Magyar Rendezvények Hírlevele 2017/4

Kiemelt események:
–
–

Január végéig tekinthető meg az „Emberek aranyban” kiállítás utoljára Magyarországon!
Magyar Buli – New York -ban

Összefogás Pilisért!
–
Petíció: https://www.peticiok.com/mentsuk_meg_a_pilist
–
Közös ima este 8-kor
–
Végre felkerült a Lakossági Fórum teljes videója a videómegosztóra:
https://www.youtube.com/watch?v=5caj_l-UJ-A

Tanulságos az elkészült film végignézése. Érdemes odafigyelni a következő kérdésekre:
–
Egységes Pilisszántó lakossága, vagy megosztott?
–
Volt korábban / van / lesz párbeszéd a lakosság és település vezetése között párbeszéd?
–
Mennyibe kerülne a tornaterem megépítése?
Azt gondolom, hogy az Önkormányzatnak sikerült a tornaterem ügyét összemosni a Trafó
állomás megvalósításával. Amennyiben az iskolának sikerül megszereznie a támogatást a
tornateremhez ez a zsarolás gyanús helyzet feloldható.
Többen nem Szántóiak is figyeljük az eseményeket. Ha a Szántói lakosokra vetítik a teljes
összeget mekkora összeg jut egy lakosra? Ha talán nem is túl sok, de nem mindenki tehetős, ezért
ha szélesebb körben, még egy szerényebb összeget az Országban mindenki felajánl, meg lesz az
a tornaterem! Én ezt megteszem, ha meglesz a számlaszám!
Oldalajánló:
Számomra a Pilisszántón tapasztalt megosztottság, és a fórumon tapasztalt „Hogyan juthatnánk egy
mindenki számára elfogadhatóbb megoldáskeresés” rámutat, hogy a közösségek erősítésének értékére!
Egy olyan oldalt szeretnék ajánlani most, amely segítséget jelenthet ennek elindításában és fenntartásában:
http://www.miutcank.hu/
Szerkesztőségbe érkezett levelekből:
Mivel közérdekű és még a fentiekkel is összefügg, kivételesen közzéteszek egy olvasói levelet is:

Többen érdeklődtetek, hogy mi van a parkolási próbaperünkkel: MEGNYERTÜK J
Bérczes László MAGtársunk ügyesen és lelkiismeretesen végigvitte a több lépcsős (perújrafelvétel is
volt) eljárást, amiért ezúton is szívből gratulálunk neki. Most próbáljuk visszakapni a lenyúlt összegeket (kb.
130.000 Ft !!!), utána megpróbálkozunk a lehetetlennel: megtéríttetjük velük az okozott kárt.
A per során több tanulság is megfogalmazódott bennem:
1. A rendszer arra játszik, hogy a birkák nem védekeznek, ahol ellenállásba ütközik, könnyebb préda után
néz. Ezt már máskor is észrevettem. Amikor a földemen megállítottam egy randalírozó traktort, és kihívtam
a rendőröket, engem állítottak elő, ujjlenyomatot vettek tőlem, és feljelentettek a szabadságjogok
korlátozásáért. Már úgy nézett ki, hogy engem csuknak le (!), amikor az egyik ügyvéd MAGtársunk eljött
velem a tárgyalásra. Az ügyet azonnal ejtették.
2. Először a MAGunkat kell megerősíteni, azt a biztonságot és védettséget megszervezni a MAG tagságának,
amit csak a KÖZÖSSÉG nyújthat.
Áldás!
Jászi Atilla
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