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Vannak, akik mindig nyernek...
Százmilliók egy sosemvolt múzeumra
Az elvesztett „Európa kulturális fővárosa” cím afféle kárpótlásaként
ígérték Miskolcnak tíz éve a Science Múzeumot, ám az azóta sem
készült el. De akkor mire költötték az erre szánt pénzt? A várost 2010
óta irányító Kriza Ákos (Fidesz-KDNP) polgármester még 2012-ben
is arról beszélt, hogy a Sciencity a szabadidő eltöltésének egyedülálló
módját teremti meg Miskolcon. A város 2016. évi zárszámadásában
szerepel 74,5 millió forint, amit a beszámoló szerint szállítói szerződések kifizetésére fordítottak tavaly. Kriza Ákos ideje alatt több éven
át további milliókat fizettek ki a projekt menedzsmentje számára bérek és járulékok formájában: több mint 1 milliárdot kapott például
2011-ben építési és épületgépészeti munkákért a Lyuko-Bau Kft.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/l8Wc0j

Úgy volt, hogy 25 milliárdból kijön a vizes vébé,
most tartunk 130 milliárdnál
Újabb mutatós vizesvébé-számokkal rukkolt elő Seszták Miklós
fejlesztési miniszter, aki egy sajtóbeszélgetésen elárulta: minden
előkészület a tervezett ütemben halad. Kezdetben úgy volt, hogy
az eseményt, ami július 14-én kezdődik és egy hétig tart, 25 milliárd forintból rendezi meg Magyarország, ezt maga Gyárfás Tamás
akkori, azóta lemondott úszószövetségi elnök közölte még 2015
márciusában. A költségek idén áprilisra már 94 milliárd forintnál
jártak, de a Seszták által most bejelentett számok azt mutatják,
hogy lesz az 130 milliárd is. Mármint a mostani állás szerint, mert
több mint két hónap még hátravan a kezdésig.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/7bL7kx

Három hónap alatt közel 800 milliót kaszált
a migráción a Századvég
„Mivel a bevándorlási ügyek alakulása új helyzet elé állítják (így!
– a szerk.) mind az Európai Unió vezetését, mind a tagállamokat –

köztük Magyarországot is –, a kormányzati döntések, álláspontok
megalapozásához szükség van kiegészítő szolgáltatás igénybevételére” – a hvg.hu birtokába került dokumentumok szerint ezzel
indokolta 2015 decemberében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), miért kellett egy újabb, 790 millió forintos szerződéssel kiegészíteni azt az önmagában is brutális összegű, több mint 6
milliárd forintos tanácsadói szerződést, amelyet alig két hónappal
korábban kötött a tárca a Századvég Alapítvány és a Századvég
Gazdaságkutató konzorciumával.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/JW6Pd0

Bayer Zsolt ötletére épült emlékpark
a 6 lakosú faluban 562 millió EU-s pénzből
Orbán Viktor és csapata egy újabb klasszikussal ajándékozta meg
a nemzetet: „Nemzeti Konzultáció Bözsi nénivel” a videó címe,
melyben Orbán Viktor beugrik Nagygécre Bözsi nénihez. Jelenleg
6 lakosa van. Nagygécen villany van ugyan – de se vezetékes víz,
se csatorna, se gáz. Nincs vasút, nincs busz. Viszont van nekik
Emlékparkjuk. 562 millió forintból. Európai Uniós forrásból. Ennek az ötletgazdája Bayer Zsolt volt. Nagygéci Emlékpark Megmaradás Háza – Magyarság Háza Kilátótorony Látogatóközpont
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/MlqgTd

Megindult a pénzszórás,
százmilliárdokat talált a kormány
Pár hónapos késéssel ugyan, de az idei költségvetés módosítására
készül a kormány. Egyrészt a legkülönbözőbb célokra szétosztja
a négy hónap alatt beérkezett plusz bevételeket, növeli a tartalékokat, másrészt átvezeti a bérmegállapodás hatását – derül ki a
Költségvetési Tanács véleményéből. A Tanács azt javasolja, hogy
a kormány mielőbb kezdje el a mozgástér kihasználását.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/zkduzg

Vannak, akik mindig vesztenek
Másfél millió magyar
él súlyos anyagi nélkülözésben

Az Orbán-rendszer nem tűri
a kisember sumákolását – íme, az ok

Hiába javulnak az adatok, ez még mindig a negyedik legrosszabb
arány az EU-ban. Április 21-én tette közzé az Eurostat, az unió
statisztikai hivatala a 2016-ra vonatkozó „súlyos anyagi nélkülözés” felmérés tagállami eredményeit. Magyarországon a lakosság
16,2 százaléka, 1 millió 567 ezer ember tartozik a súlyos nélkülözésben élők csoportjában. Ennél csak Bulgáriában, Romániában
és Görögországban rosszabb a helyzet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/EwfZqa

Miután Magyarországon nem vált be a versenyen, teljesítményen
alapuló nyugati modell, az ország visszafordult a szabálykerülés
és lenyúlás már bevált módszeréhez – derült ki a Transparency
International Magyarország konferenciáján Tölgyessy Péter alkotmányjogász előadásából. „Ez a rendszer azt szereti, ha ő tesz valakit gazdaggá, sőt, erre van építve a rendszer, de azt, hogy valaki
autonóm módon sumákoljon, befolyást szerezzen, azt nem.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5epAZ

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

Ov és Európa...

Nincs megállás:
újabb Brüsszel– és Soros-ellenes reklám fut

Orbán szerint nem Európa-ellenes,
hogy folyamatosan meg akarják állítani Brüsszelt

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben arról győzködi európai párttársait és az unió vezetőit, hogy „Európa-párti” politikus, elindult a kormány Brüsszel-ellenes konzultációjának újabb reklámspotja.
Ebben a kormány arról győzködi „társadalmi célú hirdetés” formájában
a híveit, hogy „egy Soros György pénzelte szervezet Brüsszelt támogatva
pereket indít hazánk ellen”. (A mondat a Helsinki Bizottságra utal.) A
lázongó bevándorlók, a Brüsszelt megszemélyesítő Európai Parlament
és Soros képe után pedig éles kontrasztként egy imázs film kockái pörögnek Magyarország szépségeiről.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/fGuC05

Miután az Európai Néppárt világosan közölte, hogy elege lett abból, hogy a Fidesz évek óta az EU ellen kampányol és most még a
CEU-t is ellehetetlenítené, Orbán Viktor az MTI-nek küldött közleményében leszögezte, hogy Magyarország kormánya minden
nyitott jogi kérdésben készen áll az együttműködésre az Európai
Bizottsággal. Havasi Bertalanon keresztül azt is elmondta, hogy
„ahogy a múltban, úgy a jövőben is a Magyarország ellen indított
kötelezettségszegési eljárásokat megállapodással kívánja rendezni
a kormány”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/1pILu1

A kormány a CEU kinyírásával
teljesen lenullázza az ország hírnevét,
amire egyébként tízmilliárdokat költ

CEU

Ha már előkerült érvként, hogy a CEU Soros György üzleti érdekeit
szolgálja, nézzük Magyarország üzleti érdekeit ugyanebben a témában. Magyarország rengeteg pénzt költ arra, hogy akárcsak pár napra
külföldieket csábítson az országba, akik itt tartózkodásuk alatt pénzt
költenek, ezzel növelik az állami bevételeket, munkahelyeket teremtenek, majd az ország jó hírét viszik a világban. A CEU-n 130 országból származó 600 munkavállaló dolgozik és 108 országból származó
1440 diák tanul. Nemcsak egy hétvégére jönnek ide. A CEU/Közép
Európai Egyetem 2015-ben közel 6 milliárd forint adót fizetett Magyarországon, ezen felül – a munkabéreket nem is számítva – 3,5 milliárd forintot költött el Magyarországon csak tavalyelőtt. Az egyetem
épületét nem az állam, hanem a CEU működteti és bővíti. Az ultramodern új épületek felhúzására egyébként a Market Zrt., Orbán Viktor barátjának, Garancsi Istvánnak a cége kapott megbízását. Nem

állami pénzen, mint a vizes vébé uszodájának építésekor, hanem a
CEU költségén. Vagyis a kormány a CEU kipaterolásával lemond an�nyi munkaerőről, amennyinek a töredékéért már miniszterek jelennek
meg egy új gyártósor ünnepélyes avatásán.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/UdZ0QL

Semjén előre aláírta a lex CEU-ra vonatkozó
dokumentumot – érvénytelen lehet
Meglepő magyarázattal állt elő a Miniszterelnökség arról, hogyan
szerepelhet Semjén Zsolt aláírása a lex CEU kivételes elfogadását
kérő parlamenti dokumentumon úgy, hogy azon a napon nem is
volt az országban. Azt állítják, hogy a kormánypárti politikus már
napokkal korábban szignózta a papírt, csak éppen később nyújtották azt be és az utóbbi dátumot tüntették fel. Vagyis Semjén
Zsolt úgy adta az aláírását egy dokumentumra, hogy azon – kön�nyen lehet, hogy – pontos dátum sem szerepelt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/q9fd1w

Miért engedjük?
Bayer Zsolt a taknyukon és a vérükön rángatná ki
a civileket a parlamentből
A lovagkereszttel kitüntetett publicista a Karc FM-en futó műsorában beszélt arról az esetről, amikor április végén aktivisták jelentek meg a parlamentben, hogy az Igazságügyi Bizottság vitáján
a civileket megbélyegző törvény ellen tiltakozzanak.
A bizottsági ülések vezetőinek azt tanácsolta, hogy „ha még egyszer ezek vagy ilyennek megjelennek a parlament épületében, és
ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket kivágni, mint a
macskát szarni.
Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön. Ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat.
Ez ugyanis Magyarország parlamentje, nem pedig a nyilvános
vécé, ahová ezek valók.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ttyexk
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Botrány a parlamentben, vége a cukiságnak:
„Úgy nyakonb@szlak, hogy leszáll a fejed..!” Nem, kedves Olvasónk, nem egy kocsmai évődésből idéztünk, hanem a magyar
országgyűlés mai napi verejtékes munkájából idéztünk egy mondatot, melyet egy, a nép által (?) megválasztott képviselő ajánlott
meg egy a nem a nép által megválasztott államtitkárnak. Dömötör Csaba a kormány nevében reagált a Jobbik napirend előtti
felszólalására a bevándorlás és az alkotmánymódosítás ügyében,
ezt követően Szilágyi György az kiáltotta: “Gyere ki, úgy nyakon
b…szlak, hogy leszáll a fejed”. Bár a képviselői eskü azt a passzust
nem tartalmazza, hogy a tisztelt ház méltósága előtt csakis az igazat mondhatják, az viszont szerepel benne, hogy „munkám során
lelkiismeretesen járok el…”. Legalább Szilágyi polgártárs betarthatná lelkiismeretesen a szavát – ha már értünk dolgoznak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/kEDgfo
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