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Árvíz
A Magyar Szolidaritás Mozgalom köszöni mindenkinek az árvíz elleni önfeláldozó munkáját.

Trafikmaffia megint/még mindig
Matolcsyék és a Continental:
2009-ben kezdték előkészíteni a trafiktörvényt

Trafikmutyi:
lebuktatta magát a fideszes polgármester

...a 2010-es választási győzelmében joggal bízó Fidesz környékén már
akkor megkezdődött a mostani dohánytörvény előkészítése, a munkába
pedig a Continental Dohányipari Zrt. is bekapcsolódott.
Információink szerint a munkába a Continental Dohányipari Zrt. már
akkor, 2009-ben bekapcsolódott, ezt pedig az MNB sajtóosztálya sem
cáfolta.Sánta János, a Continental Dohányipari Zrt. vezetője többszöri megkeresésünk ellenére sem nyilatkozott a 2009-es MGFI-vel közös
munkáról. Sokkal nagyobbat nyer a cég azzal, hogy a Nemzeti Dohányboltok megnyitása után várhatóan nem kell majd milliós polcdíjat fizetnie a különböző szupermarketekben, hogy termékeik kikerüljenek. Erről
egyébként a múlt héten maga a Continental adott ki közleményt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/rB839

Pócs János [Jászapáti polgármestere] az 1 perc 43 másodpercnél hallható
mondattal saját magát buktatta le: a polgármester semmilyen forrásból nem
tudhatná, hányan pályáztak Jászapátiról, hacsak – Horváth Istvánhoz hasonlóan – nem kapta meg, nem látta a pályázók titkos listáját. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ugyanis csak a nyertesek listáját tette közzé, azt, hogy egy-egy településről hányan és kik pályáztak, elvileg továbbra
is titokban tartja a nyilvánosság elől. Ha Pócs János tudja, hogy Jászapátiról
heten pályáztak, azt csakis onnan, ha hozzájutott a titkos információkhoz,
vagyis megkapta a titkos listát. A szekszárdi esetből kiindulva nagyon valószínű, hogy ha már megkapta, egyeztettek is róla. Pócs János nyilatkozatai az
alábbi linken érhetők el: http://goo.gl/Rw1VA . A témáról bővebben a neten
itt olvashat: http://goo.gl/r1aps

Gazdaság
Magyarország, a pénzszivattyú?
Tényleg sok tőke érkezett tavaly az országba, ha a nyers adatokat nézzük.
De az egyszeri hatásoktól, átfolyó pénzektől és a kényszerű banki tőkepótlásoktól megtisztított mutató már sajnos nem kiugróan magas. A számok tükrében ugyan tényleg javult a külföldi megítélésünk, de valójában
nagyon távol vagyunk a korábbi évek rekordjaitól.
A valóság az, hogy Magyarország alig lett vonzóbb az elmúlt évben, és a
nettó tőkevonzó képességünk nagyon távol van a korábbi évek csúcspontjaitól. Az, hogy erre a megállapításra jutunk, nem valamiféle ellenzéki
bűvésztrükk, hanem a nemzeti bank megtisztított adatsoraiból levezethető végeredmény, ami sajnos a nyers adatoknál sokkal jobban tükrözi
a valóságot.
Ha az emlegetett 2,25 milliárd eurós nettó tőkeberuházásból (az alábbi
charton ezt a piros vonal jelzi) kivonjuk azokat az összegeket, amik nem
valódi, munkahelyteremtő beruházások finanszírozására érkeztek az országba, csupán a bankok végtörlesztés és a bankadó miatti tőkeveszteségeinek a kényszerű pótlása miatt (hogy a bankok a törvényi előírásoknak
megfelelő, a biztonságos működést garantáló úgynevezett szavatolótőkét
biztosítani tudják), akkor a végeredmény az, hogy a 2,25 milliárd euróból
1,9 milliárd erről szólt. A valódi, új tőkeberuházás csupán 334 millió
euró volt. Ez persze bőven jobb a 2011-es közel egymilliárd eurós mínusznál, tehát való igaz, hogy van javulás, de erre sikerpropagandát építeni
(mondjuk így) azért erős túlzás.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/YWQQj

Százmilliókkal kerülnek többe Orbán emberei,
mint Bajnaié
Arra voltunk kíváncsiak, Bajnai Gordonék mennyit költöttek miniszterekre, államtitkárokra, szakállamtitkárokra, és hogy ehhez képest hogy
áll Orbán Viktor, aki spórolást ígért.
Nem jól.
2010-ben Orbán Viktor teljesen átalakította a kormányzati struktúrát,
13-ról 8-ra csökkentette a minisztériumok számát, a szakállamtitkárokat pedig tulajdonképpen átnevezte helyettes államtitkárrá, és eközben
hangsúlyozta azt is, hogy kormánya összességében olcsóbb lesz, mint
Bajnaié vagy Gyurcsányé. „1990 óta sosem volt ilyen kevés minisztérium
és miniszter, mint most” – büszkélkedett a miniszterelnök.
Helyettese, Navracsics Tibor pedig úgy fogalmazott: a karcsúbb kormányzati struktúra az első lépés a bizalom visszaszerzése felé.Jelenleg az Orbán-kormányban 44 államtitkár és 72 (!) helyettes államtitkár dolgozik,
havi illetményük pedig összesen 110 millió forint. A különbség tetemes,
havi 38 millió forint, ami még úgy is sok, ha levonjuk azt a 6,5 milliót,
amit a minisztereken spóroltak meg Orbánék.
Ha az egész évre vonatkoztatva nézzük a számokat, akkor még szembetűnőbb a költekezés, Orbán kormányzati struktúrája ugyanis éves szinten
közel 400 millió forinttal kerül többe (egészen pontosan 378 millió forinttal), mint Bajnaié. És ez csak az államtitkári, helyettes- vagy szakállamtitkári szint.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/TymmB

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

Milliárdokat vettek ki a Fidesz-közeli cégekből
– itt a lista!
A 2012-es eredmények után mintegy 12 milliárd forint osztalékot
vesznek ki tulajdonosaik a Simicska Lajoshoz kötött cégekből, a
tavalyi kilencmilliárdos kifizetéssel együtt így már húszmilliárd
forint fölé kerül a szaldó. A Közgép Zrt. az előző évinél tizedével
magasabb, hatvanmilliárd forint árbevétel mellett közel hárommilliárdos osztalékot fizet, a Mahir Zrt. negyed-, a Pro Aurum
Zrt. három-, a Publimont Kft. közel kettő-, a Neo-Met Kft. pedig
három és fél milliárd forintot fizet ki tulajdonosainak. Simicska
tulajdoni hányada nem ismert, közvetlen kapcsolatra utaló bizonyíték csak a Közgépnél van. Hasonlóképpen jártak el egy évvel
ezelőtt is, a társaság így két év alatt 6 milliárd forint osztalékot
fizetett ki.
A reklámcégek közül a Mahir Zrt. 1,5 milliárd forint feletti bevétel mellett nyolcvanmillió forint alatti üzemi eredményt ért el. Ennél valamivel több bevétele származott kapcsolt vállalkozásoktól
és kamatból, osztaléka így 244 millió forint a tavalyi 150 millió
után.

Simicska-érdekeltségek eredményei (millió forint)
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Forrás: e-beszamolo.hu
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2p1ov

Dübörög a Fidesz-stílus
Egyre kíváncsibbak a netezőkre az állami szervek
Minden eddiginél több kormányzati tartalomeltávolítási kérelem
érkezett a Google-höz a tavalyi év második félévében – derül ki a
keresőcég által közzétett friss átláthatósági jelentésből. Magyarországon a Jobbik listázási beszédét akarták volna eltávolítani, a
magyar kormányzati szervek pedig egyre több felhasználói adatot
próbálnak kikérni.
A Google adatai szerint tavaly júliustól decemberig 2 285 alkalommal keresték meg a céget kormányok azzal, hogy távolítsanak
el bizonyos tartalmakat, szám szerint 24 179-et. A tavalyi év első
feléhez képest ez jelentős emelkedést mutat: akkor 1 811 alkalommal 18 070 tartalom eltávolítását kérték világszerte az állami
szervek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Itniu

Vita nélkül, 24 óra alatt,
íratlan szabályon átgázolva – ez a Fidesz-stílus
Demokráciákban íratlan szabály: egy évvel a választások előtt
már nem szokás piszkálni a voksolás szabályait. Ezt készül épp
megszegni a Fidesz, hisz belengették: eltörölnék a 2014-ig esetleg
aktuálissá váló időközi választásokat.
A következő országgyűlési választásig pedig bizonyosan kevesebb
van hátra, mint 12 hónap.
„A Fidesz képviselői legutoljára a választási regisztráció törvényből kiemelésekor hivatkoztak arra, hogy nem ildomos egy évvel

a voksolás előtt átszabni a játékszabályokat. Ezzel magyarázták,
miért nem kezdenek hosszas társadalmi egyeztetésbe és parlamenti vitába az Alkotmánybíróság által visszadobott és gyorsan
– a kritikus passzus nélkül – elfogadott jogszabály-módosítás kapcsán. A legfrissebb hírek szerint azonban most már nem olyan
fontos az ildom.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8DcTW

Újra titokban hozott döntésekkel alakul át
a választási rendszer
Újra egyéni országgyűlési képviselői indítványokkal nyúl bele a
Fidesz a magyar választási rendszerbe. Így reagált Molnár Zsolt
vasárnapi közleményében az Országgyűlés elé került új törvényjavaslatokra az országgyűlési választási kampány finanszírozásáról,
illetve a választási eljárási törvény módosításáról.
Az ellenzéki politikus szerint a kampányfinanszírozásról szóló
törvényjavaslat „teljes titokban készült el, mindenfajta egyeztetés
nélkül”.
Az MSZP álláspontja szerint a javaslat látszólag szélesíti a választási részvétel kereteit, valójában azonban több intézkedésével
ellene hat, emellett pedig a Fidesz korábbi vállalásával szemben
a pártfinanszírozástól függetlenül alakul át a kampányfinanszírozás, azaz a választási év végrehajtásának pontos feltételei továbbra is bizonytalanok.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/q66th

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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