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Maffia állam

Mégis kinek kéne megakadályoznia,
hogy kirámolják az országot?

Hogyan lehetséges, hogy egyes országokat folyton szétlopnak a saját vezetőik, másokat meg nagyon ritkán? Ha elfogadjuk azt, hogy
Magyarországon vagy Görögországban nem élnek genetikailag gonoszabb emberek, mint mondjuk Finnországban, akkor az egyik legerősebb érvet az intézményeink környékén kereshetjük. Úgy tűnik, van,
ahol sokkal jobban meg tudják akadályozni ezek az intézmények,
hogy a bűnözők ellopják a közös pénzt. A lopásnak sok formája
akad, az egyik legfontosabb a közbeszerzések rendszere, ami ha nem
működik jól, rengeteget veszít az állam. Nálunk például évente 1500–
2000 milliárd forint áramlik a cégekhez közbeszerzéseken keresztül,
ez nagyjából az összes költségvetési kiadásunk 10 százaléka.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/2xgGNj

Inotai: A politikai maffia ellopta
az uniós pénzek nagy részét
Az uniós források legalább kétharmadát a politikai maffia gazdasági hátterének megteremtésére használták az elmúlt években – állítja
Inotai András. A közgazdász az Egyenesen című műsorban úgy fogalmazott: a források ellopása és felelőtlen felhasználása nem egyedi
eset, a mögött szervezett csoportok állnak. Ennek a pénznek egy jelentős hányada a politikai maffia gazdasági hátterét teremtette meg.
Egy olyan országban, amely ráadásul a hivatalos politika szintjén
Európai Unió-ellenes, az Európai Unió alapértékeit ássa alá.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/jZfxx8

Stikában fizetett a kormány
közel egymilliárdot Tiborcz lámpa bizniszeiért
Bár hetek óta tart az Elios-botrány a 24.hu birtokába jutott OLAF-jelentés
miatt, a kormány eddig egyetlen szóval sem jelezte, hogy a magyar adófizetők
pénzéből is ráköltöttek közel egymilliárd forintot tizennégy gyanús közvilágítási projekt finanszírozására. A Miniszterelnökség ugyanis több önkormányzat önrészét kifizette, így nekik semmibe sem került a túlárazott lámpacsere.

Nem kell idegeskedniük azoknak a polgármestereknek, akik megkötötték az
Elios Innovatív Zrt.-vel a túlárazott szerződéseket, csak helyzetbe kellett hozni a miniszterelnök vejének cégét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/x4RJF4

Ügyes: Úgy írták ki az Almásy-kastély bérleti
pályázatát, hogy azt csak egy ember vegye észre
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a 15+5 évre szóló bérleti pályázatot azzal
a címmel írta ki, hogy a „Felsőpetény belterület 19 hrsz. szám alatt bejegyzett, természetben a 2611 Felsőpetény, Petőfi utca 37. szám alatt található
ingatlan bérleti szerződés útján történő hasznosítására.” Érdekes, máskor
nem szokták kihagyni a címből, ha kastélyról van szó. Nem meglepő, egyetlen jelentkező indult az épületért: dr. Barna Zsolt. A Célpont szerint ő :
Csányi Sándor egyik legfőbb bizalmi embere, az OTP Alapkezelő vezetője,
a TV2 igazgatósági tagja, és egyre sűrűbben tűnik fel Mészáros Lőrinc környezetében, például ugyanazt a luxus magánrepülőgépet használják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/z3kKo6

Hegedűs olyan hévvel magyarázkodik, mintha
Polt Péter megígérte volna: nyugi, nem szívózunk veled
Bár ősszel nagy feltűnést keltett, hogy Hegedűs Zsuzsa 2,5 millió forintnyi közpénzt elköltött többek közt éttermi számlákra, a sajtóvisszhang nem fogta vissza Orbán Viktor főtanácsadóját.
– 2010 júliusától, amióta Hegedűs a kormányfő tanácsadója, fizetésként közel 90 millió forintot vihetett haza, és közel 11 millió forintot tankolhatott utazásai során
– a szóban forgó alapítvány aktivitása azonban folyamatosan csökken, ma már nem osztanak kisállatokat sem, csak némi vetőmagot
– a 2016-ban bejelentett, multikkal közösen vitt ételcsomagosztás
már 2017-ben sem ismétlődött meg, azaz leállt
– ennek ellenére Hegedűs alapítványának, amely a gyermekéhezés
ellen harcol, 2015-ben lett egy Audija, és több mint 70 millió forint
tartaléka van a legutolsó leadott beszámolója szerint.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/qikSif

Migrásozzunk egy kicsit
Megnézte már valaki, mivel riogat az Orbán-kormány?
Újabb hazugság az „ENSZ migránscsomagja” duma
A kormányfő múlt pénteken már arról beszélt, hogy az ENSZ dokumentumában olyan elveket fogalmaznak meg, amelyek „kilátásba
helyezik például az illegális határátlépést sújtó büntetések enyhítését, továbbá egyszerűsítenék, gyorsítanák az adminisztratív eljárásokat, vagyis javasolnák, hogy az országok gyakoroljanak kevesebb

ellenőrzést a belépni akaró idegenekkel kapcsolatban.” „Az ENSZ
migránscsomagjaként” emlegetett dokumentum még nem létezik, a
vita róla el sem kezdődött, de ami még súlyosabb: ha 2018 végére
megállapodás is születik az ENSZ-en belül, akkor sem nemzetközi
egyezmény, hanem csupán tagállamok közötti nyilatkozat lesz, azaz
semmiféle joghatállyal nem bír majd Magyarország számára.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6rXDHV

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

A Fidesz már ott tart,
hogy az egész országból kitiltaná a külföldieket
Egy maroknyi képviselő folytatta le a Stop Soros-törvénycsomag
parlamenti vitáját, abban a tudatban, hogy dönteni csak az új ös�szetételű Országgyűlés fog róla. Az államtitkár azt mondta, a nem
magyar állampolgárokat az ország egész területéről kitilthatnák,
ez is szerepel a törvényjavaslatban. Tuzson ezt külön kiemelte beszédében.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/uVcACb

Levelet írt a Stop Soros miatt
a magyar kormánynak az európai biztos
Az Európa Tanács emberi jogi biztosa aggasztónak tartja a civilek
elleni törvénytervezetet és annak visszavonását kéri a magyar kormánytól. Levélben fordult az Európa Tanács emberi jogi biztosa a
magyar kormányhoz. Nils Muižnieks ebben aggodalmát fejezte ki

a Stop Soros törvénycsomaggal kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a
jogszabály-tervezet komoly aggodalomra ad okot, parlamenti elfogadása tovább szűkítené az emberi jogvédők és a civil szervezetek
nélkülözhetetlen munkáját.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/AhyN89

Gyorshír: Orbánék fél évvel meghosszabbították
a „migrációs válsághelyzetet”
A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a kormány újabb
fél évvel, 2018. szeptember 6-ig meghosszabbította a „tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzetet”. Erre a rendelkezésre hivatkozva két és fél éve fokozott rendőri ellenőrzés van az országban,
bárkit bárhol indoklás nélkül igazoltathatnak. Az Országos Rendőr-főkapitányság migránsstatisztikája eközben azt mutatja, hogy
2017 végére drasztikusan visszaesett az „illegális migrációhoz
kapcsolódó jogellenes cselekmények” száma Magyarországon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/AhoJGX

Sajtószabadság – hol vagy?
Sajtókamara: kandírozott korbács
Orbán Viktor az elmúlt hetekben egyértelműen a közvélemény
tudomására hozta, hogy hiába silányították propaganda-szócsővé a közpénzekből működő rádiót, televíziót és az egyetlen hazai hírügynökséget, hiába uralja a kormány a közéleti médiapiac
csaknem 80 százalékát, hiába tették tönkre a legsikeresebb független orgánumokat, hiába öntöttek százmilliárdokat az adófizetők pénzéből saját médiabirodalmukba, még mindig elégedetlen
a társadalmi és gazdasági élet és ezen belül a média „egyensúlyi”
helyzetével.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/pqQviv

Mit tegyen a sajtó?
(Az Olaf-ügy a magyar televíziókban)
A magyar televíziózás jórészt még ma is helyhez kötött, nehezen
mozdítható, olyan, mint egy színpadra állított sokmázsás zongora: az nagy valószínűséggel ott marad a zárófüggönyig. Ami bejön
a székház ajtaján, az ott van, de a csatorna nem sok lépést tesz az
ügyek irányába.
Ez a tényleges helyzet, és nem tudni, hogy ez vajon technikai vonatkozású, koncepcionális természetű, vagy van a harmadik eshetőség: egyszerűen lustaság.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/9V8vYh

Fidesz politika volt/van/lesz ?
Helytartókat rakna a kormánypárt a falvak élére?
A Fidesz nem akar önálló polgármestert és képviselőket a kistelepüléseken, az új ciklusban hozzálátna az önkormányzati rendszer
átalakításához. A kiszivárgott tervek szerint az ötezer fő alatti településeken csak egyetlen járási elöljárót választanának, de elképzelhető, hogy azt is a központból neveznék ki. „Ha a negyedik pillért, az önkormányzati rendszert is lebontják, akkor a települések
önrendelkezési jogát szinte a nullára redukálják” – fogalmazott
Ignácz József polgármester a Látótérnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/QHGW85

149-en fagytak meg idén télen
A Magyar Szociális Fórum szombaton közzétette legfrissebb
adatait a tavaly ősz és február közepe között történt fagyhalálesetekről. A szervezet szerint 149 rendkívüli kihűlés fordult elő.
Az áldozatok 53 százaléka a szabad ég alatt, illetve kórházba
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szállítása közben vagy beérkezése után halt meg, 47 százaléka pedig fűtetlen lakásában. Mindeközben hétfőn a Fidesz leszavazta
a kilakoltatások tiltását, így a választások után utcára kerülhetnek
a gyerekes családok.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/txT6Jg

A stadionok fenntartója is olcsóbban kapja a gázt,
mint a lakosság
Már a stadionokat is fenntartó Nemzeti Sportközpontok (NSK)
is olcsóbban kapja a földgázt, mint a lakosság, a Fidesz mégis
indokolatlannak tart egy újabb rezsicsökkentést. Az adatok közben azt mutatják, hogy a földgáz tőzsdei jegyzésára már a 2013as rezsicsökkentés idején lejtmenetnek indult, a magyar lakosság
viszont ebből semmit sem érezhetett a befagyasztott hatósági árak
miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/BfKa7M
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