Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kósa Lajos esete a másik fővárossal

NYOMTASS TE IS!

Még a debreceni önkormányzati tévé főszerkesztője, Vida Gyula is meglepettnek és tanácstalannak tűnt Kósa zavaros mondataitól, amelyek egy
múlt heti interjú során hangzottak el.

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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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A miniszter asszony esete
a hitelekkel
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Varga Judit és férje 10 milliós családi
otthonteremtési támogatást (csok) vett
fel néhány éve egy balatonhenyei ház
felépítésére. Mivel ilyen támogatás nyaralóhoz nem jár, a miniszter azt állította,
komolyan úgy tervezték, hogy ide költöznek a három gyerekükkel. De közbejött valami, kinevezték őt
előbb államtitkárnak, majd
igazságügyi miniszternek, a
férjét pedig 3 és fél milliós
havi fizetéssel a Diákhitel
Központ élére. Azt ígérte, ha
mégsem költöznének Balatonhenyére, akkor majd
visszafizetik a csokot.
Nemrégiben pedig a
férjével fele-fele arányban
vásároltak meg egy budapesti XII. kerületi társasház
hat ingatlana közül ötöt.
Négy lakás 32, 43, 141 és 49
négyzetméteres. Ez ös�szesen 265 négyzetméter,

plusz a 25 négyzetméteres garázs. Az ingatlanokon – a garázsokat kivéve – egy
192 milliós OTP-s „egyetemleges jelzálogjog” van. Vagyis Varga Judit és férje a
nagyjából 200 milliós vételárból 8 millió
forint foglalót fizetett ki önerőből, a fennmaradó 192 millió forintot pedig bankhi-
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A szállóigévé vált mondás szerint nem elég tisztességesnek lenni, annak is
kell látszani. Varga Judit igazságügyi miniszter ingatlanügyeiről kizárólag a
tényeket közöljük, az értékelést az olvasóinkra bízzuk.

Forrás: www.debreciner.hu

összevetette „Brüsszellel”. Arra a kérdésre,
hogy miért Debrecenben épül meg az új
vakcinagyár, azt válaszolta: „Két helyszín
jött szóba komolyan, a két főváros: Budapest és Debrecen. Most megvertük a másik fővárost, mert Debrecenben lesz.”
A továbbiakban még értekezett a „budapesti egységes egyetemi háttér hiányáról”, a „lengyel uborka hajlásszögéről”,
mellyel ismét brüsszelezni szeretett volna, ám ezzel tévesen egy 1968-ban elfogadott, majd 2009-ben eltörölt ENSZbizottságiajánlásra hivatkozott. A riporter
a beszélgetés végéhez közeledve megkérdezte Kósát, hogy milyen biztatót
tudna mondani a magyar vendéglátósok
számára, akik közül sokan megsínylik
a hosszú ideje tartó kötelező zárva tartást. A válasz így hangzott: „Mondjak jó
hírt a vendéglősöknek? A magyar emberek márciusban is nagyon éhesek lesznek, és szeretnének sört inni meg elmenni a barátaikkal jó konyhájú vendéglőkbe
és ott jól érezni magukat.”

www.nyomtassteis.hu



A fideszes politikus hol nem bizonyítható kijelentéseket tett – orosz oltásokat
kapott a magyar lakosság a múltban
is –, hol 100 évvel csúszott meg a DNS
felfedezésével kapcsolatban, hol téves
technológiai okfejtésbe bocsátkozott, hol
pedig valótlanságba hajlóan csúsztatott.
Szürreális példán keresztül kritizálta azokat az ellenzéki képviselőket, akik
az ellen tiltakoznak, hogy az uniós hatóság által nem engedélyezett vakcinákat
vessenek be Magyarországon: „Gyártsák
azt akár Biden (az USA elnöke – a szerk.)
irodájában, olyat nem hozunk be, amire
a magyar szakemberek nem mondják
azt, hogy biztonságos.”
Valójában amellett, hogy ellenzéki politikusok részéről egyetlen példát sem találni arra, hogy kifogásolták volna a magyar
kutatók vizsgálatait, az orosz Szputnyik V
vakcinát magyarországi klinikai vizsgálat
nélkül engedélyezte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. Később a magyar kutatók tudását is

185. szám (V. évfolyam/5.) | 2021. február 2.

Mivel az államtól alig kapnak támogatást, már nem bírják tovább az éttermek és a különböző szórakozóhelyek. A hétvégén Budapesten tüntetést szerveztek, a tulajdonosok pedig azzal fenyegetnek, ha kell, engedély
nélkül is kinyitnak. Felháborítónak tartják, hogy a kormánypárti vállalkozók kezében lévő kaszinók háborítatlanul nyitva tarthatnak.

Csúcson a hazai korrupció
Hármas holtversenyben az Európai Unió legkorruptabb országa lett Magyarország Romániával és Bulgáriával együtt a Transparency International Korrupcióérzékelési Indexe (CPI) szerint.

Forrás: www.portfolio.hu

Nincs nálunk korruptabb
ország az EU-ban
EU-n belüli
helyezés

Ország

Pontszám

1.

Dánia

88

4.

Hollandia

82

14.

Szlovénia

60

18.

Lengyelország

56

19.

Csehország

54

23.

Szlovákia

49

25.

Bulgária

44

25.

Románia

44

25.

Magyarország

44
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ző külügyi tárca 1,8 millióról 16,8 millió euróra
(6,048 milliárd Ft) emelte az Adria Port Zrt. tőkéjét, amely céget erre a célra hozott létre a
magyar állam. Magyarország 300 méter hos�szú partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt, amelyet magyar vállalkozások
használhatnak exporttevékenységükhöz.

azt kilátásba helyezte, hogy az önkényesen megnyitó üzleteket fél évre bezárják,
és a tulajdonosok milliós büntetésre számíthatnak.
A szektor képviselői hangsúlyozzák,
ők nem lázadni, hanem megélni akarnak.
Párbeszédet szeretnének a kormányzattal.
A Publicus Intézet legfrissebb kutatása szerint a megkérdezettek 75 százaléka
egyetért azzal, hogy megfelelő szigorítások mellett újra lehetne nyitni az éttermeket, elsősorban a teraszokat.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Szegény Orbán Viktor

Forrás: Transparency International

Újra van tengeri kikötőnk
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
2019 júliusában jelentette be, hogy Magyarország 131 millió eurós projekt keretében tengeri
kikötőt szeretne vásárolni az olaszországi Triesztben.
Tavaly december 17-én sikerült lezárni az
ügyet, ekkor a tulajdonosi jogokkal rendelke-

A szűkmarkú állami támogatás leginkább
a vendéglátásból, turizmusból és a szórakoztató iparból élőket fenyegeti azzal,
hogy csődbe mennek, és képtelenek eltartani családjaikat. Sokan közülük úgy
vélik, hogy megfelelő egészségügyi szabályok betartása mellett óvatosan újra lehetne nyitni.
A vendéglátósok attól is tartanak,
hogy a pénzügyi ellehetetlenítésük után
majd potom pénzért felvásárolják az üzleteiket kormányközeli „vállalkozók”. A
kormány segítséget ugyan nem ígért, de

Forrás: www.168ora.hu

A Transparency International Magyarország
közleménye úgy fogalmaz, hogy miközben
Magyarország világviszonylatban közepesen
korrupt (180 országból a 69.), a pontszáma
jelentősen elmarad a közvetlen régiós versenytársainknak tekinthető V4 csoport többi
országától: Szlovákia 5, Csehország 10, míg
Lengyelország 12 ponttal kapott jobb értékelést a 0-tól 100-ig terjedő skálán. Az EU országai közül nincs rosszabb pontszámú, mint
Magyarország.
A közlemény szerint „a korrupciós helyzetet súlyosbítja idehaza, hogy a koronavírusjárvány kitörése óta a kormány keveset fordított szociális válságkezelésre, miközben a
járványt számos esetben használta ürügyként
a jogállami kulisszák lebontására, valamint a
kormányközeli oligarchák kistafírozására”.

A vendéglátósok nem lázadni,
hanem megélni akarnak

Továbbra sincs egyetlen fillér megtakarítása sem Orbán Viktornak, de a lakáshiteléből 1,2 millió forintot törlesztett
tavaly. Ez derült ki a miniszterelnök legfrissebb vagyonnyilatkozatából.
Tavaly fordult elő először olyan, hogy egy
forintot sem írt be a miniszterelnök a vagyonnyilatkozatába – itt a mindenkori
képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó megtakarításokat kell feltüntetni. A
2018-as évet még 1,39 millió forinttal zárta
Orbán, 2017 végén pedig 993 ezer forint

volt a bankszámláján. Idén már ennyi sem.
Nincs saját autója, mint ahogy egyetlen
céghez sincs köze. A miniszterelnöki és
képviselői díján kívül más juttatást vagy
ajándékot idén se tüntetett fel vagyonnyilatkozatában.
Nem így Rogán Antal! A kabinetminiszter bevallása szerint most összesen 822
027 591 forint megtakarítása van. Rogán
48 éves, ez azt jelenti, hogy felnőtt élete
minden egyes évében 27 millió 400 ezer,
tehát átlagosan havi közel 2 millió 300
ezer forintot tudott félretenni.
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Forrás: www.telex.hu, www.444.hu

Akik próbáltak már lakáshitelt felven
ni, többen állítják, hogy ez azért nem szokott ilyen könnyen menni, pláne ilyen alacsony arányú önrésszel.
A miniszter indulatosan kikérte magának, hogy törvénytelenséggel vádolják.

Forrás: www.telex.hu

telből fedezték. Ennek egy részét azóta
már törlesztették, méghozzá Varga Judit
férje belvárosi ingatlanának eladásából,
illetve a megtakarításuk felhasználásával.
Ezt az ingatlant ajánlották ingatlanfedezetként.

