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Volt egyszer egy Népszabadság
Milyen világ az, ahol Mészárosék eltüntethetik
Ferenczi Krisztina róluk szóló cikkeit?

A Népszabadság legendás székházában
épülhet újra a Fidesz médiabirodalma

A tavaly elhunyt Ferenczi Krisztina élete utolsó másfél évtizedét
annak szentelte, hogy minél többet felderítsen a miniszterelnök
körüli korrupciós hálózatról, a fideszes oligarcharendszerről és
azon belül is főleg a Felcsút környéki ügyekről. Írásainak jelentős
hányada a Népszabadságban jelent meg – vagyis az eltüntetett archívum része. A helyzet az, hogy sajtótörténeti fontosságú cikkeit
épp Mészáros tartja lakat alatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/VV3tfJ

A lap munkatársait korábban mind felfüggesztették, miután
Heinrich Pecina tulajdonos bezárta az újságot. Az új igazgatóság
nem marasztal senkit, inkább fizetnek, és szeretnének túlesni a
dolgon, de persze nem rohannak, mert a látszatot fenn kell tartani, hogy ők valójában a Népszabadság megmentésén fáradoznak.
A kiadót azért volt fontos megszerezni a Fidesznek, mert a Pannon Lapok Társaságának felvásárlásával 12 megyei lap tartozik
a céghez, ezek pedig nagy politikai befolyást biztosítanak a kormánypártoknak.
Az újságok törzsanyagát a kiadóvállalat központi szerkesztőségében állítják elő, a helyben szerkesztett tartalom, a napi hírek
ezeknek a lapoknak csak kisebb részét teszi ki. Az is könnyen
előfordulhat, hogy a Magyar Idők újságírói a népszabadságosok
korábbi gépein írhatják majd a cikkeiket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/67PLCt

„Orbán letörölte a legnagyobb ellenzéki lapot
a térképről” – Külföldi sajtó
A Népszabadság helyzetével, a tulajdonosváltásával is foglalkozott
a Le Monde. A francia balliberális lap idézte Pető Péter főszerkesztő-helyettest, aki szerint „Orbán Viktor miniszterelnök a legnagyobb ellenzéki lapot letörölte a térképről, és a szerkesztőséget,
amely az egész sajtó számára forrásaként szolgált, feldarabolta”.
A tudósító megjegyezte, hogy Magyarország öt év alatt 48 helyet
esett vissza az országokat a sajtószabadság alapján rangsoroló listán, amire egyetlen más uniós országban sem volt példa.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xeAHZl

Nem hagyják magukat elnémítani
a Népszabadság munkatársai
Új lap indítását tervezik a felfüggesztett Népszabadság újságírói és szerkesztői, ennek érdekében külföldi befektetővel kezdtek tárgyalásokat. Ha
minden jól megy, jövő márciusban debütálhat az új médiatermék.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hrNHWU

Itt a Chrome-kiegészítés, amivel egy kattintásra
olvashatók a Népszabadság régi cikkei
Írtunk arról, hogy bár a Mediaworks úgy kapcsolta le a nol.hu-t,
hogy a lap archívumát is elérhetetlenné tette, létezik egy módszer,
amivel pár kattintással meg lehet találni a régi cikkeket a neten.
Kozma József (a FUCK NER alkotója) ezt a módszert továbbgondolva készített egy Chrome-kiegészítőt, így mostantól még
könnyebben böngészhetőek a régi cikkek.
Íme: https://goo.gl/GxyBu5. A működéséről a szerző ezt írta:
telepítsd ezt a Chrome extensiont és minden nol.hu-s URL a
Wayback Machine-be visz. Reméljük, van tárolt változat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hYZsrE

Merre halad Magyarország?
Ezt tette velünk az Orbán-kormány
A Napi.hu összehasonlította a költségvetés kiadásait 2010-2015
között. Az jött ki, hogy:
• egyre drágábban működik az állam
• befagytak a szociális, oktatási, egészségügyi kiadások
• jelentősen nőttek az egyéb gazdasági támogatások („rezsicsökkentés”)
• több pénz kell az államadósság finanszírozására.
A legdurvább pénzköltés a gazdaság államosításánál figyelhető meg. Öt
évvel ezelőtt az állam gazdasági célú kiadásai még csak 2462 milliárdra
rúgtak évente, idén ez már 4172 milliárd forint lesz, vagyis a növekedés
69 százalékos. Csak az elmúlt hónapokban két bankot is vett a kormány
– ez pedig még súlyos milliárdokba fog kerülni az adófizetőknek. Ide tartozik a „rezsicsökkentés” ára is: megháromszorozódott – évi 39 milliárdra

emelkedett – az energiapolitikai kiadások számlája. A legfájóbb terület
az oktatás. Drasztikusan csökkent az alapfokú oktatás támogatása: míg
2010-ben még 881 milliárdot költöttek erre, idén már csak 370 milliárd
forint jut. A középfokú oktatási kiadások évi 352 milliárdról, 217 milliárdra csökkentek, míg a felsőoktatás támogatása beragadt a 2010-es szinten: jövőre 485 milliárdot költenek erre a célra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/JvkgJ7

Felesleges adóemelés:
az autósok lettek a kormány új célpontjai
Idén sokat drágult a benzin és a gázolaj literenkénti ára, ám nemcsak a nemzetközi olajárak emelkedése miatt, hanem egy furcsa
adóemelésnek köszönhetően is. Október elsejétől lépett életbe
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a kormány új intézkedése, amelynek értelmében, ha a Brent-olaj
hordónkénti ára nem éri el az 50 dollárt, akkor benzin jövedéki
adóját literenként 5 forinttal, a gázolajét pedig 10 forinttal emelik.
Az áfatartalom miatt ez még nagyobb drágulást eredményezett a
kutakon. Hogy az új adónak mi értelme volt, arra nehéz racionális indokot találni, mivel a költségvetés stabil lábakon áll, és
semmi sem indokolta az adóemelést.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/yRIhmN

alap legfrissebb regionális elemzéséből. Magyarországon az IMF
a költségvetési hiány emelkedésével számol 2017-ben 2016-hoz
képest: a 2 százalékos deficit 2,7 százalékra emelkedhet. Az államadósság szintje viszont 75,3 százalékról 75,1 százalékra mérséklődhet 2016-ról 2017-re.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Ty72zt

Lehangoló IMF-vélemény Magyarországról: régiós
sereghajtók leszünk?

2040 környékén egymillió eltartó fog hiányozni Magyarországon,
de az emberek 23%-a egy felmérés szerint még arról sem tud, hogy
a nyugdíjcélú megtakarításokhoz állami támogatás jár.
Többek között erről szólt a Portfolio Öngondoskodás 2016 konferenciájának utolsó szekciója. Ma a 65 évnél idősebbek aránya
közel 18%, 2013-ban ez csaknem 24% lesz, 2041-re pedig várhatóan 28%-ra nő.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/inAm84

A gazdasági növekedés Közép-, Kelet– és Délkelet-Európában továbbra is élénk marad, ám ennek fenntartása nehézségekbe ütközhet – figyelmeztet az IMF, amely egyre nagyobb veszélynek látja
a populizmus előretörését a régióban. A magyar GDP növekedési
kilátásai továbbra sem fényesek – derül ki a Nemzetközi Valuta-

Egymillió unoka hiányzik Magyarországon

Pazarlás magasfokon
682 millió forintért küldött leveleket
a miniszterelnök

Elképesztő uniós pénztemető
a rakamazi tanösvény

Csaknem 682 millió forintba került az adófizetőknek a népszavazási
kampány miniszterelnöki leveleinek kiküldése, a gyártási költségekre
pedig majdnem 30 millió forint ment el – derült ki azokból a szerződésekből, amelyeket a Magyar Nemzet közérdekűadat-igénylésére adott ki
a Rogán Antal miniszter által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda. A
kormány a népszavazási kampányban 8,1 millió „nemzeti konzultációs
levelet” küldött ki, további 500 ezer levelet azoknak a magyaroknak postáztak, akiknek külföldi lakcímük van. Ezenkívül 4,2 millió háztartásba
juttatták el a húszoldalas, kék színű tájékoztatófüzeteket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/95nnQE

Eddig 800 millió forintot költött Rakamaz település a Nagy-Morotva Vízi
Tanösvény kialakítására, de még mindig nincs kész, ráadásul a pénz egy
része el sem végzett vagy kontár munkák kifizetésére ment. A település
2009-ben pályázott uniós támogatásra a tanösvény és környéke fejlesztésére, arra számított az akkori fideszes városvezetés, hogy a beruházás
után ömleni fognak a turisták. Az uniós pénz mellé még több mint 70
milliós hitelt is felvettek, így összesen 660 millió forintból kellett volna
összehozni a projektet. A tanösvény első szakaszát a fő látványosságnak
szánt Nagy Teknősbékaházzal együtt jelentős csúszással adták át 2012ben, de nem sikerült megfelelő műszaki állapotúra megépíteni. Rakamaz
újabb 228,5 milliós, önrész nélküli uniós támogatásra pályázott, hogy
be tudják fejezni az eddig is 800 milliónál járó projektet, és az legalább
valamit visszahozzon az eddig ráköltött összegből.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/LGYLiK

Zsebben landoltak
a munkahelyteremtésre kért százmilliók
Munkahelyteremtő forrásra pályáztak, de a kért 180 millió egy magánbankszámlán landolt. A somogyi csalási ügy utolsó bujkáló vádlottját
a Liszt Ferenc nemzetközi reptéren fogták el – ő egy másik ügyben is
tízmilliókat sikkaszthatott. A vád szerint 2012-ben munkahelybővítési
támogatásra pályáztak, és a megyei kormányhivatalon keresztül – hamis
papírokkal trükközve – hozzá is jutottak az igényelt 180 millió forinthoz.
Új munkahelyeket viszont eszükben sem volt kialakítani.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/jnJHKC

Széll Kálmán téri felújítás –
Nyomozás a fűtésszerelőből lett fővállalkozó ellen
Egy romhalmaz maradt utána: kifizetetlen alvállalkozók, rendőrségi vagyonlefoglalás, nyomozás tartozás fedezetének elvonása
miatt, ezek az állomásai a fűtésszerelőből lett milliárdos cége
utolsó hónapjainak. Az ügyben a BRFK nyomoz különösen nagy
értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása bűntett miatt. Az
eljárásnak egy gyanúsítottja van, akit már ki is hallgattak. Nem
nehéz kitalálni, hogy a magyar milliárdosról, W. J.-ről van szó,
hiszen a cégnek ő az egyetlen részvényese is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/7tZcW5
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A legnagyobb pazarlásnál látszik a legjobban,
hogyan csorgatják vissza az uniós pénzt
Elég csak ránézni a tiszafüredi kerékpáros kilátóra, ha meg akarjuk
érteni, hogyan lehet a leggyorsabban elégetni az egymilliárd forintot:
Komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés címén sikerült uniós pénzből a város szélére építeni egy olyan kerékpáros kilátót a Tisza-tó
mellé, amiről nemhogy a tavat nem lehet látni, de a nyáron egy időre
még a bringásokat is letiltották a felhajtóról a balesetveszély miatt. A
cégadatokból kiderült, hogy annyira még ezt a projektet sem lehetett
elrontani, hogy végül a fideszes vezetés ne járjon jól. A helyiek már
a kezdeteknél sem értették, miért akarnak a kerékpáros körgyűrűre
szánt pénzből egy biciklikölcsönzőt építeni a város szélére, de a legfurább mégis az volt, hogy erre valamiért még ráhúznak két plusz emeletet is. A kilátó végül a vasúti töltés mellett, a volt párizsi nagykövet
Kékessy Dezső családi cége, a Tisza-Balneum Kft. területén épült fel.
(Kékessy neve onnan lehet ismerős, hogy korábban Lévai Anikó tulajdonostársa volt a SzárhegyDűlő-Sárazsadány Kft.-ben, majd 2009ben ő vette meg Lévai sárazsadányi szőlőit.)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/zweIPk
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