Nyomtasd, másold, terjeszd!

A Mindenki Magyarországa Mozgalom programja:

NEMZETI MINIMUM: RENDSZERVÁLTÁS
ÉS ELSZÁMOLTATÁS
1. Jogállami alkotmányt és igazságos választási rendszert!

82. szám (III. évfolyam/6.) | 2019. február 12.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

2. Törvény előtti egyenlőséget!
3. Elszámoltatást és a nemzeti vagyon visszavételét!
4. Sajtószabadságot és az állami vagy államilag pénzelt
hazugsággyárak leállítását!
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Zászlóbontás előtt: Márki-Zay
Péter és Hadházy Ákos Kaposváron
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5. A Nyugathoz tartozunk, nem a Kelethez!
6. A titkos szerződések (Paks2) felülvizsgálatát!
7. Kiszámítható gazdasági környezetet, valódi piacgazdaságot,
szabad versenyt!
8. Az euró mihamarabbi bevezetését!

Kaposváron tart fórumot február 20-án, szerdán a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere
és Hadházy Ákos elnökségi tag, országgyűlési képviselő. A két politikus
a kaposvári civil szervezet, a Polgári Szabadság Platform meghívására
érkezik a városba. Az eseményre a Hotel Kapos különtermében kerül sor,
16.45-ös kezdettel.

10. Nyilvános ügynökaktákat kompromisszumok és kivételek nélkül!
11. Valódi nemzetpolitikát!
12. Védjük meg határainkat az illegális bevándorlóktól és az Orbán
által betelepített letelepedési kötvényes bűnözőktől!

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

A Mindenki Magyarországa Mozgalom
2018 őszén alakult, hitvallása szerint azzal
a céllal, „hogy a becsületes magyar emberek összefogásával elérjük, hogy közös
hazánk demokratikus, európai jogállam
legyen. … Alapítóink kormányzati tapasztalattal rendelkező politikusok, közösségükben elismert polgármesterek, akik közül legtöbben korábban a Fideszhez vagy
a rendszerváltás kori MDF-hez kötődtek,
de jelen vannak a baloldali pártok és a
Jobbik szimpatizánsai is.” (Idézet a mozgalom elnöki köszöntőjéből.)
Az elnökség további tagjai: Lukácsi
Katalin katolikus hitoktató, korábban a
KDNP tagja, Kész Zoltán veszprémi nyelvtanár, 2015–2018 között független országgyűlési képviselő, Ábrahám Júlia budapesti tanár, korábban az LMP elnökségi

tagja, Magyar György ügyvéd és Lengyel
Róbert, Siófok független polgármestere.
A mozgalom alapítói közt ott találjuk még
Bod Péter Ákost, Elek Istvánt, Kaltenbach
Jenőt, Mellár Tamást és Üveges Gábort.
A mozgalom elsődleges célja – a fent
idézettek mellett – az, hogy a 2019-es őszi
önkormányzati választásokon az egyeduralmi törekvések, a gyűlölködés és a
megosztottság ellen tenni kívánó széles
körű összefogás a lehető legjobban szerepeljen, és megalapozza a Fidesz–KDNP
leváltásának lehetőségét. Ezért járják
az országot, és folytatnak párbeszédet
azokkal, „akik magukénak vallják a demokrácia, jogállam, piacgazdaság és az
európai integráció alapelveit”, hogy hazánk valóban „Mindenki Magyarországa”
legyen.
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Forrás: Mindenki Magyarországa honlap, Polgári Szabadság Platform honlap

9. Az oktatás és egészségügy rendbehozatalát!

Kaposvári történetek: kérdőjelek
Gelencsér Attila vagyonbevallása körül

Amerika is aggódik a magyar sajtó
szabadságáért és a civilek üldözése miatt

A KAPOS-T internetes hírblog tényfeltáró írásaiban rendszeresen foglalkozik a helyi kormánypárti politikusok anyagi gyarapodásával. 2019. január 31-én nyilvánossá váltak a legújabb nyilatkozatok, melyek számos,
finoman szólva is érdekes adalékkal szolgálnak Kaposvár országgyűlési
képviselőjének, Gelencsér Attilának vagyoni helyzetéről.

Szigorú hangú közleményt adott ki az
amerikai külügyminisztérium Michael
Pompeo budapesti látogatása alkalmából. Már a külügyminiszter érkezése
előtt leszögezték, az Egyesült Államok
elkötelezett, hogy elmélyítse együttműködését Közép-Európával, így az
Oroszország és Kína nyomásának kitett
régió kapcsolata a Nyugattal erősödhet.
Szövetségeseinket szövetségesként kezeljük, és elvárjuk tőlük, hogy betartsák
vállalásaikat – hangsúlyozták, hozzátéve: „kormányaink arra esküdtek fel, hogy
fáradhatatlanul dolgozzanak állampol-

A 2014-es választások óta Gelencsérnek hivatalosan csupán a képviselői tiszteletdíj az egyetlen jövedelme, amely 2018 júliusáig – mivel
korábban is az Országgyűlés jegyzői tisztségét
töltötte be – 663 ezer forint volt, majd kevéssel
nettó egymillió forint fölé emelkedett.
2011-ben, az első nyilatkozat leadásakor
17,1 milliós megtakarításról számolt be, és egy
vagyonmegosztással megszerzett 82 m2-es kaposvári lakás feléről. Ehhez társult egy 12,4 milliós családi kölcsön, amelyet azóta sem adott
meg – türelmes rokonai vannak.
2012-ben vett egy félig kész családi házat
Kaposvár legdrágább övezetében, melyet még
abban az évben be is fejezett, így hát – mivel a
vásárláshoz és az építkezéshez nem vett igénybe banki hitelt – el is tűnt a teljes megtakarított
összeg. Ám a következő évi vagyonbevallásában váratlan fordulattal a semmiből ismét
felbukkan egy 12,8 milliós megtakarítás, mely
ettől az évtől kezdve dinamikusan gyarapodik,
évente átlagosan négymillióval – annak ellenére, hogy ekkor már a képviselői tiszteletdíj –
havi nettó 663 ezer forint – Gelencsér egyetlen
jövedelme.
2018 májusában az összes megtakarítás
már 28,8 milliónál tart.
A KAPOS-T feltárta, hogy a képviselő ez idő
tájt harmincszázalékos részesedést szerzett a
homokszentgyörgyi Maza Tészta Kft.-ben, és
ezt a vagyonszerzést a választások után köte-

lezően leadandó vagyonnyilatkozatban nem
vallotta be.
Az ősz folyamán még további két cégben
szerzett 30-30 százalékot: a BB Kapos, majd a
Pannon Füszért Kft.-ben megszerzett tulajdonrészeiről számolt be a KAPOS-T. A három vállalkozás olyan cégháló része, amelyben két, összesen nyolc trafikot üzemeltető betéti társaság is
van, évi 1.4 milliárdos árbevétellel.
A 2019. januári vagyonnyilatkozatban már
szerepelnek a cégtulajdonok, és újdonság benne még egy siófoki 72 m2-es társasnyaraló haszonélvezeti joga is, melynek értéke a jelenlegi
helyi árakon közel negyvenmillió forintra becsülhető, s vásárlás útján jutott hozzá.
A három megszerzett cégtulajdon és az ingatlan feletti rendelkezési jog ellenére a képviselő úr megtakarításainak összege csupán 19
millió forinttal csökkent: megmaradt hatmilliónyi
kincstárjegy, kb. 1,8 milliós Fundamenta, s csak a
22,8 milliós számlaegyenleg változott 3,8 millióra.
Mindezt úgy, hogy 2018 júliusáig nettó 663 ezer
forint volt a jövedelme, s kölcsönt sem vett fel.
Ebből lett tehát jelentős részesedés három
cégben, melyek közül kettőnek százmillió forint
körül van az éves árbevétele és az ingatlan feletti vagyoni értékű jog megszerzése: ez finoman
szólva is ellentmond a realitásnak.
Kérdéseinket ezzel kapcsolatban feltettük a
képviselő úrnak – ha kapunk választ, a KAPOS-T
weboldalán közzétesszük.

gáraink szabadságának biztosításáért
(…) A demokráciák a legerősebb szövetségeseink, az eleven civil társadalom
és a szabad média a plurális demokrácia sarokkövei.” A közlemény kitér arra
is, hogy erősíteni szeretnék a független
helyi média támogatását. Közép-Európa-szerte támogatnák a korrupció elleni fellépést és az oknyomozó újságírást.
Michael Pompeo látogatása során a kormány által „Soros-zsoldosként” számon
tartott TASZ, a K-Monitor és a Helsinki
Bizottság képviselőivel is találkozott.
Forrás: www.state.gov

Félmillió szavazót veszített a Fidesz
Több mint félmillió szimpatizáns pártolt el a
Fidesztől három hónap alatt, derül ki a Medián
januári felméréséből, amely szerint a vezető
kormánypártot jelenleg a szavazókorú népesség 38 százaléka támogatja. Októberben ez a
mutató még 45, decemberben pedig 41 százalékon állt.
A változások jó eséllyel a decemberben
elfogadott túlóratörvény szokatlanul széles

körű társadalmi elutasításához köthetők. Feltűnő például, hogy még a kormánypártra szavazók relatív többsége is helyteleníti a jogszabályt.
Érdekessége a kutatásnak, hogy három
hónap alatt 43-ról 52 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint az országban rossz irányba
mennek a dolgok.
Forrás: www.hvg.hu

A pártok támogatottsága különböző viszonyítási alapokon, %-ban – 2019. január

Forrás: www.kapos-t.hu – Átlátszó.hu
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