Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kósa Lajos: Édesanyám nem
strómanja senkinek

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A jövőben kevesebb olyan történet kerülhet majd a nyilvánosság elé, amely
a politikusok, illetve családtagjaik fényűző életmódjáról, anyagi helyzetéről
vagy épp érdekes kapcsolatairól szól. Legalábbis ezt célozhatja az a törvényjavaslat, amelyet a kormány kezdeményezett.
Ha a törvény hatályba lép, a politikusoknak élet védelméről szóló új tervezet már hatályos
elég lehet annyival elhárítaniuk egy-egy kínos, lett volna. A 82 éves Kósáné a család egy távoli
például a külföldi nyaralásaikra vonatkozó kér- rokonától vásárolta meg a Méker Kft. nevű, főtevékenységként sertéstenyésztéssel
dést, hogy az magánügy, tehát nem
foglalkozó cég fele üzletrészét. Azt
tartozik a közügyek szabad megnem tudni, hogy a nyugdíjazása
vitatásának körébe. Ráadásul, ha
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előtt védőnőként, majd bölcsőH
mégis nyilvánosságra kerülnek
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dei vezetőként dolgozó Kósáné
az ilyen ügyek, a politikusok pert
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mióta érdeklődik a disznóteindíthatnak, és a bíróság akár
nyésztés iránt. Ráadásul ritka szesérelemdíjat is megítélhet a szárencse érte Kósánét, ugyanis a cég
mukra.
sertéstelepek korszerűsítését támoTalán Kósa Lajos fideszes országgató pályázaton bő 100 millió forintot nyert.
gyűlési képviselő rokonainak egyre növekvő vállalkozásbirodalmáról sem lehetett volna A fideszes politikus egyébként azt mondta, az
következmény nélkül beszámolni, ha a magán- édesanyja nem strómanja senkinek.

Néhány hete újabb jelentős bázissal bővült a Nyomtass te is! országos hálózata
Már Debrecenben és az ország második legnagyobb városának régiójában is
megtalálható a kiadványunk. Ahhoz azonban, hogy minél többekhez jusson el,
szükségünk van támogató segítőkre, akik részt tudnak vállalni a nyomtatásban
és/vagy a terjesztésben, ki-ki ereje és ideje szerint. Várjuk a tenni vágyókat!
Itt lehet érdeklődni, kapcsolatot teremteni, csatlakozni:
www.facebook.com/nyomtassteisdebrecen
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com

4

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Börtönbe kerülhet
a Fidesz-kormány egyik
kedvenc vállalkozója
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„Mikor fehér ingben, mikor pufidzsekiben, de mindig ott volt, amikor a
fideszes elit kivonult a nyilvánosság elé” – így írt a 444.hu portál Kuna
Tibor vállalkozóról június végén, amikor kiderült, hogy a Fidesz-frakció
korábbi kabinettitkáraként dolgozó férfi sok millió forintos kárt okozhatott az adófizetőknek.
Forrás: 24.hu
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Kuna az elmúlt években több milliárd forintnyi állami megbízást nyert el a cégeivel, s most az ügyészség azzal vádolja,
hogy fiktív számlákkal próbálta elkerülni 54 millió forintnyi adó megfizetését.
A vállalkozóra az ügyészség letöltendő
börtönbüntetést s az okozott kár értékében vagyonelkobzást kért.
Kuna üzleti sikerei már a Fidesz 2010es hatalomra jutását követően megindultak: egyik cége például (a tavaly 7 milliárd
forint feletti árbevételt elért Young and
Partners Kommunikációs és Tanácsadó
Kft.) már 2011 és 2014 között hússzorosára
növelte éves árbevételét, elsősorban közpénzből finanszírozott megbízásokon keresztül – írta meg annak idején a Magyar
Narancs.
Épp ezzel a céggel kapcsolatban talált
kifogást most az ügyészség: mint a 444.hu
portál is megírta, a vállalkozót különösen

nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásával vádolják. Kuna másik
cége, a Trinity International egyébként
idén év elején kapott 5,5 milliárd forintos
megbízást – ismét közpénzből – az Állami
Szerencsejáték Zrt-től.
Az állami kommunikációs költés megoszlása
ügynökségenként 2016 decembere és 2018 májusa között,
milliárd forintban Forrás: G7
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sal közös szerződéseit a milliárdos kormányzati reklámkampányokat lebonyolító
Nemzeti Kommunikációs Hivatal.
Kuna Tibor a Miskolci Egyetemen tanult politológiát. 1999-től az Ifjúsági és
Sportminisztérium főosztályvezetője volt
(a fideszes Deutsch Tamás minisztersége
idején), majd 2003-tól kabinettitkárként
dolgozott a Fidesz-frakciónál.

Az otthoni ápolás munka, amelyért munkabér jár!
A Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület petíciót indított el
az ápolási díj munkaviszonyként való
elismeréséért, amelyet az aHang
Facebook-bejegyzése szerint minden
képviselő asztalára eljuttattak.
A tartósan beteg gyerekek és felnőttek otthoni ápolása ma Magyarországon nem számít foglalkoztatási jogviszonynak. Az otthoni ápolást
végzők csupán segélyre jogosultak,
amelynek összege a kiemelt kategóri-

Forrás: 444.hu, Magyar Narancs

Háromszázszor annyit jótékonykodott
Soros György, mint Mészáros Lőrinc

Hiába markoltak fel mesés profitokat
a kormányhoz közel álló vállalkozók, a
többségük messze nem ilyen arányban
veszi ki a részét a társadalmi felelősségvállalásból. A Soros-alapítvány 2017-ben
összesen 22,7 milliárd forintot költött el
Magyarországon, főképp oktatásra, kutatásra, emberi jogi és kulturális tevémillió forint
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kenységekre, ezt meg sem közelítik más
vállalatok és vállalkozók adományai. A
Magyarországon élők közül Csányi Sándor alapítványai már évek óta jól működnek, ő eddig 2,5 milliárddal támogatta a
tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket. Jóval szerényebb ennél Mészáros Lőrinc adakozó kedve. Alapítványa a
felcsúti és környékbeli tehetséges diákokat támogatta 73 millió forinttal – ennyi
pénzt hat és fél óra alatt keres meg. Annak pedig semmi jele nincs, hogy Tiborcz
István vagy cége jótékonykodna. Andy
Vajna vagy Habony Árpád sem veri nagydobra, hogy jótékonyságra szánna pénzt.

Jótékony célra költött vagyonok eloszlása
SOROS
22,7 milliárd
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CSÁNYI
2,5 milliárd

MÉSZÁROS
0,073 milliárd

Forrás: aHang

Tiltsuk be az öregséget is!
Több mint 30 ezer ember vár Magyarországon arra, hogy bekerüljön valamilyen szociális ellátást nyújtó intézménybe. A legtöbben – több mint 24 ezren
– időskorúak bentlakásos intézményeibe költöznének. Ötezren Budapesten
várakoznak, Pest megyében több mint 2100-an.

Forrás: hvg.hu

Az állami megbízások besöprését
sokkal gyorsabban tanulták meg a
kormányközeli vállalkozók, mint a
társadalmi felelősségvállalást.

ában is csak 52 800 forint. 12 ezer ember gondozza ennyi pénzből súlyosan
beteg hozzátartozóját.
Az aláírók követelik az otthoni betegápolás munkaként való elismerését, társadalmi és anyagi megbecsülését, és legalább a minimálbér
összegét azoknak, akik napi 24 órás
szolgálatban dolgoznak súlyosan beteg hozzátartozójuk mellett.
A petícióhoz számos csoport, szervezet, intézmény csatlakozott.

Egyéb helyekre kevesebben jelentkeznek, igaz, jóval kevesebb az intézmény
is: bentlakásos pszichiátriai ellátásba
szeretne bekerülni 2236 ember; fogyatékosokat ellátó intézményekbe 1921; a
szenvedélybetegek közül
pedig 500-an szeretnének
intézményi ellátáshoz jutni. És végül 875 hajléktalan jelentkezett intézményi
ellátásba – hogy egyelőre
hiába, az jól jelzi, milyen
következményekkel járhat,
hogy a kormány betiltotta a
hajléktalanságot.
A várakozók száma egyértelműen
nő. A helyzet csak romlani fog: a magyar társadalom – akárcsak a legtöbb

európai – öregszik. Az Eurostat adatai
szerint tavaly már a felnőtt népesség
27,9 százaléka volt 65 évnél idősebb.
A KSH adatai alapján mintegy 2,1 millió
ember kap öregségi nyugdíjat.
További súlyos problémát jelent, hogy sok idős
nem képes megfizetni az intézményi ellátás költségeit.
Egy nyugdíjas átlagosan 129
ezer forintot kapott tavaly, a
nyugdíjminimumot tíz éve
nem emelték, jelenleg is
28 500 forint – miközben a
budapesti idősotthonokban
65 és 117 ezer forint közti térítési díjat
kérnek.
Forrás: nepszava.hu
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Pápai Gábor rajza

Kuna Tibort a mostani adócsalási ügyben már 2016-ban kihallgatták, igaz, tagadta, hogy elkövette volna a bűncselekményt, és ezt követően nem is csökkent
a cégei által elnyert állami szerződések
sora. A siker most, június végén látszik
megszakadni: a májusi vádemelés után
néhány héttel „a közbeszerzési szabályok
megsértésére” hivatkozva váratlanul felmondta Kunáék egy másik vállalkozás

