
Miért természetes az, hogy miután egy 
fiatalember, Tiborcz István feleségül vet-
te Orbán Viktor Ráhel nevű lányát, a pár 
néhány éven belül milliárdos lett? Talán 
arra is sokan emlékeznek, a kérdés firta-
tásakor Ráhel öntudatosan kikérte ma-
gának, hogy az apukájának köze lenne a 
gazdagodásukhoz, mondván, ők a saját 
lábukon állnak. Nos, 
azóta kiderült, hogy 
nem a saját, hanem a 
mi lábunkon álltak, és 
csalással, bűncselek-
ményekkel, tőlünk el-
lopva jutottak milliár-
dokhoz.

Az OLAF, az Unió 
csalásellenes hivatala 
három hete feljelen-
tést küldött a magyar 
ügyészségnek, hogy 
vizsgálja ki az Elios Zrt. 

nevű cég furcsa közbeszerzési győzel-
meit, mert a hivatal korrupciót, sőt szer-
vezett csalást sejt az ügyben. Ebben a 
cégben volt tulajdonos Tiborcz István. 
Orbán Viktor környezetéből először 
mindent tagadtak, de miután nyilvános-
ságra került a dokumentum, már nem 
lehetett mellébeszélni.
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Szervezett bűnözéssel 
vádolják Orbán Viktor vejét  
Akár 12 milliárd forintot is vissza kell majd fizetnünk, mármint nekünk, adó-
fizetőknek az Európai Unió számára, miután kiderült, hogy Tiborcz István, 
Orbán Viktor veje, súlyosan törvénytelen csalássorozattal nyert meg pá-
lyázatokat 35 önkormányzatnál.

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal 
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér 
menüpont alatt.

Döbbenetes összeállítást talált a Ka
posT stábja a Magyar Nemzetben: a vá
rosi kórház melletti parkoló tarifája vetek-
szik az ország legdrágább díjaival. Egy 
óra ugyanannyiba kerül, mint amennyi 
például a budai Vár kiemelt helyszínén, 
a Dísz téren, holott más országokban 
nemcsak jóval olcsóbban, hanem 
egyes helyeken a betegek in-
gyen, a látogatók pedig a vá-
rosban szokásos átlagdíjért 
vá rakozhatnak. A helyieket 
fel háborítja, hogy a város 
vezetése éppen a legkiszol-
gáltatottabb embereken, 
a betegeken nye részkedik.  
A ka posváriak azt sem értik, 
hogy a kormány nagy büszkesé-
géhez, a fideszes propagandában csak 
póluskórházként emlegetett több mint 10 
milliárd forintból épített létesítményhez 
miért nem lehetett egy 21. századi elvá-
rások szerinti parkolóházat is létesíteni. 
Ráadásul a kórház az a hely, ahol kiszá-
míthatatlanul sokat, a tervezettnél néha 
órákkal többet kell várakozni, ami több 

ezer forintba kerül. Kinek a felelőssége 
az, hogy a kaposvári betegekről és a lá-
togatóikról az önkormányzati parkolási 
társaság óriási pénzeket gombol le? – 
háborognak egyre többen a városban. 
Ráadásul, ha valaki büntetést kap, mert 
nem tudja idejében meghosszabbítani 

a parkolását, akkor azt az önkor-
mányzat egyik fideszes képvi-

selőjének az ügyvédi irodá-
ja könyörtelenül behajtja 
rajta. A helyiek ebben az 
ügyben összeférhetetlen-
séget emlegetnek. 

Vajon amikor a kórház 
épült – az építtető először a 

megyei önkormányzat, majd 
az állam volt –, miért nem írta elő 

Kaposvár városa, hogy a területén lévő 
beruházás az európai szabványoknak és 
szokásoknak megfelelő számú parko-
lóhelyről gondoskodjék? Üzletek vagy 
lakások létesítésénél kőkeményen beva-
salják a parkolóhelyet vagy annak pénz-
beli kiváltását.

Forrás: www.kapost.hu

Brutálisan drága parkolás 
Kaposváron
Brutálisan magas tarifáért, óránként 500 forintért lehet várakozni a kapos-
vári szuper „póluskórház” parkolójában. Mivel a több mint tízmilliárd forin-
tért épült kórház környékén a zsúfoltság miatt nem lehet parkolni, a he-
lyiek úgy vélik, az önkormányzat a drága díjjal a betegeken nyerészkedik.

33%

Így nyert meg Orbán veje minden pályázatot

hirtelen korszerűsíteni 
akarja a közvilágítását

Pályázatot írnak ki, amelyeken legalább 
3 cégnek kell elindulni. Mindegyik cég pontosan 
5 és 7 százalékkal drágább ajánlatot tesz, mint 
a miniszterelnök vejének a cége, az Elios Zrt

Így természetesen 
minden pályázatot 
az Elios Zrt nyer meg

önkormányzat

35
+5%

+7%
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A Számoljuk együtt a szavazatokat 
mozgalom továbbra is keresi azokat 
az önkénteseket, akik vállalják, hogy 
április 8án egyegy szavazókörben 

ügyelnek a választás tisztaságára. Je-
lentkezés itt: 
jelentkezem@szamoljukegyutt.hu

Forrás: www.szamoljukegyutt.hu

Továbbra is keresik a szavazatszámlálókat

Mi is történt? Hirtelen rengeteg fide
szes önkormányzat határozta el, hogy 
településén korszerűsíti a közvilágítást. 
Pályázatot írtak ki, amelyeket csodák 
csodájára mindig Tiborcz István cége 
nyert meg. Ha valamelyik önkormányzat 
azzal próbált kibújni, hogy neki nincsen 
erre pénze, kölcsönt vetettek fel vele.

Az Elios közbeszerzései közül a vizs-
gált 35 projekt mindegyikében felmerült 
a visszaélés gyanúja, és az esetek felé-
ben, 17 pályázatnál egyenesen úgy talál-
ta az OLAF, hogy szervezett csalási me-
chanizmust építettek ki.

A pályázatokat úgy írták ki, hogy a fel-
tételeknek csak az Elios feleljen meg.

A versenytársak pályázatait ugyanaz 
a személy, ugyanazon a számítógépen 
írta meg, és mindig ugyannyival voltak 
drágábbra árazva, 5 és 7 százalékkal, 
mint az Elios ajánlatai. Így természetesen 
mindig az olcsóbb ajánlatot tévő Tiborcz 
féle cég nyert.

Szekszárdon például Tiborcz cégtár-
sa, Hamar Endre vállalkozása írta ki azt a 
közbeszerzést, amit végül az Elios meg-
nyert. Ez természetesen súlyosan össze-
férhetetlen. De ők már a látszatokra sem 
figyelnek, hiszen Orbán rokonai, barátai 
büntetlenül azt tesznek ebben az ország-
ban, amit csak akarnak.

Forrás: www.merce.hu

A fideszes politikus akkor a könyvelője 
figyelmetlenségével magyarázta a kínos 
hibát.

A 24.hu munkatársai most Szatmáryék 
XVI. kerületi zöldséggyümölcs boltjában 
próbálták ki, hogy vajon szabályosan mű-

ködike az üzlet, de azt tapasztalták, hogy  
„12ből 9 esetben a bevételt nem ütötte 
be az eladó az online pénztárgépbe, csak 
betette a nyitva levő pénztárgép érmé-
ket, bankjegyeket tároló részébe”.

Forrás: www.444.hu

A kereskedelempolitikáért felelős 
miniszteri biztos cégeinél is csalnak

Alig két hete derült ki, hogy a Szatmáry Kristóf kereskedelempolitikáért fe-
lelős miniszteri biztos és közeli rokonai tulajdonában álló Szatmáry Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. feltűnt a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoz-
tató cégek listáján. 

Az írott szabályok erejével élesztené újjá 
a vitakultúrát a közéletben Karácsony 
Gergely, a Párbeszéd és az MSZP közös 
miniszterelnökjelöltje. A két párt olyan 
törvénycsomagot nyújt be az Ország-
gyűlésnek, amely kimondaná azt, hogy a 
pártoknak szakpolitikai vitákat kell foly-
tatniuk. Emellett kötelezővé tennék azt 
is, hogy a pártvezetőknek és a választást 
megelőző pénteki napon a két legmaga-

sabb támogatottsággal rendelkező mi-
niszterelnökjelöltnek is ütköztetnie kell 
jen a véleményét.

Mint mondta, „2006 óta nem volt mi-
niszterelnökjelölti vita, és egyébként is 
egyre kevesebb az értelmes vita a köz-
életben. Elbeszélünk egymás mellett, 
és akinek nagyobb a hangja, mert több 
óriásplakátja van, az gátlástalanul ha-
zudhat, mert nem kell szembesülnie az 
ellenérvekkel.”

Törvénnyel 
köteleznék 
miniszterelnök-
jelölti vitára 
Orbán Viktort

A demokratikus országokban termé-
szetes és izgalmas csúcspontja a vá-
lasztási kampánynak a miniszterel-
nök-jelöltek vitája. Mi ezt sajnos nem 
élvezhetjük, mert a mi jelenlegi mi-
niszterelnökünk retteg a nyílt vitától.
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Leszavazta a gazdasági bizottság fideszes több-
sége azt az MSZP-s javaslatot, amely lehetővé 
tette volna, hogy a cégek ne csak sportra, hanem 
az egészségügyre is adakozhassanak. 

A vállalkozások a mostani szabályok szerint 
társasági adójuk (tao) egy részét sport- vagy kul-
turális egyesületeknek adhatják, ahelyett, hogy 
befizetnék az államkasszába.

Ilyen pénzekből építettek fel a miniszterel-
nök háza mellett, Felcsúton, 3,8 milliárd forintból 

egy focistadiont, a Pancho Arénát. A cégek társa-
ságiadó-felajánlásáról azóta több bíróság is ki-
mondta, hogy közpénz.

Az MSZP szerint a taót kiterjeszthetnék az 
egészségügyre és az oktatásra, hogy ott is le-
gyenek olyan beruházások, fejlesztések, mint a 
sport területén. A javaslatot azonban a gazdasá-
gi bizottság fideszes többsége leszavazta, ezzel 
demonstrálva, hogy az egészségügyben és az 
oktatásban minden rendben van.

Csak a focira lehet adakozni, az egészségügyre nem 

Forrás: www.hvg.hu


