
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 kormány korábban ugyanezt tette a 
Samsung gödi gyárával is, ezzel kezdő-
dött a járvány elején a nem kormánypárti 
helyi önkormányzat kivéreztetése. A nyil-
vánvaló cél Dunaújváros esetében is az, 
hogy az iparűzési adó ne a helyi önkor-
mányzathoz, hanem a fideszes megyé-
hez folyjon be. Pintér Tamás, Dunaújváros 
polgármestere az Alkotmánybíróságra 
eljuttatott beadványban azért kérte, hogy 
semmisítsék meg a különleges gazdasá-
gi övezetet létrehozását tartalmazó kor-
mányhatározatot, mert az „egyértelmű 
politikai célokat szolgál”. 

Ez történt korábban a Hankook adó-
jával is, Dunaújváros milliárdos bevé-
telektől esett el. Rácalmás és a város 
megegyezett, hogy a Hankook adójának 
fele a városhoz kerül, mert a dunaújvá-
rosi víz- és csatornahálózatot használják. 
Iváncsán is így osztották volna el az ipar-
űzési adót, de aztán kijátszották az ellen-
zéki vezetésű Dunaújvárost, s ide egy fil-
lér sem került az iparűzési adóból.

Szabó Zsolt alpolgármester szerint 
eddig 684 millió forintnyi bevételt vett el 
a kormány Dunaújvárostól, ezért tavaly 
út- és járdafelújítások maradtak el. 2022-
ben már másfél milliárd forint hiányzik a 
kormánydöntésnek köszönhetően a he-
lyi költségvetésből, ami megoldhatatlan 
terheket jelent a városnak.

Forrás: www.444.hu

Dunaújvárost lerabolja a kormány

Dunaújváros az Alkotmánybíróságon támadta meg a kormány azon dönté-
sét, hogy egy kormányhatározattal különleges gazdasági övezetet hoztak 
létre a dél-koreai SK Innovation akkumulátorgyárának helyszínén. Ez milli-
árdos kárt okoz az ellenzéki vezetésű városnak.
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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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