Az 501 milliárd forintnyi (!) állami vagyonnal megtámogatott Mathias
Corvinus Collegium (MCC) alapítvány vette meg a debreceni Aranybika szállót. Hogy az alapítvány milyen eszelős összeg felett rendelkezik,
annak érzékeltetésére egyetlen adat: 2020-ban az állam által kifizetett
összes családi pótlék csak 304,8 milliárd forint volt, vagyis az MCC-nek
adott vagyon 61 százalékánál is kevesebb.
Debrecen ikonikus szállodáját Boros József milliárdostól vásárolta meg az MCC
Alapítvány, melyről Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár, az alapítvány kuratóriumának elnöke Facebookoldalán számolt be. Megtudhattuk, hogy
a szállodában tehetséggondozó központ
fog működni, ahol az általános iskolától
az egyetemig tart majd a képzés. Az új,
még a szocializmus idején épült szárnyat
jelentősen megújítják. Terveik szerint ott
rendezik be a programjukban részt vevő
diákok kollégiumát, és ott zajlik majd az
oktatás is. „Ígérjük, hogy jó gazdái leszünk az Aranybika szállodának, és vis�sza fogjuk adni régi hírnevét” – mondta a
kuratórium elnöke.
Papp László (Fidesz) polgármester az
erről szóló tájékoztatón fontosnak tartot-

ta megjegyezni, hogy üdvözli és köszöni,
hogy az MCC az Aranybikában konzervatív-keresztény értékválasztás mentén
foglalkozik majd a tehetséggondozással.
Kósa Lajos fideszes országgyűlési
képviselő, aki tizenhat éven át volt Debrecen polgármestere, még 2010-ben,
egy kormány által szervezett turisztikai
konferencián azt mondta: „Az Aranybikát nem szabad veszni hagyni! Mindent
megteszek annak érdekében, hogy a kormány segítségével azzá varázsoljuk, ami
eredetileg is, Debrecen idegenforgalmi
szimbólumává.”
Sok mindent megtudhattak az érdeklődők, egy dolgot leszámítva, a vételárat, melyről Orbán Balázs csak annyit
mondott, hogy ez üzleti titok, de „korrekt
megállapodás született”.
Forrás: www.debreciner.hu
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Miközben a Covid-válság miatt soha nem látott mértékű az ország eladósodottsága, az Orbán-kormány sorra veszi fel a hiteleket Kínától, méghozzá olyan beruházásokra, amelyekből szinte csak Kínának van haszna,
számunkra nagyon sokára vagy soha nem térülnek meg. Mi csupán az
adósságot fogjuk nyögni még évtizedekig.
Orbán Viktor 2011-ben még így győzködte híveit a külföldi hitelek veszélyeiről:
„Egy nemzetet kétféleképpen lehet leigázni: karddal vagy adóssággal. ”
Úgy tűnik, azóta már másképpen
gondolkodik erről, vagy
éppen az a célja, hogy
Oroszországnak és Kínának szolgáltatódjunk ki a súlyos
hitelekkel.
Különösen Kína esetében döbbenetes, ami
történik. Kína szeretne
Európában terjeszkedni, de ahelyett, hogy
erre pénzt áldozna, talált egy olyan országot,
amely tőle vesz fel hiteleket arra, hogy
a Kína számára fontos beruházásokat
megvalósítsa. A Budapest–Belgrád vasútvonal megépítésére és a Budapes-

ten felépíteni szándékozott kínai Fudan
egyetemre annyi hitelt veszünk fel, hogy
– egyes számítások szerint – minden
magyar emberre, a csecsemőktől az aggastyánokig 106 ezer 825 forint adósság jut, plusz a kamatok. És
akkor még nem beszéltünk
az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével a
mai napig nem rendelkező kínai vakcinákról,
amelyeket a nyugati oltóanyagok árának háromszorosáért
vásároltunk meg.
Ráadásul minden Kínával kapcsolatos döntés titkosítva, egyeztetések nélkül,
rohamtempóban történik. A Fővárosi
Önkormányzatot leginkább az aggasztja,
hogy egy olyan területre épülne a kínai
egyetem, amit arra szántak, hogy olcsó
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lakhatási lehetőséget biztoKözvélemény-kutatás a Fudan
sítsanak mintegy tízezer maegyetemről
gyar diák számára. Ezért válaszolt indulatosan Karácsony
Gergely a kormány képviseHallottál róla, hogy a kormány
lőjének, aki egy tájékoztatóra
76% IGEN
egy kínai egyetemi kampuszt
szeretne felépíteni
és nem érdemi tárgyalásra
24% NEM
Budapesten?
hívta meg Budapest főpolA kormány 500 millárdos hitelt
gármesterét. „Szerintem nem
szeretne felvenni
9% IGEN
Kínától az egyetem
engem kell tájékoztatni a kífelépítésére. Egyetértesz
91% NEM
nai egyetem Magyarországra
ezzel?
telepítésének körülményeForrás: 24.HU
iről, hanem minden magyar
polgárt, hiszen őket készül eladósítani a biztosító Diákvárosnak, sem a város egyik
kormány 500 milliárd forinttal Kínának, legjelentősebb zöld fejlesztését jelentő
a Kínai Kommunista Párt iránymutatásai Budapesti Nagyerdőnek egyetlen négyalapján működő egyetem érdekében.” zetcentiméterét sem áldozzuk fel a kínai
Karácsony leszögezi azt is, hogy „Sem egyetem javára”.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
a magyar fiataloknak elérhető lakhatást
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Civil győzelem kilakoltatás ügyben
A kormány meghátrált, és a veszélyhelyzet megszűnéséig, vagyis várhatóan őszig meghosszabbította a kilakoltatások tilalmát.
A Város Mindenkié, az Utcajogász Egyesület és az Utcáról Lakásba Egyesület
a kormányt és az önkormányzatokat is
figyelmeztette arra a veszélyre, hogy ha
nem hosszabbítják meg a május 4-én
lejáró kilakoltatási moratóriumot, tömegek kerülhetnek az utcára. Emellett a

múlt héten Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is a kilakoltatási moratórium
meghosszabbítását kérte.
A hitelfelmondási és a törlesztési
moratórium jelen állás szerint június 30áig tart.
Forrás: https://merce.hu/

Mészáros egri hotelje háromszor annyi állami
támogatást kap, mint maga az egész város
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A WHO vészhelyzetre engedélyezte
a kínai vakcinát, de…
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Megadta a vészhelyzeti engedélyt az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
a kínai Sinopharm oltóanyagának. De a szervezet mellett működő munkacsoport állásfoglalása szerint nincsenek meggyőződve arról, hogy a 60 év
feletti idősek esetében is jó védelem alakul ki az oltással.
Az engedély azt jelenti, hogy egy adott
oltóanyag hatékony és biztonságos, a szakértői munkacsoport 18
év felettieknek ajánlja, két dózisban.
A WHO engedélye ellenére a Sinopharm esetében
továbbra sincs elég bizonyíték, mennyire hatásos a 60 év
feletti korosztályban. A szervezet munkacsoportja (SAGE) a héten tette közzé
állásfoglalását az oltóanyagról, miután
áttanulmányozta a vakcináról rendelke-

zésre álló nyilvános adatokat. E
szerint a kínai vakcina hatásosan véd a Covid–19 ellen, de
a szervezetnél nincsenek meggyőződve arról, hogy a 60 év feletti
idősek és a társbetegségben szenvedők esetében is jó védelem alakulna ki
az oltással.
A magyar hatóságok azt ígérik, hogy
május végére készül el az itthon használt
vakcinák, köztük a kínai hatásosságára
vonatkozó vizsgálat.
Forrás: www.hang.hu

Eger 1,5 milliárd forintos kompenzációt
szeretett volna kapni a járvány idején
bevezetett pénzügyi megszorítások
miatt kieső bevételeinek pótlására.
A kormány mindössze 825 milliót ítélt
meg nekik, miközben Mészáros Lőrinc,
a leggazdagabb magyar, Orbán Viktor
barátja, ennek három és félszeresét, 2,8

milliárd – vissza nem nem térítendő –
támogatást kapott a városban lévő hoteljének felújítására.
Mészáros másik mátrai hotelje csak
6 millióval kap kevesebbet fejlesztésre,
mint Eger 825 milliós kompenzációja.
A szintén hunguestes egerszalóki szállodának pedig közel egymilliárd jut.

Forrás: www.egriugyek.hu

Budapestnek nem jár kárpótlás
A kormány 23 milliárd forintos összegű
támogatási keretet osztott szét 27, „az
átlagosnál rosszabb pénzügyi helyzetben lévő”, 25 ezer főnél népesebb város
önkormányzatai között, hogy kárpótolja
őket a helyi iparűzési adó tavaly decemberi megfelezése miatti bevételkieséért.
A támogatásból Budapest és az ös�szes fővárosi kerület kimaradt. Karácsony
Gergely Budapest főpolgármestere sze-

rint a főváros az összes városnak adott
kompenzációnál is többet, 31 milliárdot
veszített a kormány tavaly decemberi
döntésével.
Karácsony azt is felhánytorgatja, hogy
„az Európai Uniótól a magyaroknak járó
több mint 3000 milliárd forintról is lemondani készül a kormány, csak azért, hogy
ne kelljen elszámolnia”.
Forrás: telex.hu
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