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Kik a bűnösök és mikor kapják
meg méltó büntetésüket?
Ahol bűn van, ott büntetésnek is lennie kell
A büntetés igazságtétel az igazságtalanságért, mondja Szent
Ágoston, és a magyar társadalomnak valóban jár az igazságtétel. Bár nem sokat tett saját magáért, gyengeségéért egyetlen nép
sem sújtható mindazzal, amit az Orbán-kormány követett el saját
nemzete ellen. A magyaroknak megszámlálhatatlan okuk van rá,
hogy elszámoltatást, a bűnösök megbüntetését követelje. Hozzám
hasonlóan alighanem sokan szeretnék bírói ítéletek után börtönben látni a rezsim vezetőit és legkártékonyabb bűntársaikat,
azokat, akik segítettek kidolgozni vagy fontos pozíciókban most
is működtetik és fenntartják az országot válságspirálba taszított
illiberális rendszert. Amely valójában mind több elemében már
diktatúra. Mások meg, jobb a békesség, beérnék annyival, hogy
csak tűnjenek már ezek el, és térjen vissza legalább valami alap
normalitás. Esély valami jobbra, másra. Súlyos ítéletek nélkül
nem lesz se normalitás, se békesség, ahogy nem volt 2002 és 2010
között sem. Orbán és csapata ellenzékben sem volt se békés, se
demokratikus, ismét ellenzékbe kerülve pedig még sokkal kevésbé
lenne. De amíg ellenzékből joguk volt hatalomra jutni, és megpróbálni jobban csinálni, addig ellenzékbe visszajutva nekik már
nem lehet joguk semmihez. Az ő kiiktatásuknál nem létezik fontosabb nemzeti érdek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/TeH4aZ

Oda a pénz, még sincs jó ivóvíz Makón
Makói kistérség – A felújított ivóvízrendszer jóval az átvétele után
sem ad iható csapvizet. Elképzelhető, hogy a Makó térségi településeknek vissza kell fizetniük a programhoz kapott 3,1 milliárdos
uniós támogatást. Lapunk érdeklődésére a Miniszterelnökség sajtóirodája megerősítette: valóban fennáll annak a lehetősége, hogy
a térségi ivóvízminőség-javító programhoz kapott uniós támogatást vissza kell fizetniük az érintett településeknek. Mint korábban
megírtuk, a programra Makó és a környező 16 település összesen
3,7 milliárd forintot költött – ebből 600 millió volt a belügyi tárca
által biztosított önrész, a többi uniós támogatás.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/4C42Ud

szempontjait az Eximbank igyekezett titkolni, mire az újság pert
indított, amelyet meg is nyert. Az így közzétett dokumentumok
szerint Rogán Antal ismerősei a magánvagyonukból csak egy jelképes összeget, ezer-ezer forintot áldoztak az üzletre. Pályázatuk
nem volt vaskos, elképzeléseiket 15 oldalba sűrítették.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/58wWE0

Újabb százmilliók a Sámándobra
Az állami Kárpátok-Alpok Zrt. 336 millió forintot fizet a KÉSZ
Zrt.-nek, hogy lebontsa és Karcagra szállítsa a 2015-ös milánói
expo magyar pavilonját, a Sámándobot – írja a 444.hu. Ezzel
együtt már 600 millió fölött van az alkotás idei költségvetése.
Hogy a dobban mi lesz, egyelőre nem tudni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/lIqT8Y

Haveri alapon osztják a kék lámpa engedélyeket:
az ÁNTSZ hallgat, a rendőrség mossa kezeit
Az Átlátszó által megkérdezett volt parancsnok szerint haveri alapon osztják a kék lámpa engedélyeket: ez az oka annak is, hogy
ha valaki visszaél a megkülönböztető jelzés használatával, akkor
nem kell tartania attól, hogy eljárnak vele szemben. Az Átlátszó
is kapott megkülönböztető jelzéssel szabálytalankodó autókról
készült képeket, és ezek alapján megpróbáltuk kideríteni, ilyenkor
mit lépnek az illetékes hatóságok. Kiderült, hogy semmit.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/eX25QA

Milliárdok mentek el ’56 emlékére
Az 56-os Emlékbizottság nyilvánossá tette (elég minősíthetetlen
formában) az 1956-os emlékévhez kapcsolódó szerződéseket, ami
remek lehetőséget ad arra, hogy rendesen átnézzük mire költötte a
Schmidt Mária vezette szervezet azokat az adómilliárdokat, amiket a
forradalom és szabadságharc méltó megemlékezésére különítettek el
nekik. Az eredmény: 8 758 122 837 Ft és 1 205 szerződés.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5ymHlI

Fura pályázaton nyertek
16 milliárdot Rogán ismerősei

Polt Péter lánya is bekerült az MNB-be,
a felesége vette fel

Kétezer forintra fizetett 16 milliárdot az egyik állami bank Rogán
Antal ismerőseinek. A Forbes című gazdasági magazin számol
be annak a pályázatnak a részleteiről, amelyet befektetési alapkezelőknek írt ki az állami tulajdonú Eximbank 2015 decemberében. A nyertesnek ígéretes kezdő vállalkozásokat, startupokat kell
felfuttatnia a pénzintézet milliárdjaiból. A pályázat elbírálásának

Polt Péter 24 éves lányát, Polt Petrát is felvették az MNB-be jogásznak, pontosabban a jogi igazgatóságra, írja a 24.hu. Mindez önmagában sem elegáns állami szervezetnél, tekintve, hogy a
jegybank legfőbb személyzeti vezetője Polt-Palásthy Marianna,
Polt Péter felesége.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/YJAHOU

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

Nyilvánosságra hozták: 1671 darab fiktív
állampapír nyomja Rogánék vállát
A Quaestor-brókerbotrányhoz hasonló történet nyomaira bukkant az MNO.hu a letelepedési állampapírok esetében, miután a
gyanú szerint 1671 külföldi úgy kaphatott letelepedési engedélyt
a programon keresztül, hogy valójában nem vásároltak állampapírt. Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint a
program 2013-as kezdete óta tavaly év végéig 4702 magyar letelepedési államkötvényt jegyeztek le azok a vállalkozások, amelyek

engedélyt kaptak a papírok megvásárlására. A Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal (BMH) azonban ezektől eltérő számokat
közölt, amelyek szerint 6373 személy kapott államkötvényjegyzés
címén – tehát nem családegyesítésre hivatkozva – letelepedési engedélyt Magyarországon.
Az eltérés azért vet fel súlyos kérdéseket, mert amíg az ÁKK a valós állampapírjegyzéseket tartja számon, a BMH csupán a többségében offshore helyszínen bejegyzett vállalkozások által nyújtott
tájékoztatásra hagyatkozik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/T7JB6O

Szegény magyarország….
A magyarok bő harmada élt tavaly
a létminimum alatt

És akkor 3,5 millióan tengődtek Magyarországon

A Policy Agenda 2016. évre elvégzett létminimum-számítása
szerint a létminimum egy fogyasztási egységre (=1 főre) számított átlagos értéke havonta 88 619 forint volt. Az előző évre már
szintén a Policy Agenda számolta ki a létminimumot: tavaly a
kutatók arra jutottak, hogy 2015-ben a létminimum átlagos értéke
havonta 88 016 forint volt. Becsléseik szerint 2016-ban a számított
értékeknél alacsonyabb jövedelemből élt a lakosság 36 százaléka.
2015-ben az arány még 41,5 százalékos volt. Azon családok harmadánál, ahol legalább egy fő dolgozik, a nettó bevétel nem érte
el 2016-ban a létminimum összegét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/x5MChp

Élesítette az atomfegyvert Magyarországgal szemben az EU. A
lakosság harmada még mindig a létminimum alatt él, a gáz ára
nálunk drágult a legjobban. Hatcsillagos szálloda lesz Etyeken,
a mezőkövesdi foci pedig szárnyal. Ez a hvg.hu heti gazdasági
összefoglalója. A magyarországi helyzetről beterjesztett két határozattervezet közül a szigorúbbat fogadta el szerdán (május 17)
az Európai Parlament (EP) plenáris ülése, amelynek értelmében
a testület megkezdi az előkészítését az uniós szerződés hetedik
cikkelye szerinti eljárás megindításának Magyarországgal szemben. A határozat szerint Magyarországon fennáll a kockázata az
uniós alapértékek súlyos megsértésének.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/wRZtgo

Vizes vb
Újabb háromszázmillióval drágul a vizes vb
Ráragyogott a szerencse a Delta Hungária Építő Kft-re: 298 millió forintért létesíthet VIP buszmegállókat és buszterminált a fővárosban a vizes világbajnokság idejére – derült ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A vizes vb-t szervező Bp2017 Világbajnokság
Szervező és Lebonyolító Kft., mint az már megszokott, ezúttal is
hirdetmény nélküli meghívásos eljáráson adta oda a közmegrendelést. Így aztán a vizes vb piros betűs ünnep lehet a 2003-ban,
Miskolcon alapított cég életében, mivel a szerződés értéke megközelíti a cég korábbi éveinek a teljes forgalmát. A Delta Hungária
forgalma 2015-ig 350-400 millió forint között alakult.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/1XcwzK

Újabb félmilliárddal drágul az úszó vb
Az idei úszó világbajnokság beruházásainak keretében megvalósuló margitszigeti csatornázás félmilliárddal drágul, mivel szét kell
választani az Atlétikai Centrum szenny- és csapadékvíz hálózatát,
valamint bővíteni kell az északi parkolót is. A korábbi szerződés
módosítása a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg. Az ajánlatkérő
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idén március 27-én döntött arról, hogy módosítja a szerződést,
amelyet a felek április 12-én írtak alá. Ebben az eredeti március
31-i befejezési határidő kitolódott május 31-re, az ellenérték pedig 4 milliárd 982 millió forintról 5 milliárd 497 milliárd forintra
emelkedett.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5i6vGu

Az LMP kiszámolta a vizes VB várható költségeit
14 milliárdról immár 140 milliárd forintra nőtt a Vizes VB tervezett költsége. Ez már jelenleg is tízszerese az eredetileg tervezettnek. Nem telik el úgy nap, hogy ne emelkedne néhány száz
millióval a projekt. Ez pontosan azt jelenti, hogy minden egyes nap
160 millió forinttal nő a beruházás költsége. A költségek brutális
elszabadulásának egyik oka a haveri vállalkozók kifizetése a beruházással kapcsolatban. Garancsi István, Orbán Viktor jó barátja tízmilliárdos megrendelésekhez jutott az uszoda felépítésével.
Nem beszélve az ott okozott környezeti károkról. A Dagály-fürdő
egészséges fáit is kivágták, a Duna-partot lebetonozták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/8br6v0
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