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Minden
kedves Olvasónknak
eredményes,
boldog új évet kívánunk

Adjon Isten, ami nincsen
Az új esztendőben!
Így énekelt Arany János
Rég elmúlt időben.
Adjon Isten, ami nincsen,
Én sem kérek másat
Hogy mi nincsen, nem kell ahhoz
Semmi magyarázat.
Benedek Elek

Végjáték
A Fidesz végjátéka elkezdődött
Az elmúlt időszak populista gazdaságpolitikájának következtében, számos
olyan intézkedés vár még a kormányra, amely tovább rombolja az egyébként
is megtépázott népszerűségét. Csak most indítja el a Fidesz azokat a fájó,
lakossági sarcokat, amelyek az egyébként is kivéreztetett magyar lakosság húsába marnak. A gond
az, hogy már nincs miből elvenni. Legalábbis
azokban a társadalmi rétegekben, ahol az emberek bérből és fizetésből élnek. Tovább
rontja a képet, hogy Orbánéknak elképzelésük sincs, mivel tömhetnék be a megbukott
rezsicsökkentés által okozott költségvetési
lyukakat, továbbá, hogy a finanszírozhatatlanná vált önkormányzatok működését miből fedezzék, így a
belülről is széteső Fideszben, hibát hibára halmoznak. A
korábban megszokott fideszes kommunikációs trükkökkel próbálják elfedni
a kormányzás hibáit. Így a miniszterelnök – ahogy azt megszokhattuk, előre
menekülve - megpróbálja megitatni a hazai és nemzetközi lakosságot a kommunikációs varázskulacsából. Kíváncsiak lennénk, egy őszinte pillanatában
mennyire bukkanna a felszínre az egykori szabadságharcos, oroszellenes lázadó, és hogyan értékelné, hogy mára már ciki lett fideszesnek lenni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/D9UcC9

Die Welt:
Az új generációt nem tudja megszólítani Orbán
2010-es hatalomra lépése óta úgy tűnt, hogy a kormányzó magyar Fidesznek
nem kell aggódnia választói jóindulata miatt. Most azonban egyszer csak
népszerűségének drámai csökkenése rajzolódik ki, olyan
szélsőséges mértékben, amilyet a magyar sajtó szerint a
rendszerváltás óta egyetlen más pártnak sem kellett
elszenvednie. Az utóbbi időben azonban Orbánnak már nem sikerül felismernie, hogy
mit fogadnak jól a polgárok. Az internetadó
bevezetésére vonatkozó terve elsüllyedt a
közfelháborodásban. A következő ötlet nem
volt sokkal jobb: kötelező drogtesztek minden gyereknek 12 éves kortól kezdve. Ebben
az a logikai hiba, hogy a Fidesz családbarát
pártnak mutatja magát. A szülők azonban nem akarják, hogy a gyerekeiket
potenciális bűnözőként kezeljék. A Fidesznek azonban meg kell értenie,
hogy felnőtt egy új generáció, amelyet nem érdekel az „antikommunizmus”
és a „keresztény értékek”, és allergiás a mindent ellenőrző államra. A Fidesz
a Fiatal Demokraták Szövetségének a rövidítése, de a pártot egy öregedő
gárda vezeti. Új hangvételre és talán meggyőző új arcokra van szüksége.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/YQVPtS

Van még mit szórni?
Emberek, mégiscsak közpénzből költött
több tízmilliárdot házakra az MNB
Matolcsy György, szakítva korábbi álláspontjával, a Heti Válasznak azt mondta az ingatlanvásárlásokról, hogy a jegybank közpénzből épít közvagyont. Korábban, ugye, az volt az állítás, hogy
a jegybank árfolyamnyeresége a jegybank saját pénze, nem közpénz. Matolcsy álláspontja az MNB felügyelőbizottságának ügyében is változott. A jegybank jelenleg – a legalitás szempontjából
eléggé megkérdőjelezhetően – felügyelőbizottság nélkül működik.

Matolcsy most azt mondta, hogy kérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert a felügyelő bizottság mielőbbi felállítására. Megtudhatjuk még, hogy Matolcsy „egyéni keretek közt” megkezdte a
doktori képzést; disszertációjának témája szerényen a 2010 utáni
magyar költségvetési politika „példátlan sikere”. Magyarország elleni spekulációs támadásra számít 2015-ben, erről persze majd a
többi EU-ország gyengélkedése tehet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/JzbPSU

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

Ilyen nincs:
a kormány újabb négymilliárdot költ stadionokra
Még négymilliárddal megtolja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretét a kormány, így az már 26,3 milliárd forintra nő. A kormány határozatáról a Magyar Közlönyből tudni, eszerint 2014 és
2016 között 26 stadionra áldoz a nemzet. Az összegből 2014-ben
12,035 milliárdot költenek el, míg a következő két évben 14,246
milliárdot. A második Orbán-kormány alatt, 2010 és 2014 között,
összesen 33 focistadionhoz nyúltak hozzá, a teljes számla valahol 140-160 milliárd között alakul. Közben sosem látott mélységekben a meccsre járó nézők száma. Az elmúlt szezonban, a 17
forduló alatt még a legnézettebb hétvégén is csak 3371 ember/
mérkőzés arány jött ki. A legkevesebben a 16. fordulóban voltak,
akkor ez a szám mindössze 1668 volt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/LPp3Ru

Hárommilliárdba került, egy évet élt, na mi az?
Úgy döntött a kormány, megszünteti a 2012-ben felállított Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalt - vette észre a hvg.hu a hétfői Magyar
Közlönyben. A hivatal beszántásáról szóló tervekről korábban már
írtunk mi is, a szervezet év végén jogutód nélkül szűnik meg, ezzel
hivatalosan alig több mint két évet ért meg, ténylegesen még ennél is
kevesebbet, mivel eleve komoly csúszással indult, csak 2013 közepén
kezdte meg a működést. Hogy azóta mit csináltak, az is kérdéses, a
hvg.hu szerint az egész intézmény leginkább Nemzetgazdasági Minisztérium bújtatott hizlalására szolgált. Papíron „jövőkutatással”
foglalkozott, és „komplex gazdasági elemzéseket” kellett volna letennie a kormány asztalára. A hivatalt száz főre szabták, és rengeteg
pénzt nyelt el: évi 1,2 milliárd forintot kapott 2012-ben és 2013-ban,
idén 900 milliós kerete volt. Most pedig megszűnt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/CYUi9j

Hihetetlen

A köztévé műsorvezetője szerint
sok gyerek azért nem reggelizik, mert nem éhes

Fábián Barna Harrach Péterrel beszélgetett a gyerekétkeztetésről,
amikor egyszer csak eljutott egy olyan pontra, amikor azt találta
mondani, hogy „Múltkor láttam egy érdekes kimutatást, egy felmérést, melyben az szerepel, hogy a gyermekek egy része nem azért
megy be reggeli nélkül az iskolába, mert a szülők nem tudják neki
előkészíteni, vagy csomagolni, hanem egyszerűen NEM ÉHES.”
Harrach Péter erre azt válaszolta, hogy „gondolom ez életforma
kérdése”. Viszont ezrével – ha nem többel – vannak olyan nélkülöző családok, ahol a gyerek étkeztetése az iskolára van bízva, mert
otthon a szülőknek ételre is alig van pénze. Olyan sehol a világon
nincs, hogy a gyerek reggel nem éhes, vagy nem lesz éhes később.
Lehet, hogy ebben a kozmikus NER-rendszerben ezt egyesek
elképzelhetőnek tartják, de azoknak vagy nincs gyerekük, vagy
egész egyszerűen hülyék.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/DjJqDD

Az államtitkár négyéves kislánya
most kapott kölcsön 100 milliót magánszemélytől
a második lakására
„Magyarországon zéró tolerancia van, így ha korrupció gyanúja merül fel, és bizonyítékok kerülnek elő, akkor a magyar hatóságoknak
kötelességük lépni az ügyben.” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Ennél kevésbé igaz dolgot nehéz lenne a magyar korrupcióról állítani. A vagyonnyilatkozatok elvileg arra jók, hogy a választott vagy kinevezett tisztségviselők anyagi helyzetét ellenőrizni
lehessen. Így a politikus simán el tudja titkolni a gazdagodását
egyszerűen azzal, hogy a családtagjai nevére íratja vagyonának
egy részét. Csak pár példa a nehezen ellenőrizhető eladósodásra:
Szijjártó Péter (Fidesz): 45 millió forint tartozás „szülőkkel szemben”, Lázár János (Fidesz): 27 millió forint „családi kölcsön”,

mellette 32,5 millió forint pénzintézettel szembeni tartozás, Kósa
Lajos (Fidesz): 20 millió forint magánszemélyekkel szembeni tartozás, mellette 17 millió forint pénzintézettel szembeni tartozás,
Pesti Imre (Fidesz): 20 millió forint magánszemélyekkel szembeni tartozás, mellette 2,5 millió forint pénzintézettel szembeni
tartozás, Velez Árpád (MSZP): 20 millió forint magánszemélyekkel szembeni tartozás, Lezsák Sándor (Fidesz): 19.5 millió forint
magánszemélyekkel szembeni tartozás, mellette 21,7 millió forint
pénzintézettel szembeni tartozás, Rogán Antal (Fidesz): 16,8
millió forint magánszemélyekkel szembeni tartozás, mellette 30
millió forint pénzintézettel szembeni tartozás, Gelencsér Attila
(Fidesz): 12,5 millió forint „család magánkölcsönszerződés alapján”, Farkas Flórián (Fidesz): 11 millió forint magánszemélyekkel
szembeni tartozás, mellette 5,1 millió forint pénzintézettel szembeni tartozás, Seszták Miklós (KDNP): 9 millió forint magánszemélyekkel szembeni tartozás.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/9qFXna

Így falja Orbán a tüntetők ingyencsokiját
Semjén Zsolt és Orbán Viktor családi fotókkal díszített ingyen
csokin osztozott a parlamentben. A miniszterelnök éhes lehetett,
a papírt a fogával tépte fel. A Kossuth téren tüntető dohányipari
dolgozók hétfőn ingyencsokit osztottak volna a képviselőknek,
kérve őket, hogy ne szavazzák meg az állásukat veszélyeztető
törvényeket. A csokikat végül Varju László képviselő vette át és
osztotta szét a parlamentben. A csokik papírján családi fotók szerepelnek, a hátoldalukon pedig a következő üzenet: „Én azt szeretném az angyalkától, hogy a szüleink ne veszítsék el a munkájukat.
Segíts kérlek tejesíteni! Szavazz nemmel a dohányipart érintő törvényekre!” Orbán Viktor és Semjén Zsolt a fotók alapján önfeledten
befalta a csokit, a költségvetést viszont megszavazták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/QtmN7r

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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