
Az EU második legkorruptabb országa 
Magyarország, és csak azért nem az első, 
mert Bulgáriában még többet romlott a 
helyzet, mint itthon – erre az eredményre 
jutott a Transparency International friss 
Korrupcióérzékelési In-
dexe. A többi úgyneve-
zett visegrádi országtól 
(Csehország, Lengyelor-
szág, Szlovákia) csúnyán 
leszakadtunk, most már 
Románia és Bulgária a mi 
korrupciós súlycsopor-
tunk, és a helyzet a vál-
ság alatt csak rosszabb 
lett. A korrupció minden 
korábbi csúcsot meg-
döntött Orbán Magyar-
országán, és szervezésé-
ben a legfőbb szerepet 
maga a Fidesz játssza. Ez 

leginkább abban érhető tetten, ahogyan 
az ország él és főleg visszaél az Európai 
Uniótól érkező pénzekkel.

Az elmúlt években a magyar kor-
mány, szemben a fejlett országok túlnyo-
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Már csak Bulgária korruptabb 
Magyarországnál 

Hazánk a második legkorruptabb ország az Európai Unióban. 2007-ben 
még a 12. helyen álltunk, mostanra lecsúsztunk 26.-ra az EU 27 tagállama 
közül. Kutatások szerint minél szegényebb egy ország, annál korruptabb, 
vagyis annál könnyebben megvesztegethetők és lefizethetők a politikai, 
gazdasági élet szereplői.
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A környező térségek mellett ehhez a 
választókerülethez tartoznak Székes-
fehérvár bizonyos részei is, úgy, mint 
Feketehegy-Szárazrét, Maroshegy, az 
Őrhalmi szőlők és Tóváros. Fazakas Attila 
legfontosabb feladatának azt jelölte meg, 
hogy az ígérgetéseknek véget vetve, való-
ban elinduljanak olyan átgondolt fejlesz-
tések, amik a közösség életének meg-
könnyítését célozzák.

Ilyen a közlekedés radikális reformálá-
sa. Meg kívánja oldani Székesfehérváron a 
külvárosból a központba történő bejutás 
problémáit, elkerülve, hogy a reggeli és 
délutáni órákban Maroshegy és Fekete-
hegy dugóvárossá alakuljon, ami idő- és 
környezeti szempontból is rendkívül káros. 
Négysávosítaná a 81-es főútat, ami az év-
tizedes ígérgetések ellenére még mindig 
várat magára és útfelújítási programot 
indítana minden faluban, mert vélemé-
nye szerint az nem járja, hogy a vidékiek 
a városokban jelentős adót termelnek, 
de még a bekötőútjaik sincsenek rendbe 
téve. Másik fontos vállalása a móri kórház 

helyzetének megoldása. A képviselőjelölt 
szakemberek bevonásával vizsgálná meg, 
hogy milyen régi, megszüntetett funkció-
kat kellene visszaadni a kórháznak. Ezzel 
fejlesztve a térség egészségügyi ellátott-
ságát, részben tehermentesítve a Fejér 
megyei Szent György kórházat. A kistele-
püléseken a gyakorta túlárazott látvány-
beruházások helyett a víz minőségének 
javítását, az utak rendbetételét és az okta-
tási intézmények fejlesztését tűzte ki célul. 
Mivel számára a helyiek valódi problémái-
nak a felszámolása és nem a haveri vállal-
kozók zsebének a kitömése a fontos.

Az előválasztáson országosan az egyik 
legnagyobb győzelmet aratta Fazakas Attila

A szavazatok 91%-val lett az ellenzék közös országgyűlési képviselőjelöltje 
Fejér megye 2. számú választókerületében.
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
5. A devizahitelesek tönkretétele 

A devizahiteleket − a Fidesz-propa-
ganda állításával szemben − bizony 
Orbán Viktor engedélyezte 2001-ben. 
Már maga a konstrukció is egy átverés 
volt, mivel devizáról szó sem esett, és 
az alacsony kamat csak a súlyos koc-
kázatokról terelte el a gyanútlan ügy-
felek figyelmét. 

A devizahitelezés 2010-ben érte el 
az egyik csúcspontját, amikor 70 szá-
zalék volt az aránya a teljes hitelállo-
mányban. Éppen ekkor ugrott meg 
drámaian a svájci frank árfolyama. 
Az Orbán-kormány 2011-ben azt 
állította, hogy megmentet-
te a devizahiteleseket, de 
a kedvező árfolya-
mú végtörlesztés 

csak a Fidesz által amúgy is nagyon 
támogatott jómódú felső középosz-
tálynak segített.

2015-ben Orbán megállapodott a 
nemzetközi bankvilággal, hogy az itt 
működő bankoknak nem lesznek to-
vábbi terhei a devizahitelek átváltása 
miatt, a kilakoltatásokat pedig nem 
akadályozzák meg. Ezt az egy ígéretét 
a mai napig betartotta. Emiatt magya-
rok tízezrei mentek tönkre, és vesztet-

ték el otthonaikat. A devi-
zahitelekkel összesen 
1,2 millió ember esett 
adósságcsapdába, és 

sokan máig nyögik a kö-
vetkezményeit. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Vagyis a magyar miniszterelnök képes 
volt önmagát − az ország talán leggaz-
dagabb emberét − besorolni a filléres 
gondokkal küszködők közé. Persze ezt 
a gazdagságot nem a miniszterelnöki 
fizetéséből – ami természetesen nem 
jelentéktelen összeg – érte el, hanem a 
rokonain, de leginkább gyerekkori ba-
rátján keresztül. Senki nem gondolhatja 

komolyan, hogy egy falusi gázszerelő, 
Mészáros Lőrinc, véletlenül lett az ország 
leggazdagabb embere néhány év alatt. 
Régen az ilyen embereket strómannak 
nevezték. Azt az embert jelenti, aki egy 
háttérben lévő másik személy helyett 
bonyolítja le az üzleteket, de a megszer-
zett vagyon nem az övé. Mészáros Lőrinc 
bizony maga Orbán Viktor. 

Szegény, kispénzű miniszterelnökünk 

„A magyarok közül sokan vagyunk, sokan vannak, akik kispénzűek” – mondta 
Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában 2022. január 21-én. 

mó többségével, nem a járvány okozta 
válság miatt elszegényedett rétegek 
megsegítésére költött nagy pénzeket, 
hanem egyre jelentősebbek lettek az át-
láthatatlan és a haveri köröknek juttatott 
pénzek. 

Azokban az országokban, ahol jólét-
ben élnek az emberek, jóval alacsonyabb 
a korrupció. Persze azokban is van, de az 
államok üldözik és igyekeznek visszaszo-
rítani, nem pedig a saját érdekükben ho-
zott törvényekkel segítik elő a korrupciót. 

Forrás: 444.hu

Az Európai Unióban úgy ér-
tékelik, hogy Orbán február 
1-jei moszkvai, baráti láto-
gatása – egy orosz invázió 
küszöbén – aláássa az EU 
egységét, amely Ukrajna  
függetlenségét, önállóságát 
és területi épségét támogat-
ja. A magyar miniszterelnök 
jelenleg Putyin leghűsége-
sebb szövetségese, aki teljes 
odaadással szolgálja ki az 
orosz érdekeket, és bomlaszt-

ja az Uniót. Orbán Viktor Vlagyimír 
Putyin ügyvédje az EU-ban – állítja 
több külföldi újság is.

Most, amikor Putyin már olyan 
követeléseket fogalmaz 

meg, hogy a volt ke-
let-európai országok 
lépjenek ki a NATO-
ból, határozott tiltako-
zást vár el a kormány-

tól a magyar társadalom, amely 
hosszú évtizedekig élt szovjet meg-

szállás alatt.

Az oroszok háborúval fenyegetnek, 
a magyar kormány hallgat
Százezernél több orosz katona áll készenlétben Ukrajna határainál. Putyin azt 
követeli, hogy a NATO vonja ki csapatait Kelet-Európából, mert újra a saját ér-
dekkörébe akarja vonni ezeket az országokat, köztük minket. Ebben a feszült 
helyzetben látogat el, sokadszor, Orbán Putyinhoz. 
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

Mégis sztrájkoltak a megfenyegetett tanárok 
A mi nisztérium azt várta volna el a tanároktól, 
hogy a kétórás munkabeszüntetésük alatt is 
tanítsanak. A pedagógusok jelentős béreme-
lést követelnek. 

A január 31-én megtartott országos ta-
nársztrájkot alulról és felülről is próbálták 
megakadályozni. Az illetékes minisztérium az 
úgynevezett elégséges szolgáltatást – hogy 
vigyáznak a beérkező gyerekekre – nem tar-

totta elegendőnek. Bár a bíróság első fokon 
a tanároknak adott igazat, az állam azzal fe-
nyegette a pedagógusokat, hogy ennek kö-
vetkezményei lesznek.

A Fidesznek megfelelni akaró iskolaigaz-
gatók is próbálták ellehetetleníteni a sztráj-
kot, félrevezetni a szülőket. A nehézségek és 
fenyegetések ellenére 20 ezernél is vettek 
részt a munkabeszüntetésben.
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