Negyvenmilliós tandíj Orbán fiának
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Mennyire hihető, hogy alig két hónappal a katonai esküje után − amit egy
hathetes kiképzést követően tett le − éppen a miniszterelnök fia volt a legalkalmasabb az egész magyar hadseregben arra, hogy egy olyan brit elit
katonai akadémiára küldjék közpénzből, amelyet például királyi családok
tagjai szoktak elvégezni?

A miniszterelnök fia, Orbán Gáspár először focista szeretett volna lenni, aztán
egyházat alapított, majd egy váratlan
fordulattal katonának állt.
A 28 éves Orbán Gáspár katonai pályafutása 2019-ben kezdődött, amikor
egy hathetes alapkiképzésen vett részt
a szolnoki MH 2. vitéz Bertalan Árpád

Különleges Rendeltetésű Dandár kiképző századánál. Az év júniusában tette le
az esküjét és vált szerződéses katonává.
Alig két hónappal ez után máris megkezdhette tanulmányait a brit katonai
elitiskolában.
A Sandhurst Royal Military Academy
kilenc hónapos kurzusa negyvenmillió
forintba kerülhet fejenként. A kormányfő fia két másik magyarral együtt 2019
szeptemberétől járt ide a Honvédelmi
Minisztérium ösztöndíjasaként, vagyis az
adófizetők pénzéből.
Az elmúlt évtizedekben ebbe az
iskolába járt például Vilmos és Harry
herceg, Henri luxemburgi nagyherceg,
Alajos liechtensteini trónörökös, Hamad
bahreini király, II. Abdullah jordán király,
valamint Kuvait, Katar és az Egyesült
Arab Emirátusok több jelentős vezetője
is.
Forrás: www.telex.hu www.varosikurir.hu
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Mit tudhatunk a kínai vakcináról?
Bár a kínai és az orosz védőoltás (vakcina) már korábban is szóba került, de
a napokban vált egyre biztosabbá, hogy a kínaiból akár egymillió adag is érkezhet már a napokban. Pedig felmérések szerint éppen ettől a vakcinától
tart a legjobban a magyar lakosság.
Induljunk egy kicsit messzebbről. Egészen tavaly decemberig őrült verseny
folyt a gyógyszergyárak között, hogy ki
készül el először a védőoltással. Mivel
ezt nem lehetett tudni, ezért az Európai

Unió féltucatnyi gyártóval kötött megállapodást, kétszer annyi oltásra, mint
amennyire az egész Unió összes lakosának szüksége lehet. A 27 tagország miniszterelnökei döntötték el, köztük Orbán
Viktor is, hogy az Unió tárgyaljon
valamennyi ország nevében. Ha
Ön szeretné beoltatni magát
ez nem így lett volna, akkor a kis
a koronavírus elleni vakcinával?
országoknak semmi esélyük sem
A válaszok megadása a teljes lakosság körében
lett volna, hogy olcsón és gyorsan hozzájussanak a gyógyszerIgen, már jelentkeztem is
24%
hez.
a vakcina.info.gov.hu
kormányzati oldalon.
Senki nem gondolhatta komolyan, hogy a világ bármelyik
Igen, de csak úgy, hogy
30%
gyára néhány hét alatt képes
ne kelljen megadnom
lenne több milliárd oltóanyagot
az adataimat a kormánynak.
előállítani, amennyire a Föld laNem, mert tartok az oltás
37%
kóinak szüksége lenne. Ez nyilmellékhatásaitól.
ván csak hónapok alatt lehetséges. Ezért méltánytalan és hamis,
Nem, mert szerintem
9%
a koronavírus-járvány csak
amikor azt mondja Orbán Viktor,
egy kitaláció.
hogy az Unió lassan hozza be az
Forrás: ATV
oltóanyagot.
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Ezzel indokolja a magyar kormány,
hogy a többi európai országhoz hasonlóan mi nem várunk, hanem a még teljesen
bizonytalan hátterű kínai vakcinával is el
akarunk kezdeni oltani.
Szögezzük le, elképzelhető, hogy a kínai vakcina is jó. De a probléma az, hogy
ebben ma még nem lehetünk biztosak.
Azt tudjuk, hogy korszerűtlenebb, mint a
nyugati vakcinák. Legfőképp pedig még
nem ért olyan szakaszba a gyógyszer kipróbálása, mint a nyugati szereké. Talán
ezért is nem nyújtották be az Európai
Unióhoz engedélyeztetésre. Ráadásul
a kínaiak eddig csak 18 és 59 év közöttieket oltottak be vele, miközben Orbán
Viktor épp a 60 év felettieknek akarja
beadatni nálunk. A nyugati gyógyszerek
árát tudjuk, a kínaiét – amelyet állítólag
háromszor kell beadni, hogy hasson –
nem árulja el a magyar kormány. Még a

kínaiak szerint is csak 80 százalék körüli
a hatásossága, míg a nyugatiaké 95 százalék. (Valószínűleg nem véletlen tehát,
hogy Kína eddig 100 millió adag nyugati,
Pfizer-vakcinát vásárolt magának.) A legfőbb gond, hogy nem tudunk pontos és
hivatalos adatokat a kínai oltóanyagról.
Lapunk megjelenésekor még vizsgálja a
szert a magyar hatóság, de Orbán sürgeti
őket.
Nehéz döntés előtt állnak azok az
emberek, akik veszélyeztetettnek érzik
magukat és szeretnének gyorsan védettek lenni. Mit tegyenek: adassák be a
sok bizonytalansággal övezett kínai szert,
vagy várjanak néhány hetet-hónapot, míg
elegendő nyugati érkezik?
Félő, hogy a kínai vakcina körüli társadalmi vita is csak csökkenti az oltási hajlandóságot, ami eddig is elég alacsony
volt. 
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Az 500 milliós pályázati pénzből 250-et
kellett visszaadni a fideszes képviselőnek
Nagy Szilárd, Kengyel község egykori,
Fidesz által támogatott független polgármestere egy interjúban mesélt arról,
hogyan zsarolta meg a kistelepüléseket
Boldog István, a térség fideszes képviselője.
Boldog István egyesével tárgyalt a
polgármesterekkel arról, ki mire pályázzon, ki mit nyerhet meg. Nagynak azt
mondta Boldog, hogy még egy 500 milliós kerékpárutat hozzá kell csapni a ken-



Ingyenes online képzés a Közélet Iskolájában, ahol az állampolgári jogokkal
ismerkedünk meg, amelyek segítségével
érvényt szerezhetsz érdekeidnek és for-

Kétes dicsőség, hogy 2010-hez képest
csak Észtországban nőttek jobban a
lakásárak az EU-ban, mint Magyarországon. 2015-höz viszonyítva pedig a
magyar lakásár-növekedés magasan
veri az egész uniós mezőnyt.
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Forrás: www.telex.hu

Közélet Iskolája − A jogaid nem védik
meg magukat!

Lakásárakban az európai élmezőnyben

málhatod közösséged életét.
Február 26–27-én délután, online
részvétellel. Részletek és jelentkezés: www.kozeletiskolaja.hu

Megduplázták a pénzüket, akik
maradtak a magánnyugdíjpénztárakban

csak 28 százalék volt. Ami a bérleti díjakat illeti, 2010-hez viszonyítva ebben
az összehasonlításban is Észtország
végzett az élen (136 százalékos növekedés). Magyarország a bérleti díjak
növekedését tekintve nincs az élmezőnyben.

Forrás: www.hvg.hu

2020 harmadik negyedévét 2010-zel összevetve a bérleti díjak átlagosan 14,6 százalékkal nőttek,
míg a lakásárak 26,8 százalékkal.
Ha a 2020 harmadik negyedévi
árakat nem 2010-hez, hanem 2015höz viszonyítjuk, akkor a növekedés
Magyarországon volt a legnagyobb,
méghozzá kiugróan: az árak 80 százalékkal nőttek, miközben az EU-átlag

gyeli pályázatokhoz, majd kiderült, hogy
abból 250 millió forintot vissza kell osztani neki.
A volt polgármester arról is beszélt,
hogy a következő szempontok alapján
listázták a fideszesek a települések lakosait: legelkötelezettebbek, bizonytalanok,
semlegesek és kommunisták. Azokat az
összejöveteleket, ahol ezeket az ügyeket
tárgyalták, az önkormányzatok pénzéből
– vagyis közpénzből – finanszírozták.

Tíz éve zsarolta meg az állam a magánnyugdíj-pénztári tagokat, hogy lépjenek
ki, mert különben elveszítik a pénzüket.
Matolcsy György mai jegybankelnök akkor
azt mondta: „A maradók akár a nyugdíjuk
70%-át is elveszíthetik.” Ennek azonban
épp az ellenkezője történt.
A
2011
és
2020
között
a
magánnyugdíjpénztárat választók döntő
többsége megduplázta a megtakarítását.
A magánnyugdíjnál maradók döntő
többsége 85−112%-ot nyert, de a legros�-

szabbul járók is 27%-os hozamot zsebelhettek be.
A magánnyugdíjpénztárban alig 100
ezren maradtak, nagyjából hárommillióan
pedig – a fenyegetések hatására − vis�szatértek az állami rendszerbe. A kormány
akkor azt ígérte, hogy az emberek államosított megtakarítása egyéni nyugdíjszámlájukra kerül, ehelyett ebből az összegből
közel kétezermilliárd forintot adósságcsökkentésre fordított, 500 milliárdot pedig a költségvetésbe fizetett be.


Forrás: www.telex.hu
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