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Több fontosnak tűnő információ bújt meg, a szokásos celebkék, cukorkák, meg önreklámok
között..

-Az OTP vezérigazgatója, Csányi Sándor elmondta, hogy lehetetlen minden deviza alapú hitelt
átváltani forintra, mert összeroppanna a gazdaság, nem bírná a forint! Hisz nagyjából, a kisebb
-nagyobb hitelesek száma egy millió fölött jár...Ezzel már megbukott az a törekvés, hogy a forint
deviza mozgást ki lehessen védeni! Akinek devizában van a hitele, az védtelen marad a
pénzpiaci mozgásoktól...Akinek sikerült átváltani forintra, az legalább tudja, hogy havonta kb.
mennyit kell (kellene) törlesztenie!

-Hallgatom, és álmélkodok, hogy a beindult idegen forgalmi szezon, mennyi különleges
csemegét kínál ; Alsóőrsi Harley Davidson fesztivál, Várpalota Pannónia fesztivál, veszprémi
utcazene, Sitke, Hajmáskér, Cseszneki Blues fesztivál, Siroki motoros találkozó, Sopron, Pécs
fesztivál -fesztivál hátán!

A magyarok nyolcvan százaléka, évek óta nem volt nyaralni...

-Az Amnesty International (AI) éves jelentése szerint, hazánkban erősödött a rasszizmus! A
szervezet a világ 159 országában végez felméréseket, és vizsgálja az emberi jogok helyzetét!
Magyarországi vezetőjük, Jeney Orsolya szerint, " a magyar szélsőjobboldali, romaellenes és
antiszemita érzelmű párt bekerült a Parlamentbe, amelynek fegyveres testületét, a Magyar
Gárdát a bíróság jogerősen betiltotta, ennek ellenére a párt a szervezetet újjáalakította. Az AI
foglalkozott Molnár Oszkár akkor még fidezses képviselő roma asszonyokat gyalázó
kijelentéseivel is. Bekerült a jelentésbe a "Zsanett-ügy" is, melynek nyomozása is hagy
kívánnivalókat maga után. A tolerancia, a másság elfogadása sem konfliktusmentes..."

...Azt Orsolya nem emelte ki, hogy a gárdisták, cigányok -nem cigányok, a gátakon egymás
mellett vállvetve pakolták a zsákokat, mentették amit-akit lehetett...Az is kimaradt, hogy
Szlovákia habozás nélkül megtagadná azon magyaroktól a szlovák állampolgárságot, kik
felvennék a magyart 2011-től...Mondjuk Felvidék tele lenne Szlovákiában élő magyar
állampolgárokkal...Molnár Oszkár pedig tényeket közölt! Bemutatta az Echo -TV is, hogy
gumikalapáccsal, valamint gyógyszerekkel szándékosan okoznak sérülést a saját magzatuknak
egyes Anyák (Anyák?) a nagyobb juttatások miatt...Aztán azt sem olvastam, hogy a
Bajnai-kormány a létszámstop ellenére, csak vett fel a közigazgatásba, kizárólag roma
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származású embereket...Aztán az átalakított felvételi szokásokról sem írt Orsolya, ahol a roma
származás kifejezetten előnyt jelent...

-Bizonyára véletlenül kerülték el ezek a figyelmét, szándékosságot nem mernék feltételezni...
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