Kormányválság Szlovéniában a drágán
vett lélegeztetőgépek miatt
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Szlovéniában őrizetbe vették a gazdasági minisztert, lemondott a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány, mert a koronavírus-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépek ügyében túlárazásra és korrupcióra gyanakszik az
ügyészség. Pedig Szlovéniában csak feleannyiért vették a gépeket, mint
amennyiért Magyarország kormánya.
Két hónappal ezelőtt a Tarca
nevű szlovén tévéműsorban
lejátszottak egy hangfelvételt,
amelyen Zdravko Pocivalsek
gazdasági miniszter az egészségügyi eszközbeszerzési állami
hivatal vezetőivel kiabál, hogy
azonnal utaljanak át 8,8 millió eurót (3,15
milliárd forintot) egy Geneplanet nevű
cégnek, hogy védőfelszereléseket és
lélegeztetőgépeket vásároljanak.„Nem
érdekel, hogy még nincs bankgaranciájuk, két óra, három óra múlva megkapják,
de nekünk minél előbb meg kell kötnünk
az üzletet” − mondta Pocivalsek a márciusban készült felvételeken a készletező
vezetőinek a telefonban, akik kitartottak
amellett, hogy a veszélyhelyzet dacára

is szabályosan akarják lefolytatni a szerződéskötést és a
fizetést.
A Geneplanet cég 110 darab új és 20 használt gépet
szerzett 3,6 millió euróért (1,3
milliárd forintért).
Magyarország 16 ezer darab lélegez
tetőgépet vásárolt 300 milliárd forintért.
Ez alapján egy berendezés átlagosan
18,75 millió forintba került, vagyis a szlovén kormányt most éppen az ehhez képest nagyjából feleennyibe kerülő gépekért kérik számon, mondván, hogy
túlárazva szerezték őket.
Mégis Magyarországon ezeket a kérdéseket még feltenni is „illetlenség”.
Forrás: www.napi.hu
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Miért állami pénzből épül
motorosverseny-pálya?
A Hajdúnánásra tervezett új gyorsasági motoros világbajnoki (MotoGP) pálya építésére 65 milliárd forintot szán a magyar kormány a mi adófizetői forintjainkból. Más országokban ilyen kockázatos beruházásokat magánbefektetők állnak, és nem az állam.
A kormánynak nincs saját pénze, abból
gazdálkodik, amit az adókból tőlünk beszed. Legyünk akármilyen szegények,
bármit vásárolunk, a kifizetett árnak a 27
százaléka áfa, amit az állam kap meg.
Ezért a mi pénzünk az, amit a kormány
elkölt.
Finnországban tavaly adták át a
KymiRing nevű pályát. Az autó-motor
sportok világának egyik legsikeresebb
országa nem 65 milliárddal, csupán 2,3
milliárd forintnyi közpénzzel járult hozzá
az építkezéshez, amit alapvetően magánbefektetők finanszíroztak. A finnek
amúgy összesen 8,8 milliárd forintból
hozták ki a MotoGP-versenyekre alkalmas pályájukat. Nem 65 milliárdból!
Egyszer már idehaza is akartak
egy MotoGP-futam megrendezésére alkalmas pályát fejleszteni, a sávolyi
Balatonringet. Az 28 milliárd forintba ke-

A hajdúnánási motoros
versenypálya állami támogatása
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Forrás: g7.hu
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rült volna, de a megvalósítás leállt, mert
a spanyol Sedesa magánvállalatnak
az állami Magyar Fejlesztési Bank nem
adott hitelt. Méghozzá azért nem, mert a
beruházás megtérülését erősen kockázatosnak találták.
Mindenki tudja, hogy a hajdúnánási
pálya súlyosan veszteséges üzlet lesz az
államnak. Nézzünk egy közeli példát. A
csehországi Brno Circuit autós-motoros
versenypályája − üzemeltetőjének pénzügyi beszámolója szerint − 2018-ban 2,6
milliárd forintnak megfelelő árbevétel
mellett 210 millió forintnyi adózás előtti
nyereséget ért el. Ha ezt a számot ves�szük alapul, akkor 200 év alatt térülne

csak meg az új magyar MotoGP-pálya. A
Forma−1-es Hungaroring is csak évi sokmilliárdos állami támogatás mellett tud
anyagilag a felszínen maradni.
A méregdrága versenypálya megépítése mellett még évi 2,5-3 milliárd
forintos jogdíjat is fizetni kell a MotoGPversenyek szervezéséért. Így aztán
tényleg reménytelen bármiféle megtérülésről vagy nyereségről beszélni.
De akkor mi értelme ennek? Miért
nincs senki, aki rászólna a Fidesz-kormányra, hogy ennél sokkal értelmesebb
és fontosabb dolgokra kellene költenie
az adófizetők pénzét?!
Forrás: www.g7.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A többségnek nem kell a tűzijáték

Sorra számolják fel a szabadstrandokat
Rohamosan csökken az ingyenes fürdőhelyek száma a Balatonnál, idén
már csak 64 olyan partszakasz akad, ahol belépődíj nélkül lehet mártózni.
A negyven, tóparttal rendelkező önkormányzat közül húsz egyáltalán nem
biztosít ingyenes strandot.

A szűkülő ingyenes tér egyre elérhetetlenebbé teszi a tavat a kispénzű családok számára, a nyaralók kiadásait pedig
tovább növeli. Egy ellenzéki törvénymódosítás előírná: minden balatoni településen legyen legalább egy szabadstrand.

Az augusztus 20-ai ünnepségek és a tűzijáték korábbi százmilliós nagyságrendű költségét az idén 6,5 milliárdra emelte a kormány. A megkérdezett emberek 75 százaléka sokallja ezt.
Felelőtlenül szervez a kormány tömegrendezvényt augusztus 20-ára, mivel ez
újra aktivizálhatja a már lecsengőben
lévő járványt – ezt gondolja a megkérdezettek 66 százaléka a Publicus
Intézet legújabb, a Népszava számára
készült reprezentatív közvélemény-kutatása sze
rint. Az aggodalmak persze
korántsem egységesek, a kormánypárti szavazóknak például csak a fele,
a fővárosi megkérdezetteknek viszont
82 százaléka tart attól, hogy a tömegrendezvény berobbanthatja a járványt.
Ráadásul épp ugyanennyien gondolják
azt, hogy egy pár napos államalapítási
fesztivál legfeljebb a belföldi turizmust
segítheti egy kicsit, a külföldi turistákat
nem hozza vissza. Ugyanakkor még a Fi-

desz−KDNP-s válaszadók 40 százaléka
is túlzónak tartja a terveket.
Az a kormánydöntés pedig végképp
kiverte a biztosítékot, miszerint az ünnepségek és a tűzijáték korábbi százmilliós nagyságrendű költségét az idén
6,5 milliárdra emelte a kormány. A megkérdezettek 75 százaléka sokallja. Az
MSZP−Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció, a Momentum és a Jobbik szavazói
78−91 százalékos arányban utasították
el a költekezést, de még a kormánypárti válaszadóknak is csupán a fele örül a
nagyszabású ünnepségnek. Kissé meglepő módon a vidékiek még a fővárosiaknál is kevésbé nézik jó szemmel az
elszálló költségeket.

Az önkormányzatok azt panaszolják: a
kormányzati elvonások miatt kevés a
pénzük, miközben nekik nagyon is sokba
kerül az ingyenes strand.
A tó körül rohamosan csökken az ingyenes fürdőhelyek száma, a Balatontipp
gyűjtése szerint az idén már mindössze
64 olyan partszakasz akad, ahol belépődíj nélkül lehet strandolni. A negyven,
tóparttal rendelkező önkormányzat közül
húsz egyáltalán nem biztosít ingyenes
strandot.
Nem véletlen, hogy az Összefogás a
Balatonért Egyesület aláírásgyűjtést is
szervezett a szabadstrandok megmentéséért.
Forrás: www.nepszava.hu

Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az
LMP társelnökei) arra kérik az embereket, ha értelmetlennek és
feleslegesnek tartják az álkonzultációt, akkor küldjék el nekik
a kitöltetlen íveket.
A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért
Alapítvány (TITA) 1401 Budapest, Pf. 152. címére várják.

Forrás: www.nepszava.hu
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