
Mint ismert, tavaly, a kapkodó és átlátha-
tatlan kormányzati beszerzések idején 
nemcsak lélegeztetőgépeket vásárolt 
elképesztő mennyiségben a kormány, 
hanem PCR-teszteket is. 

Mi kerül ebből most a kukába? A Fo
sun típusú tesztből – ennek darabja 6070 
forint volt − 3,4 milliárd forintért vásárolt 
a Külügyminisztérium. Ezek 
idén március végén, április 
elején jártak le. A Clinomics 
termékéből 161 millió fo-
rintért vásárolt, ennek da-
rabára 2593 forint volt, és 
2021. április 20án jártak 
le. Továbbá vettek 1,355 
milliárdért a Maccura 
tesztjéből is – ennek da-
rabjáért 4106 forintot fize-
tett a magyar állam, vagyis 
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Pártoktól független hetilap

Ötmilliárdért vett 
covidteszteket semmisít 
meg a kormány 

Egészen hihetetlen, ami történt. A Fidesz-kormány a mi pénzünkön megvett 
PCR-teszteket inkább hagyta raktárakban megrohadni, de nekünk nem ad-
tak belőle ingyen. A lakosságot arra kényszerítették, hogy vegye meg ma-
gának darabját 14−19 ezer forintért.
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a magyar adófizetők. A Maccurák is idén 
tavasszal, azaz április 7. és 13. között jár-
tak le. 

Vagyis közel 5 milliárd forint érté-
kű, tavaly beszerzett és időközben lejárt 
tesztet selejtez le az ál-

Jelenleg a rendőrség nyomoz a Heves 
Megyei Vállalkozás- és Területfejleszté-
si Alapítványnál történtek miatt. Nem kis 
összegről van szó, több mint egymilliárd 
forintot csatornázhattak ki „ismeretlenek” 
úgy, hogy most az alapítvány gigantikus 
mínuszban van. Beszédes adat, hogy, 
amíg az alapítvány a 2016os évet kisebb 
nyereséggel zárta, tavaly sikerült össze-
szedniük 833 millió forintos veszteséget, 
és az egy évvel korábban még plusz 524 
millió forintnyi tőkéjük 2017re mínusz 
576 millió forintba csapott át. 

Az alapítvány élén sokáig, egészen az 
idei év nyaráig Nyitrai Zsolt fideszes or-
szággyűlési képviselő bizalmi embere, 
Farkas Zoltán állt. 

A visszaélésekről szeptemberben a 
Heves Megyei Közgyűlés egyik bizottsági 
ülésén is szó volt, mégpedig akkor, ami-
kor az alapítvány tevékenységének tájé-
koztatójáról szóló napirendi pontról be-

széltek. Itt Skultéti Vilmos, az alapítvány 
új vezetője kimondta, hogy „Az alapítvány 
előző kuratóriumi elnöke – vagyis Farkas 
Zoltán – úgy tekintett az alapítványra, 
mintha az a saját üzlete lett volna, ennek 
megfelelően mindent magához ragadva, 
az összes számlát, ügyet, még a szerve-
zet weboldalát is saját kezelésben tartott. 
Az látszott, hogy az előző kuratóriumi el-
nök a mikrovállalkozások finanszírozásá-
ra szánt pénzt nem a megfelelő célokra 
fordította.”

Bevett gyakorlat volt például, hogy 
kölcsönöket – hangsúlyozzuk: közpénz-
ből származó hiteleket – adtak olyan cé-
geknek, amelyek aztán felszámolás alá 
kerültek, és így nem, vagy csak egy na-
gyon hosszadalmas és egyáltalán nem 
biztos, hogy sikerrel végződő eljárás so-
rán lehetne visszaszerezni tőlük a nekik 
adott hiteleket.

Forrás: www.egriugyek.hu

Botrány az egri Fidesz háza táján: 
eltűnt egymilliárdnyi közpénz
Több olyan dokumentum került az Egri ügyek nevű hírportálhoz, amelyek-
ből egyértelművé vált, hogy valaki nagyon sok közpénzt játszhatott ki a 
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kasszájából.  
A nemrég lecserélt alapítványi vezetőt sejtik a háttérben.
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lam. Ráadásul a tesztek megsemmisítése 
további súlyos milliókba kerül. 

Idén tavasszal, amikor a harmadik hul-
lám kezdődött, minden teszt segíthetett 
volna abban, hogy az emberek tisztában 
legyenek azzal, hogy megfertőzhetneke 
másokat, vagy nem. A családok erőn felül 
fizettekfizetnek akkor, ha a munkájuk 

vagy egyéb előírás miatt szükségük van 
PCRtesztelésre. Az állam ezeket a tesz-
teket egy forinttal sem támogatja, a pia-
con pedig 14 ezer és 19 ezer forint között 
kell fizetni értük. 

Egyes szakértők szerint van olyan 
eljárás, amivel a most megsemmisített 
teszteket is meg lehetett volna menteni. 
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Hillary Clinton: Magyarországot egy 

kapzsi és korrupt vezető irányítja
Száz ország vesz részt az Amerika által 
szervezett demokráciakonferencián, de 
Magyarország – egyedüliként az Európai 
Unió tagjai közül – nem lehet ott, mert a 
szervezők úgy látják, hogy hazánk már 
nem tekinthető teljes értékű demokráci-
ának. 

Az Egyesült Államok csak olyan or-
szágokat hív meg a három hét múlva 
esedékes demokráciacsúcsra, amelyek 

magasra teszik a lécet maguk és mások 
számára a demokratikus értékek terén – 
közölte az amerikai külügyminisztérium. 

Hillary Clinton, az Obamakormány 
külügyminisztere úgy nyilatkozott, hogy 
Magyarország élén − több más államhoz 
hasonlóan − olyan vezető áll, aki egysze-
mélyi hatalommal, kapzsisággal és kor-
rupcióval irányítja az országát.

Forrás: www.nepszava.hu www.168ora.hu 

Széles Gábor egyébként a Videoton Hol
ding Zrt. és a kormánypárti Magyar Hír-
lap tulajdonosa, vagyonát 156,6 milliárd 
forintra becsülik. A Zalacsányban lévő 
kisboltja mellett az ugyanezen a tele-

pülésen található Batthyány Kúria és 
Kas télyszálló fejlesztésére is kapott 101 
millió forint vissza nem térítendő állami 
támogatást a Magyar Turisztikai Ügynök-
ségtől. 

Forrás: www.444.hu

Az aprópénzért is lehajolnak

Magyarország nyolcadik leggazdagabb embere, Széles Gábor is kapott a 
szegény falvak kisboltjait támogató forrásból 62 millió forintot.

A közbeszerzések előtt megkapta a pon-
tos számokat Simonkától, így fillérre tud-
ta, milyen ajánlattal lehet győzni – val-
lotta a hódmezővásárhelyi ENORA Kft. 
egykori ügyvezetője, G. András. Simonka 
Györgyöt és 32 társát azzal vádolják, hogy 
egymással összejátszva loptak el uni-

ós forrásokat. G. András elmondta, hogy 
meg közelítően 600 millió forintot osztott 
vissza Simonkának. Ennyi pénz leszállítá-
sához azonban már szatyrokra és szeme-
teszsákokra volt szüksége. 

Simonka György tagadta, hogy ilyes-
mi történt volna.

Forrás: www.magyarnarancs.hu 

Kukászsákokban vitték a 600 
milliót a fideszes képviselőnek  
Nem akármilyen részletek derültek ki Simonka György fideszes ország-
gyűlési képviselő büntetőtárgyalásán. Egy tanúként meghallgatott épí-
tési vállalkozó arról beszélt, hogy a pályázatokon megnyert pénz 45 szá-
zalékát vissza kellett adnia Simonkának. 

Számoljuk együtt a szavazatokat!
Legyünk felelős állampolgárok, és ellenőrizzük együtt a 2022. évi országgyűlési  

választások tisztaságát! 

Jelentkezés: 

https://szamoljukegyutt.hu/csatlakozz 

Ha kérdésed van, írj az info@szamoljukegyutt.hu emailcímre, 

vagy hívj bennünket a +36 70 6704505 telefonszámon!

Ingyenes jogsegélyszolgálat 
A Társaság a Szabadságjogokért elnevezésű civil szervezet a 
fővárostól távol élők számára is biztosítja az ingyenes jogsegély-
szolgálatát interneten vagy telefonon keresztül.  

A jogász szakemberek egészségügyi és oktatási témákkal kapcsolatban, valamint a 
gyülekezési joggal, a magánélet védelmével, drogfogyasztással, kisebbséghez tartozó 

emberek hátrányos megkülönböztetésével, gyermekkiemelésekkel kapcsolatos  
kérdésekben tudnak segíteni. 

A jogi tanácsadáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, hogy biztosan legyen 
idő megbeszélni a felmerülő kérdéseket. Regisztrálni emailben lehet, ezen a címen: 

taszirodak@tasz.hu. Ha önnek nincsen lehetősége emailt írni, akkor kérjen segítséget 
rokonától, szomszédjától, barátjától vagy hivatásos segítőtől (szociális munkás, könyvtá-
ros, tanár stb.) ahhoz, hogy interneten keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni. Kérjük, 

hogy mindenképpen adja meg a telefonszámát is, amin elérik önt az egyeztetéshez!

Ha nem tud e-mailt írni, kérjen ebben segítséget az alábbi telefonon: 
06 70 603 9838.


