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Orbán Viktor barátja felvásárolja
a Tokaj-hegyaljai borvidéket is
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Megnyílt Mészáros Lőrinc luxusétterme Bodrogkeresztúron, éppen akkor,
amikor európai uniós pénzekből fejlesztenek vigalmi negyedet a környéken.
and Spa Hotelt – utóbbira két évvel ké
sőbb a miniszterelnök veje a magyar ál
lam kizárólagos tulajdonában lévő hitel
intézettől, a Magyar Fejlesztési Banktól
kapott 800 millió forintos, kamatmentes
hitelből tette rá a kezét.
Bodrogkeresztúr turisztikai fejleszté
se 100 százalékban vissza nem térítendő
támogatásból valósul meg. Ennek ke
retében került sor a Dereszla Pincészet
előtti közterület és a pincesori vigalmi
negyed fejlesztésére. Mészáros borá
szatát gyalogos sétányok kötik össze
a szintén friss kilátóponttal, a Hétvezér
családbarát pihenőparkkal. A sétánynak
köszönhetően közvetlen, kiépített út jött
létre a Bodrog-parttal is, ahol készül egy
úszó stég, illetve egy mobiltöltő pontként
funkcionáló új zenepavilon is épül – lehe
tett olvasni a Tokaj Borvidék Fejlesztési
Tanács (TBFT) ismertetőjében.
A tokaji térségre az elkövetkező évek
ben is rengeteg közpénz fog befolyni,
ugyanis a kormány 150 milliárdos fejlesz
tési tervet írt ki erre.
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Orbán veszélyezteti az Európai
Unióból érkező támogatásokat
Pedig nem kis tétje van az ügynek. Szinte mindenre, ami a hazánkban
épült az utóbbi másfél évtizedben, az Európai Uniótól kaptuk a pénzt. Legyen az óvoda, autópálya vagy éppen csatorna. Csak 2014 és 2021 között
annyi pénz jött Nyugatról, hogy abból minden magyarnak 1 393 359 forint
jutott volna, ha személyesen adják át.

Forrás: magyarnarancs.hu, borsod24.hu

Június 18-án nyitott meg Mészáros Lőrinc
prémium étterme közvetlenül a Bodrog
partján, ahol felvásárlásaival komplett bo
rászati cégcsoportot hozott létre. A leg
gazdagabb magyar kiváló üzleti érzékkel
látott hozzá az építkezéshez, éppen ak
kor, amikor Bodrogkeresztúron sínre ke
rült az Európai Unió és magyar állam ál
tal finanszírozott, másfél milliárd forintos
közterület-fejlesztés. A földmunkákkal
még télen sem álltak le a leggazdagabb
magyar Dereszla nevű pincészetével
szemben.
Orbán Viktor barátja szédült gyorsa
sággal nyeli el az ország jól menő vál
lalkozásait, néha a gazdasági élet teljes
szektorait. Ez nem történt máshogy a To
kaj-hegyaljai borvidéken sem.
Bodrogkeresztúron két év alatt be
kebelezte a legnagyobb bortermelőt, a
Chateau Dereszla Borászatot 50 hektá
ros szőlőbirtokkal, borfeldolgozóval, vett
hozzá pálinkafőzőt, Tarcalon pedig a vi
dék és Borsod megye top szállásadóját,
az ötcsillagos Andrássy Rezidencia Wine
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Ehhez képest Orbán Viktor mást sem
tesz, mint az Európai Uniót ócsárolja.
Most éppen óriásplakátokkal terítik be
az országot a mi befizetett adóforintja

Önt nem dühíti,
Hogy Orbán Viktor veszélyezteti
az Európai uniós támogatásokat?

inkból. Ezeken a plakátokon azt kérdezi
a kormány tőlünk, hogy: dühít-e minket
Brüsszel? Vagyis az Európai Unió.
Nem, minket nem dühít, hogy folya
matosan küldik a pénzt, és az sem dühít,
hogy az unió próbálja féken tartani Or
bánt a demokráciát támadó lépéseiben.
Ellenben az határozottan dühít, hogy
most éppen amiatt tartja vissza a soron
következő támogatási összegeket az
unió, mert úgy ítélték meg, hogy a kor
mány tervezete, amelyben azt kellett le
írniuk, mire költenénk az újabb temérdek
pénzt, túlságosan kevés garanciát tartal
maz arra, hogy ne lopják el. Vagyis a kor
rupció megfékezését várja el a pénzért
cserébe „Brüsszel”.
A magyar kormány szerint viszont azért
bántják őket, mert a homoszexualitással
kapcsolatos törvényt hoztak. Ami egyéb
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ként Nyugat-Európában tényleg nagy
vihart kavart, annyira súlyosan homofób,
kirekesztő. Ám az Európai Unió egyér
telművé tette, hogy ehhez az ügyhöz
semmi köze a támogatások visszatartá
sának. „A magyar gazdaság újraindítását
és versenyképességét támogató tervet
szakmai és nem politikai alapon értéke
lik” – közölték az unióban.

Mi pedig azt gondoljuk, hogy tovább
ra is nagy szükségünk van az unióból
érkező pénzügyi támogatásokra, tehát
Orbán Viktor jobban tenné, ha a magya
rok érdekeire figyelne, és nem újabb és
újabb gyűlöletkampányokkal próbálná
egymással szembefordítani az embere
ket.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Volt pénz, mégsem jutott
a munkanélkülieknek

Kevesek kiváltsága a nyaralás
Azoknak az aránya, akik egyáltalán tervezgetik a nyaralást, még az 50 százalékot sem éri el.
Az ország fele idén nyáron sem megy
nyaralni, illetve akik mennek, azoknak is
csak töredéke juthat el külföldre – de
rült ki egy friss felmérésből, melyet a
Bank360 megbízásából készítettek.
Míg a férfiak egynegyede tervez idén
külföldön vagy külföldön is nyaralni, ad

Nem javított a kormány a munkanélküliek szűkös támogatásán, holott
– mint kiderült – bőven volt pénz, amit éppen erre a célra fizettek be az
emberek az államkasszába. A koronavírus-járvány idején három helyett
öthavi kormányzati segítséget is kaphattak volna a rászorulók, ahogyan
azt rengetegen követelték.
Kevesebbet költ a kormány a munkanélküli
ekre, mint azt az erre a célra befizetett járu
lékokból tehetné – derül ki a Gazdaságkutató
Intézet elemzéséből.
Tavaly 1100 milliárd forint plusz jött ös�
sze a keresőképes emberek béréből levont
munkaerőpiaci támogatásból, mégis csak a
töredéke jutott el a munkanélküliekhez.

Nem mindenki tudja, hogy a magyar mun
kavállalók bruttó bérének másfél százalékát
éppen azért vonják le munkaerőpiaci támoga
tás címen, hogy megfelelő ellátást kaphassa
nak, ha munkanélkülivé válnak.
Álláskeresési járadékhoz 2020 végén alig
78 ezer ember jutott, miközben 141 ezer mun
kanélküli semmilyen segítséget nem kapott.

Forrás: www.vg.hu

7,7, a munkahelyi étkezésé 7,6, az éttermi
étkezésé 6,1%-kal emelkedett, a sertés
húsé 5,6%-kal csökkent. A szeszes italok,
dohányáruk átlagosan 12,2, ezen belül a
dohányáruk 19,7%-kal drágultak. A tartós
fogyasztási cikkekért 3,7%-kal kellett többet
fizetni, ezen belül az új személygépkocsik
9,2, a szobabútorok 7,5%-kal kerültek többe.

dig a nők esetében ez az arány csupán 9
százalékos.
A csak belföldön nyaralók körében a
nők és a férfiak aránya majdnem meg
egyezik: a férfiak 37 százaléka, a nők 38
százaléka tervez idén csak belföldön pi
henni, ugyanakkor a férfiak 39 százaléka,
a nőknek viszont az 53 százalé
ka válaszolt úgy, hogy nem ter
vez semmilyen nyaralást.
Külföldi utazást leginkább
a diplomával rendelkezők és a
budapestiek engedhetnek meg
maguknak, közülük a férfiak 28
és a nők 27 százaléka tervez
külföldi nyaralást.
Ezzel szemben a szakmun
kások csupán 6 százaléka, a
keleti országrészben élőknek
pedig csak a 11 százaléka indul
majd külföldre idén.
Forrás: www.merce.hu

Az ellenzéki kerületek
nem kapnak pénzt

Megállíthatatlannak tűnik az infláció
Nyolc és fél éves csúcsra emelkedett az
infláció júniusban. A KSH adatai szerint 5,1
százalékról 5,3 százalékra emelkedett, így a
várakozásokkal ellentétben nem csillapo
dik a termékek és szolgáltatások drágulása.
A KSH beszámolója szerint egy év alatt
az élelmiszerek ára 3,2, ezen belül az étola
jé 25,5, a margariné 8,2, a tojásé 7,8, a liszté

Forrás: www.444.hu

Úgy is el lehet csalni a választást, hogy
ahol az ellenzék győzött, azokat az ön
kormányzatokat megfosztja a kormány a
pénzügyi forrásoktól, A cél az, hogy az a
látszat keletkezzék, hogy a fideszes po
litikusok ügyesek, az ellenzékiek pedig
tehetetlenek. Éppen ez történik most Bu
dapesten.

2021. július 5-én, a Belügyminisztérium
tájékoztatása alapján a kormány 1434 ön
kormányzat között osztott el támogatást,
mintegy 26 milliárd forintértékben. Arra
azonban gondosan ügyeltek, hogy a ked
vezményezettek közé egyetlen fővárosi
ellenzéki vezetésű kerület se kerüljön be.
Forrás: www.nepszava.hu
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