnek, nem lesz semmi, és
akkor már egyáltalán nem tudnak mit tenni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xWh4Th

Egyre nehezebb helyzetben vannak a szegények,
a kormány pedig nem segít

Újra él a Kubatov-lista – Nyugdíjasokat vegzálnak

A Magyar Narancs augusztus 24-én megjelent, legfrissebb lapszámában összeállítást olvashatnak a hazai szegénységről: szociológusok és
szakértők mellett olyanok is megszólalnak, akik hosszú évtizedek óta
igyekeznek segíteni az olykor elképzelhetetlenül nehéz körülmények
között élő emberek helyzetén. Ők szomorúan azt mondják: javulást
nem látni, noha a kormány azt kommunikálja, az elmúlt 25 évben
senki nem tett többet a nyomor felszámolásáért, mint ők. Több olyan
embert is ismerek, aki elmondta, milyen kiszolgáltatott helyzetben

Egyre többen jelzik, hogy bár soha nem adták meg a Fidesznek a
telefonszámukat, a párt mégis megszerezhette azt a Jobbik– és Vona
Gábor-ellenes telefonos kampányához. A Fidesz szerint ők csak a
szimpatizánsaikat hívják, ám akad olyan nyugdíjas olvasónk, aki
soha nem adta meg adatait a pártnak, mégis többször hívták, és felvételről arról „tájékoztatták”, hogy a jobbikos pártvezető megsértette
a nyugdíjasokat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5u4m1z

Ez csak nálunk történhet meg!
Handó rendelt egy arculati kézikönyvet,
amely bugyi viselési iránymutatást is ad
A bíróságok is haladnak a korral, így gőzerővel zajlik a bírósági ügyfélcentrumok fazonírozása. Ehhez 8 millió forintért vett bugyutaságokkal teli arculati kézikönyvet az Országos Bírósági Hivatal, amiből
kiderül például, hogy egy hétre öt darab fehérnemű kell egy dolgozónak. A HVG birtokába jutott, 8 millió forintért vett – a bíróságokon
meglehetősen nagy vihart kavart – útmutató alapján a jövőben az
országban minden bíróságon egységes arculatú ügyfélközpontok válthatják ki a kezelőirodákat, ami – az OBH elnöke szerint – „a magyar
bíróságok ügyfélbaráttá válásának folyamatában is egy fontos lépés”.
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

Erre egyébként összesen 500 millió forint van a jövő évi költségvetésben. A legmegalázóbbnak „a megértést segítő brossúra” tűnik, ami
egy hétre összeállítja a dolgozó ruhatárát, számszerűsítve a kívánt
ruhadarabokat, még a fehérneműt is.
Utóbbi esetben például nőknek az öt munkanapra gondosan öt bugyit javasolnak, amelyek lehetőleg fehérek, feketék, vagy testszínűek
legyenek. De ugyanilyen ajánlás fogalmazódik meg a melltartókra
(testszínű vagy fehér), trikóra (fehér), harisnyanadrágra (testszínű
vagy fekete), bokafixre (testszínű vagy fekete), illetve pamut zoknira
is (fekete).
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/PscjNq
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