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Októberi kvóta népszavazás
Maradj otthon, de ne maradj tétlen!
A kvótanépszavazás Orbán Viktorról szól. Ha sikeres lesz számára a
népszavazás, olyan út nyílik meg előtte, ami sok évre bebetonozhatja őt a
hatalomba. De éppen ez a gyengéje is. Orbán Viktor és a Fidesz úgy érzi,
nyeregben van: a menekültválság elfedni látszik mindazt az aljasságot,
amit az országunkkal művelnek. Szétverik az oktatást? Nincs egészségügy? Ellopják a földeket? Kivezetik az országot az Unióból? Kit érdekel?
Hiszen az országot „meg kell védeni” a menekültektől! Az ország adófizetőinek pénzéből üzemeltetett propagandagépezet pedig bármit elhitet
bárkiről és bármiről. Tényleg ez a helyzet? Az ellenzéknek nincs esélye?
Nem így gondolom.
2014 őszén és 2015 tavaszán – emlékszik erre még valaki? – Orbán
Viktor és a Fidesz nagy bajba került. Tüntetés tüntetés hátán, netadó,
kitiltási botrány, Quaestor-botrány, Simicska-háború, sorozatban elvesztett időközi választások, elveszett kétharmados többség, támogatottság
zuhanása. Úgy tűnt, összeomlik az egész tákolmány. Nem Orbán Viktor harcolt, hanem az ellenzék – az utcán és a parlamentben is. Nem
ő támadott, hanem megpróbált védekezni. Kevés sikerrel. Édes jó istenem, hiszen annyit loptak, hogy azt már a vak is látta! Október 23-án,
a forradalom hatvanadik évfordulóján ezért magánszemélyek, civilszervezetek, érdekvédelmi szervezetek közös kezdeményezésére tüntetésre
hívunk minden felelősen gondolkodó magyar polgárt! Mutassuk meg
magunknak és Európának, hogy még hűek vagyunk 56 örökségéhez, a
szabadságvágyhoz és a demokráciához! Nemet mondunk a gyűlöletre,
az ostoba propagandára! Párbeszédet akarunk! Nem hagyjuk szó nélkül
az ellopott milliárdokat, az államilag szervezett korrupciót! Elég volt a
hatalom ostoba és semmirekellő gyalázkodásából! Találkozzunk 2016.
október 23-án, délután 15 órakor a Blaha Lujza téren!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/cBjmi6

Maradjunk otthon!
Két fontos feladat áll az ország előtt.
Először is: meg kell szabadulnunk az Orbán-rendszertől, vissza kell
állítanunk a demokráciát és a jog uralmát.
Másodszor: a többi európai országgal együtt – valóban meg kell találnunk a megnyugtató megoldást a tömeges bevándorlás által felvetett
problémákra, elsősorban arra, hogy biztonságban érezzük magunkat
a hazánkban.
Mert most tényleg sok indokolt és sok indokolatlan félelem van a magyarokban. És ahol félelem van, ott nem további ijesztgetésre, hanem
megnyugtató válaszra van szükség.
Ez két fontos feladat. Akik azt gondolják, meg lehet oldani előbb a
bevándorlás kérdéseit, majd utána megszabadulni Orbántól, nagyot
fognak csalódni. Akik ráadásul azt gondolják, hogy a közelgő népszavazás alkalmas a bevándorlás bármely problémájának kezelésére
– még nagyobbat fognak csalódni.
Ha a népszavazáson Orbán győz – elmennek annyian, hogy érvényes legyen a szavazás – , sokkal nehezebb lesz megszabadulni tőle és rendszerétől. Ez a rendszer pedig abban érdekelt, hogy a bevándorlás továbbra
is probléma legyen – addig sem a hatalmon lévők mindennapi disznó-

ságairól szólnak a hírek. Ráadásul minden jövőbeli tettükhöz – azokhoz
is, melyeknek semmi köze a bevándorláshoz – hivatkozási alapul fogják
használni ezeket a szavazatokat, Magyarországon, és nemzetközi kérdésekben is. Ha pedig ráéreznek az uszító propaganda sikerére, soha nem
lesz vége – újabb és újabb kék plakátok, végtelen számú tévéreklám hirdeti majd az újabb és újabb ellenségeket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/aMXfyL

A menekültellenes kampány nem is a migránsokra
a legveszélyesebb
A menekültellenes kampány csúcspontján ellátogattunk az ország
egyik olyan részébe, Nógrád megye közepébe, ahová biztosan nem
jutottak el a menekültek. Egy napig jártuk a falvakat, ahol az amúgy
barátságos helyiek 98 százaléka két információt osztott meg velünk
a témában:
• Sosem láttak még élőben menekültet.
• Rettegnek a menekültektől.
Addig kell ismételgetni ugyanazokat a féligazságokat, vagy teljes
valótlanságokat (menekültek=terrorizmus, az országot elárasztják
a migránsok, az iszlám veszély az európai civilizációra, stb.) amíg
elhiszik. Sokkoló az volt, hogy a menekültekkel kezdődő mondatok
formál logikailag nehezen követhető módon futottak bele néha cigányozásba, néha titkos világkormányozásba, esetleg a létbizonytalanság, vagy a munkanélküliség felemlegetésébe. Sőt, volt olyan néni,
aki egyszerűen a külföldieket értette menekültek alatt. Interjúinkból
világossá vált, hogy az uszító, félelemkeltő kampány a földközelben
egyáltalán nem a migránsokról szól. A legtöbben azt sem tudták,
hogy kik a migránsok. Az emberek egyszerűen a saját félelmeik, dühük igazolását kapták meg a Fidesz kampányguruitól.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/v2GWXm

Öntsünk akkor tiszta vizet a pohárba kvóta-ügyben
Tudta? Nem tudta? Jobb, ha tudja! Egy kampányban mindig sok csúsztatás, féligazság, sőt komplett hazugság hangzik el. Az október 2-i kvótanépszavazásig igyekszünk szép sorjában megnézni, mi igaz ezekből.
Kezdjük az alapokkal: a népszavazási kérdéssel. Az EU azt írja elő, hogy
Magyarország két év alatt bírálja el a nemzetközi védelemre irányuló
kérelmét 1294 olyan embernek, akiket Olaszországban vagy Görögországban vették nyilvántartásba menedékkérőként. A művelet neve „áthelyezés” (relocation). Összesen 160 ezren férnek be a keretbe, de csak
szíriaiak, irakiak vagy eritreaiak, akiknek szinte biztosan megalapozott a
menedékkérelme. Magyarországnak az uniós tagállamok közös döntése
alapján fogadnia kell 1294 menedékkérőt Görögországból és Olaszországból, és egyenként meg kell vizsgálnia a kérelmüket. Azt kell eldönteni, hogy az illető jogosult-e védelemre. Aki igen, annak a nemzetközi és
a magyar menekültügyi törvények alapján jár a menekült-, a menedékes-,
az oltalmazotti- vagy a befogadotti státusz. Aki erre nem jogosult, azt
vissza lehet küldeni vagy toloncolni hazájába.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/v2GWXm

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

Mire költsük még az adókat?
Sosem látott állami vízfej nő a keresztényüldözési
államtitkársággal
Megdöntötte a rekordot az állami vezetők száma: jelenleg 270-en
vannak, majd kétszer annyian, mint 2010-ben.
A legtöbb államtitkár a bürokrácia leépítésén dolgozó Miniszterelnökségnél van. Kétszer annyi állami vezetőt tartanak el az
adófizetők, mint hat éve – számolta ki a Blikk, amely szerint
minden eddigi rekordot megdöntött az állami vezetők száma
az Emmiben létrehozandó új intézmény, a keresztényüldözés
elleni helyettes államtitkárság létrehozásával. Jelenleg 270 állami vezetőnk van, tízzel több, mint az év elején. A legtöbb
– 56 – állami vezető a bürokratikus rendszer leépítésén munkálkodó Miniszterelnökségnél van. A lap számításai szerint az
állami fejesek fizetésére 2,5 milliárd forint megy el évente.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/G4khgt

Csellel megkerüli a parlamentet, zabolátlanul égeti
a pénzt az Orbán–kormány
Hat év alatt 783 milliárd forintot költött el a kormány a költségvetési tartalékból, lazán megkerülve a parlamentet. Az elemzőintézet
számításai szerint ez azt jelenti, hogy átlagosan havonta 10,4 milliárdot hívott le a tartalékból a kormány.
A legtöbb pénzt tavaly költötte így a kabinet, akkor 169,7 milliárdot használt fel. A parlament évről évre megszavazza az ország
büdzséjét, amiben mindig is létezett egy külön keret a rendkívüli
kiadásokra.
A Policy Agenda megjegyzi, természetes, hogy ezt az összeget
elkülönítik, hiszen számolni kell az előre nem látható kiadásokkal: klasszikus eset az árvízi védekezés, vagy bármilyen más
természeti katasztrófa. Ebben az értelemben a költségvetést megszavazó parlamenti képviselők egy biankót csekket állítanak ki a
kormánynak, amelyik egy egyszerű kormányhatározattal dönt a
törvényben szereplő összeg felhasználásáról. A képviselők végül
egy évvel később, a zárszámadási törvényben hagyják jóvá a kabinet döntéseit.
Csakhogy a 2014-es választások óta a tartalékból lehívott pénz
36 százaléka nem volt rendkívüli kiadás, az elemzőintézet szerint
ezzel illett volna előre számolni, betervezni a költségvetésbe. A
Policy Agenda példaként említi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatalmas, 26,7 milliárdos hiányát, amelyet utólag
kellett rendezni.
Az is figyelemre méltó, hogy 2010 óta 50,2 milliárdot költöttek
a sportra a tartalékból, míg a migrációs helyzet kezelésére 33,2
milliárdot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/yhiaJr

A valószínűség számítás szabályai szerint durván
túlárazottak az EU-s projektek Magyarországon
Nem ritka az akár tízszeres áron elszámolt projekt sem – erre
jutottak a Korrupciókutató Központ Budapest szakértői. Számos módszerrel próbálták már kideríteni, hogy vajon mennyire
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lehetnek korruptak Magyarországon az uniós pályázatokhoz
kapcsolódó közbeszerzések, a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) most egy újabb oldalról közelítette meg a témát.
A Benford-eloszlást vagy Benford-törvényt számos területen
használják a csalások felderítésére (pl. adócsalás, tb-csalás, választási csalások, hamis kutatási eredmények stb.).
A közbeszerzésekre vetítve a törvény úgy néz ki, hogy ha beszerzések árai természetes módon, piaci verseny körülményei között
alakulnak ki, akkor az árak első számjegyei egy előre meghatározott megoszlást, a Benford-eloszlást követik – erre van is egy
képlet. Ha a képlet és a valóság nem egyezik, akkor gyanús, hogy
valamilyen csalás történt.
A CRCB kutatói több mint 127 ezer szerződési adatait dolgozták
fel és arra jutottak, hogy az 1-es és 2-es számjegyek, mint első
számjegyek a várt megoszlásnál gyakrabban, míg a 3, a 4, az 5 és
a 6 a vártnál ritkábban fordulnak elő. Ebből arra következtettek,
hogy az egyébként piaci áron 30, 40, 50, 60 milliós projekteket
100-299 milliósra árazták be.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
https://goo.gl/wrMDGp

Bezárták a menekülttábort, majd százmilliókért
béreltek őröket az őrzésére
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal júliusban olyan menekülttáborok őrzésére is keretszerződést kötött a Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.-vel, amiket korábban bezártak. A
cég nettó kétezer forintos óradíjért, összesen 482 millió forintos
keretösszegért vállalta a táborok, köztük a már tavaly decemberben bezárt debreceni menekülttábor védelmét.
A táboroknál, köztük a nem üzemelőnél is a szerződés szerint a
nap 24 órájában, a hét hét napján, 12 órás váltásokban biztosítanak majd, például portaszolgálatot. A szerződésből az is kiderül,
hogy a Bizalom Zrt. a nagyfai menekülttábor őrzését alvállalkozókkal oldaná meg.
Ez annyira nem meglepő, az Átlátszó korábbi értesülései szerint
a Bizalom Zrt.-t több kritika érte már a múltban „a gyakran cserélődő, fantomizálódó alvállalkozói miatt”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
https://goo.gl/mbZQX6

Titkolják, hogy mennyiért autózik Orbán
A Bors kérdezett rá, miután az utóbbi években különböző rendszámú Volkswagen Multivanokkal lehetett látni Orbánt, amik olykor Brüsszelben és más európai látogatásoknál is feltűntek, hogy
„hány ilyen kisbuszt használ a miniszterelnök, és ezek mekkora
költséggel járnak?”
A miniszterelnök hivatalos szállítását végző TEK a lapnak annyit
elárult, hogy az autók az ő tulajdonukban vannak, minden más
viszont titok: hogy hány darab van belőlük, és hogy mennyibe is
kerülnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/oE4vIG
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