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Március 15.
Juhász Gyula: 48 március 15.
Ó régi szép est... tündöklő siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsőséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.
Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézők tapsoltak neked,
Színházi est, melyen – ó büszkeség! –
A gondolatszabadság született.
Aktoraid: Petőfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,
Színésznőd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt...
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?
(1924)

Séta az új köztársaságért
– tüntetés március 15-én
Budapest népe pár hete ellentmondott a hatalomnak. A hatalom
vita helyett hazaárulózni kezdett. Mondjunk nemet az ország
megosztására, mondjunk nemet a kormány arroganciájára és az
ország kifosztására! Mutassuk meg, hogy kiállunk jogainkért és
az országért! Ünnepeljük meg a szabadságért küzdő ’48-as forradalmárokat és kívánjuk ma is a sajtó szabadságát!
A séta végén beszédet mond Dr. Majtényi László, az ellenzék
köztársasági elnök jelöltje. Gyülekezés 14:30-tól az Operánál.
A séta 15 órakor indul, majd a Nagymező utcán keresztülhaladva az Alkotmány utca Kossuth téri végénél fejeződik be.
Operaház, 2017. március 15., 14:30–17:00
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/UzB2cd

Mutyi, korrupció – illetve mindkettő
Beismerték a roma foglalkoztatási program
totális kudarcát

Uniós pénzt osztott saját rokonának
és a miniszterelnök barátjának Hernádi Zsolt

Az egyik leglátványosabb és legelszomorítóbb pénzeltüntetés az elmúlt évekből mindenképp a Farkas Flórián vezette ORÖ-ben elkezdett Híd a munka
világába foglalkoztatási program. A roma önkormányzat és a milliárdos uniós programot vezető néhány projektmenedzser úgy költött/tüntetett el több
milliárd forintot, hogy gyakorlatilag egyetlen hátrányos helyzetű romát sem
juttatott munkához. Az 1,6 milliárdos programmal kapcsolatos visszaélések
miatt az EU csalás elleni hivatala és a NAV is vizsgálódik az Országos Roma
Önkormányzatnál. A programról tavaly az Emmi is elismerte, hogy a céljaiból jórészt semmi nem valósult meg, ezért a támogatás visszafizetésére
kötelezte az ORÖ-t. A kormány karácsony előtt azonban egy 1,3 milliárdos
támogatással kisegítette a csőd közelbe jutott szervezetet, vagyis kevés híján
kvázi elengedte az ORÖ adósságát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/oxfsBl

Szabálytalanságok történtek a Hernádi Zsolt Mol-vezér cége által kezelt
egyik Jeremie-alapnál. A visszásságok miatt az EU 2015-ben hónapokig szüneteltette a pénzkifizetést, továbbá 4,3 milliárdos büntetést szabott ki. Csak
a fejletlenebb régiókban működő cégek kaphattak volna az uniós támogatásból, mégis több Budapest és a környékén működő vállalkozást finanszíroztak. Az EU nemcsak ezt, hanem azt is kifogásolta, hogy a magyar hatóságok
szerinte nem tettek meg mindent a szabálytalanságok kiszűrése érdekében.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/RnepbM

A kormány megszüntetné az engedélyeztetést
a 300 négyzetméternél nagyobb villák építésénél
Az LMP-s parlamenti képviselő, Sallai Róbert Benedek írta ki a Facebookra,
hogy a parlament fenntartható fejlődés bizottságában a kormánypárti többség támogatta azt a kormányzati javaslatot, ami eltörölné a 300 négyzetméternél nagyobb ingatlanok építési engedélyeztetését. Sallai azt írja, hogy az
indítvány alapján szinte csak tervezői felelősséggel, engedélyeztetési eljárás
nélkül, egyszerű bejelentéssel lehetne építeni 300 négyzetméter fölötti lakóingatlanokat. „A kormány szerint ez a magyar családok igénye. Az LMP
szerint viszont ez a Fidesz-közeli újgazdag kör érdeke”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/chTVmO

Csepreghy Nándor szerint a magyar korrupciós
vádaknak csak 10 százaléka mögött van valós korrupció
A korrupcióról szervezett vitát a Bibó István Szakkollégium az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karán február 27-én este. A vita azonban an�nyiban más volt a többségnél, hogy ide Ligeti Miklós, a Transparency
International (TI) jogi igazgatója és Soproni Tamás, a Momentum Mozgalom alelnöke mellett sikerült meghívni Csepreghy Nándort, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárát is. Csepreghy szerint a manapság
megjelenő korrupciós vádak 10 százaléka igaz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fsbuuT

Csak azért nem fulladunk bele az államtitkárokba,
mert nem férünk el a helyettes államtitkároktól
Már eddig is rekord magas volt az állami vezetők létszáma, de 2017ben még tovább növelte az államtitkárok, helyettes államtitkárok és
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miniszteri biztosok számát az kormány – írja a Magyar Nemzet. Idén
eddig 18 miniszteri biztost, egy új államtitkárt és 8 helyettes államtitkárt neveztek ki, miközben az utóbbiak közül négyet felmentettek.
Így már összesen 56 államtitkár és 108 helyettes államtitkár dolgozik
a 12 miniszter mellett. A 2010-14-es ciklusban 42 államtitkár, és 54
helyettes államtitkár volt. Az élen a Balog Zoltán vezette minisztérium áll 20 helyettes államtitkárral.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/7N8UNR

Határ a csillagos... –
Túlárazottak az állami közbeszerzések
Az állammal üzletelni mindig kiváltság volt. A mostanában megvalósuló
nagyberuházások nemcsak arról nevezetesek, hogy a kivitelezésben kormány közeli vállalkozón kívül más nemigen rúghat labdába, de arról is, hogy
a tervezett költségek magasról indulnak és menet közben akár többszörösükre is nőnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/C9GYYP

„Senkit sem hagyunk az út szélén”
4 millió magyar élhet lakhatási szegénységben
Neked lesz saját lakásod? címmel tartott beszélgetést a Társadalomelméleti
Kollégium a lakáshelyzetről, lakáspolitikáról és mindenek előtt a lakhatási
szegénységről. A lakhatási szegénység azt jelenti, ha valakinek nincsen biztonságos, az átlagos kulturális színvonalnak megfelelő otthona – mondta
Győri Péter, a BMSZKI munkatársa. Ez a probléma ma Magyarországon

több millió embert érinthet. Győri szerint az Eurostat számítási módja alapján akár négy millióan is élhetnek lakhatási szegénységben Magyarországon,
az uniós számítási mód ugyanis ide sorolja azokat is, akik túlzsúfolt lakásban
élnek. Ennél látványosabb azonban, hogy Magyarországon még mindig félmillióan élnek félkomfortos vagy komfort nélküli lakásokban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/4Fz54Y

Gazdasági (rossz) hírek
Csődben a Széll Kálmán teret felújító cég
A bíróság rendelt el csődeljárást a milliárdos Wicha József cége, a
Széll Kálmán tér eredetileg 5,3 milliárdos felújítását elnyerő Wis
Holding ellen, írja a Világgazdaság. Az ügy azért különösen erős,
mert október óta tudjuk, hogy közben a rendőrség lefoglalta Wicha
részesedését is a cégben. Az lehet a gyanú, hogy Wicha kimentett
rengeteg pénzt magának a vállalkozásból, azaz „különösen nagy értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása” nevű bűntett gyanúja
miatt nyomoznak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/FQ9pcx

Feltámadt az infláció:
még sose került ennyibe a nagybevásárlás
Áremeléssel indították a tavaszt a hazai hipermarketek: az éledező infláció
már tetten érhető az áruházláncok áraiban is. Februárban 3 százalékkal
fizettünk többet a boltokban, mint egy hónappal korábban. Sajnos most
nem csak az előző évhez, de még februárhoz viszonyítva is magasabb lett a
számla végösszege: előző bevásárlásunkhoz képest 3,1 százalékkal fizettünk
többet. Éves távlatban 3,2 százalékkal emelkedtek az árak tavaly márciushoz
képest.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fK2O5X

Napi abszurd
Fel sem épített uszoda korszerűsítésére nyertek
uniós pályázaton potom 100 milliót
Egyelőre csak egy lyuk készült el Sásdon, de sebaj, energia-korszerűsítésre így is lehetett kisebb vagyont nyerni! Az uszodaépítési projekt kivitelezője az a Hanley Service Kft., amelyről kiderült, hogy mindössze 18
nap leforgása alatt 1,7 milliárd forint értékű tanuszoda, illetve tornaterem építésére vonatkozó közbeszerzést nyert el 2016 tavaszán. Az mfor.
hu cikke szerint az egyszemélyes cég akkor mindössze hároméves volt,
és Seychelle-szigeteki offshore múlttal is rendelkezett. Azt egyelőre nem
tudni, a határidőt mennyiben befolyásolja majd a tény, hogy az uszoda
még el sem készült, de már korszerűsíteni akarják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/MwZkie

Öt rendőr „oszlatta szét” az Orbán házánál
tüntető két nyugdíjas nőt
„Most töltöm be a hetvenötöt, mit képzel, ki vagyok én, terrorista? Vagy
micsoda? Hát ez gyalázat!” – nem volt elégedett a rendőri intézkedéssel
a tüntető nők egyike. A demonstrálók plakátokat ragasztottak Orbánék
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kapujára. Két idős asszony tiltakozott a napokban Orbán Viktor miniszterelnök XII. kerületi, Cinege utcai házánál. A kapura plakátokat ragasztottak. Összesen öt intézkedő rendőr szállt ki a helyszínre, civil és egyenruhások egyaránt; még erősítést is hívtak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/wkZDF4

Közmunkások a magyar abszurdban: eltűnt
malacok, megszökött borjú, üres ültetvény
A Belügyminisztérium egy igazi kordokumentumot tett közzé: a magyar
közmunkaprogram tavalyi ellenőrzéseiről készült összefoglalóját. 2016ban az adófizetők pénzéből összesen 340 milliárd forintot emésztett fel a
program, amely éves átlagban 253 ezer ember közfoglalkoztatását finanszírozta – az éhenhaláshoz éppen elég fizetést adva nekik. Mintha még
mindig a hetvenes-nyolcvanas években járnánk: umbuldáznak a papírok
nélküli kistraktorral, a baráti vállalkozó földjére és konyhájára küldik a
munkásokat, a bejelentett csirkék elpárolognak, a közpénzen vett borjú
pedig megszökik, mialatt a szarvasmarhát fedeztetni viszik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/N86j0U
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