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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Sokan állítják, hogy ilyen durva és gát-
lástalan kampánnyal még nem találkoz-
tak. Olyan határokat lépett át a politika, 
ami eddig ismeretlen volt, illetve a régi 
technikákat is brutálisabban és gátlásta-
lanabbul alkalmazzák. A visszaéléseket a 
legtöbb esetben a Fidesz követi el, vagy 
az ő érdekeit szolgáló ismeretlenek. 

Régen is tépkedtek plakátokat, de 
nem ilyen ipari méretekben. Nem fordul-
hatott volna elő, hogy szolgálati autóval, 

a fideszes polgármester sofőrje járjon az 
élen ebben a törvénytelenségben. Ka-
mujelöltek, álcivil szervezetek próbálják 
összezavarni a választókat, hogy ne le-
gyen egyértelmű, a Fidesszel szemben 
csak egy ellenzéki jelölt áll. Az egyik ilyen 
esetről Miskolcon bizonyító erejű hang-
felvétel is készült, amiből kiderült, hogy a 
Fidesz fizeti az ott induló álcivileket.  

Korábban is volt példa a választók be-
folyásolására ajándékokkal, de soha nem 
ilyen mennyiségben és mindenféle szé-
gyenérzet nélkül.  

Egyre-másra érkeznek a levelek a 
nyugdíjasokhoz, hogy lehet menni vala-
milyen adományért, természetbeni tá-
mogatásért az önkormányzathoz, illetve 
sok helyen hamarosan kopog a postás 
egy kis apanázzsal. Van olyan fővárosi 
kerület, ahol ugyancsak megdagadt a vá-
lasztási csomag. Került az önkormányzati 

Választási krumpli

Szomorú látlelete a magyar demokráciának és a hazai szegénység mérté-
kének, hogy országszerte sorok kígyóznak az ingyen vagy fillérekért adott 
választási krumplit osztogató teherautók előtt. Sajnos, nem ez az egyetlen 
tragikus jelensége az október 13-án sorra kerülő önkormányzati választás-
nak. Cikkünkben megpróbáltuk összegyűjteni a legkirívóbb eseteket. 

A társadalom legszegényebb 30 
százaléka neveli a gyerekek felét

A társadalom legrosszabb jövedelem-
mel rendelkező 10 százaléka a bevé-
telei több mint felét állami juttatások-
ból, segélyszerű ellátásokból kapja, és 
2017-ben az egy főre jutó nettó jövede-
lem náluk nem érte el a 32 ezer forintot 
sem.

A mélyszegénységben élők aránya 
3 százalékkal nőtt, míg a csak nagy ne-
hézségek árán megélni képes gyerekes 

háztartások aránya 18,5 százalék volt, 
ami az uniós átlag duplája.

Bármilyen rémisztően hangzik, a tár-
sadalom legszegényebb 30 százaléka 
neveli a magyar gyerekek több mint felét. 
A nagyon rossz lakáskörülmények között 
élő gyerekek aránya is kifejezetten drasz-
tikusan nőtt: 19,7 százalékról 27,3 szá-
zalékra emelkedett, míg az uniós átlag 
2017-ben csak 6 százalék volt.

Többéves javulás után megint romlani kezdett a legszegényebb családok 
és azokban élő gyerekek helyzete – derül ki a Gyerekesély Közhasznú Egye-
sület kutatásából, amelyben a 2014–2017 közötti években vizsgálták a gye-
rekek körülményeit.
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Nem a kormány, hanem az Unió csökkentheti 
a magyar áfát
Európában Magyarországon a legmagasabb az 
áfa. Amikor egy hajléktalan vesz két kiflit 100 fo-
rintért, akkor abból 27 forintot az államnak adózik. 
Most esély látszik ennek csökkentésére. Az Európai 
Parlament 25 százalékban maximálná a tagálla-
mokban az általános forgalmi adó kulcsát.

Ha az Európai Tanács is elfogadja ezt, az elég 
negatívan érintené a magyar kormányt, ugyanis 

évek óta az egyik legstabilabb bevételi forrása a 
27 százalékos áfából származik – ami a legmaga-
sabb Európában. A 15 és 25 százalékos érték közé 
rögzítendő általános kulcson túl a javaslat szerint 
minden tagállamnak lehetősége lesz két kedvez-
ményes kulcs és egy 0 és 5 százalék közötti kulcs 
alkalmazására is.

Forrás: www.hvg.hu 
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reklámszatyorba 10 kiló ingyen krumpli, 
egy pár kolbász, kávé, száraztészta, ma-
ciméz, máshol 10-20 ezer forint is. De mi-
nimum a krumpli szinte mindenkinek jár 
az országban, elég egy lakcímkártya. 

Egymást követik a titokban felvett vi-
deók és hanganyagok. A kormánypártok 
oldalán a rendőrség is bekapcsolódott a 
választási küzdelembe. Egy ártatlan fotó 
alapján készült újságcikk nyomán vonult 
ki a rendőrség a józsefvárosi ellenzéki 
polgármester jelölt, Pikó András válasz-
tási főhadiszállására. Gépeket foglaltak 
le, és a választók adatainak törvénytelen 

rögzítésével vádolták meg őket. Két hét 
múlva ejtették a nyomozást, mert bebi-
zonyosodott az ártatlanságuk. Csak erről 
már nem ad hírt a kormánypárti média.

Durvább csalásnak tűnik, ami az uk-
rán–magyar határ közelében folyik. Ezer-
számra vannak bejelentve ukrán–magyar 
kettős állampolgárok magyarországi cí-
mekre, olyan mennyiségben, hogy sza-
vazataikkal döntően befolyásolhatják 
ezeken a településeken a választás ered-
ményét. Ebben az ügyben viszont nem 
nyomoz a rendőrség.

Forrás: www.nyomtassteis.hu  

Nem a migránsok verik és 
erőszakolják a magyar nőket
Magyarországon több mint 223 ezer nő él 
olyan kapcsolatban, amelyben partnere 
fizikailag vagy szexuálisan bántalmazza 
– mutat rá közös közleményében három 
nőjogi szervezet, a NANE, a PATENT és a 
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. 
Ezen segíthetne elméletben az úgyne-
vezett távoltartásról szóló, idén tízéves 
törvény, amely a szakértők szerint egyál-
talán nem alkalmas arra, hogy hatékony, 

szakszerű védelmet nyújtson az áldoza-
tok számára. A nőszervezetek már évek 
óta hangoztatják azt, hogy a távoltartás 
72 órás, illetve 60 napos maximális ideje 
nagyon kevés, azaz nem alkalmas arra, 
hogy egy akár évek óta bántalmazó fér-
fival együtt élő nő összeszedje magát, 
tájékozódjon a jogi lehetőségeiről és el-
járásokat kezdeményezzen.

Forrás: www.hvg.hu 

A most 24 éves Borkai Ádám 2015 óta az 
Akonia Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezető-
je havi egymillió forintért úgy, hogy a cég 
2016 és 2018 között semmilyen forgalmat 
nem produkált. A tulajdonos pont annyi 
pénzt tesz a cégbe, hogy Borkai Ádám fize-
tésére (eddig jóval több mint 40 milliót vett 
fel) legyen fedezet. 

A vállalkozás Rákosfalvy Zoltán ügyvéd 
győri címére van bejegyezve. Ő az adriai 
szexparti másik szereplője a polgármes-
ter mellett. Az ingatlan 100 százalékban 
az övé. A kft. tulajdonosa az a luxembur-
gi Akonia S.A., amelynek magyarországi 
meghatalmazottja pont Rákosfalvy. 

Havi egymilliós fizetés – a semmiért 
– a győri polgármester gyerekének 

A keresztény elveket valló fideszes győri polgármesterről olyan videó-
felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az látszik, hogy – állítólag 
– pénzért vett lányokkal folytat szexuális aktust egy adriai luxushajón. A saj-
tó gyorsan kiderítette, hogy feltűnően sok tisztázatlan eredetű pénz forog 
Borkai Zsolt polgármester környezetében.  

Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global 
Nyrt. megvásárolja az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt.-t – jelentette az E.ON 
Hungária. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a gázszerelőből lett felcsúti 

multimilliárdoshoz az ország ötödéből 
fog befolyni a villanyrezsi. Mészáros 
vállalata mintegy 400 településen, több 
mint 760 ezer otthonban és munkahe-
lyen látja majd el az ügyfeleket.

Mostantól az ország ötöde Mészáros Lőrincnek 
fizet az áramért
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Az előre tervezettnek több mint a 
dupláját költötte az állam sportra
Beterjesztette a kormány az Országgyűlés 
elé a 2018-as költségvetés zárszámadását, 
amiből kiderül: a kabinet az elmúlt évben a 
tervezettnek jóval több, mint a kétszeresét 
költötte sportra. Bár a kormány eredetileg is 
128 milliárd forint bevételről mondott volna 
le a sportszervezetek javára, ez az összeg 
az év közbeni módosításoknak köszönhe-
tően 320 milliárdra ugrott. A rendkívüli és 
az országvédelmi tartalékból 170 milliárdot 
költött el a kormány, jobbára se nem rend-
kívüli, se nem országvédelmi célokra.Forrás: www.hvg.hu 


