
Uniós pénzből szerelt fel új utcai világí-
tást  vidéki városokban az a cég, az Elios 
Zrt., mely több éven át Orbán Viktor ve-
jének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltsé-
géhez tartozott. A cégben egy időben 
Simicska Lajosnak is tulajdonrésze volt, 
így a kormány most őt hibáztatná csalás 
miatt. Ugyanakkor bizonyí-
tékok sora jelent meg arról: 
Tiborcznak igenis tudnia kel-
lett az Unió által gyanúsnak 
talált megbízásokról.

Az OLAF, az Unió csalásel-
leni hivatala régóta vizsgálta a 
cég pályázatait csalás gyanú-
ja miatt, majd most év elején 
a magyar ügyészségnek egy 
jelentést adtak át, és felszó-
lították, hogy vizsgálják ki az 
Elios Zrt. nevű cég furcsa köz-
beszerzési győzelmeit.

Ellenzéki politikusok és újságírók 
szerették volna megismerni a Brüsz-
szelben készített anyagot, de azt a kor-
mány nem akarta nyilvánosságra hozni.  
A 24.hu online hírportál azonban vala-
kitől megkapta, és részletekben lekö-
zölte. Az anyagból kiderül, hogy Orbán 
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Leírták a fideszeseknek, 
hogy mit kell hazudniuk 
Orbán vejének ügyében

Rendkívül kínos az Orbán család számára, hogy az Európai Unió csalás el-
leni hivatala súlyos vádakat fogalmazott meg a miniszterelnök veje, Tiborcz 
István egyik volt cégével kapcsolatban. A csalássorozat miatt várhatóan 13 
milliárd forintot kell majd visszafizetnünk az Uniónak az adófizetők pénzé-
ből. A fideszes politikusok körlevélben kapták meg, hogy milyen kérdésre 
mit kell hazudniuk.

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
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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.
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A 4. OLDALON
A mozgalom már korábban bejelentette, 
hogy legalább 15 választókörzetben köz-
vélemény-kutatásokat végeztet azért, 
hogy megtalálja az adott térségben a 
fideszes jelölt legesélyesebb kihívó-
ját. A kezdeményezést a Közös Ország 
Mozgalom a hozzá beérkezett adomá-
nyokból finanszírozza. 

A választópolgárokat úgynevezett 
taktikai szavazásra biztatják, vagyis 
arra, hogy egyéniben a legesélyesebb 
ellenzéki jelöltre szavazzanak, a pártlis-
tán pedig arra a szervezetre, amelyet a 
legalkalmasabbnak tartanak.

A mozgalom vezetője, Gulyás Már-
ton a HVG-nek azt nyilatkozta, hogy 
„Bár az ellenzéki pártok nem tudnak 
kormányváltást elérni az áprilisi válasz-
táson. A Fidesz azonban mégis legyőz-
hető. Ugyanis az ellenzéki szavazók 
képesek lehetnek a szükséges szá-
mú egyéni körzetben megakadályoz-
ni, hogy a Fidesz mandátumot tudjon 
szerezni.” Vagyis, az ellenzéki szavazók 
meg tudják akadályozni az újabb két-
harmadot, sőt akár a Fidesz választási 
győzelmét is.

Ki legyen a Fidesz kihívója 
Szekszárdon?

A Többség Ereje – Ki képviseljen bennünket? címmel indított országos vi-
tafórum-sorozatot a Közös Ország Mozgalom. Azt szeretnék, ha az egyes 
választókerültekben bemutatnák az esélyes jelöltek a programjukat a he-
lyi szavazóknak. 

A rendezvény időpontja és helyszíne: 
2018. február 26., 18:00-20:00

Dominó Konferenciaterem, Szekszárd, Mátyás király u. 4/c

Résztvevők:
Horváth István – Fidesz-KDNP

Szabó Balázs – Jobbik
Harangozó Tamás – MSZP-Párbeszéd

Hadházy Ákos – LMP
Rácz Norbert – Momentum 
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vejének, Tiborcz Istvánnak egy jó isme-
rőse és üzlettársa segített abban, hogy a 
közvilágítási pályázatokat olyan feltéte-
lekkel hirdessék meg, hogy azon csak a 
most csalással gyanúsított cég, az Elios 
Zrt. lehessen a nyertes. 

A cég többek között például Hódme-
zővásárhely önkormányzatával is szer-
ződött, ahol akkor  a polgármester Lázár 
János, a mostani  kancelláriaminiszter 
volt. Szekszárdon Hadházy Ákos, az LMP 
jelenlegi társelnöke annak idején hang-
felvételt készített arról, hogyan tárgyalt 2 
évvel a projekt megvalósulása előtt (!!) a 
helyi polgármester a fideszes képviselők 
előtt az Elios üzletág-igazgatójával arról, 
hogyan fogják a pályázathoz szükséges 
önrész összegét az extraprofitból vissza-
csorgatni a városnak.

Mivel az ügy rendkívül kínos az Or-
bán család számára, ezért Gulyás Ger-

gely frakcióvezető utasította a kor-
mánypárt politikusait, hogyan kell 
kom munikálniuk az OLAF-jelentés 
ügyé  ben. A körlevélben az áll, hogy ha 
kérdezik őket, akkor ezeket kell vála-
szolni: „Az Elios-jelentés egy brüsszeli 
kampányjelentés, Brüsszel beavatko-
zása a magyar választási kampányba.” 
„Orbán Viktort próbálják támadni vele, 
pedig az OLAF-jelentéssel érintett idő-
szak nagy részében a Simicska Lajos 
vezette Közgép volt a tulajdonos.” Ha 
mégis felvetődne Tiborcz István neve, 
a fideszes képviselőknek azt kell vála-
szolniuk: „Még egyszer megismétlem, 
a vizsgált időszak nagy részében a Si-
micska Lajos vezette Közgép volt az 
Elios többségi tulajdonosa.” Az igazság 
viszont az, hogy az OLAF által vizsgált 
33 ügyből csak 3 érinti a Simicska-idő-
szakot.

Bakondi György, a miniszterelnök bel-
biztonsági főtanácsadója a köztévében 
próbálta elmagyarázni, miért is van vál-
sághelyzet. Arra a felvetésre, hogy a 
magyar határon nyugalom van, a főta-
nácsadó azt mondta: ez a napi adatokat 
átnézve nem felel meg a valóságnak.

Fogalmunk sincs, Bakondinak mi-
lyen a viszonya a valósággal, de a rend-
őrség hivatalos honlapján az szerepel, 
hogy a legutóbbi 10 nap alatt egy, azaz 1 
menekültet fogtak el Magyarország te-
rületén. A tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetet egyébként akkor lehet-

Az elmúlt héten elfogtak egy 
határsértőt, erre a kormány megint 
meghosszabbította a válsághelyzetet

Hiába nem jönnek menekültek Magyarországra, a kormány folyamatosan azt 
állítja, hogy „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” van. Ezzel a felha-
talmazással ellenőrizhetetlenül szórhatják a pénzt határvédelem ürügyén, 
miközben azt is sugallják, hogy itt félni kell. 

Soros György Nyílt Társadalom Alapítvá-
nya százmillió forint szétosztására kérte 
fel a Pécsen működő Emberség Erejével 
nevű civil szervezetet. Ön meg fog döb-
benni, hogy miket támogat a „gonosz” 
Soros György.

Bár a kormánypropaganda szerint So -
ros György migránsszervező irodákat akar 
nyitni ebből a pénzből, kiderült, hogy ez is 
egy hatalmas hazugság volt. 

A százmillió forint elköltésére nyílt 
pályázatot írtak ki, amelyre 111 igény ér-
kezett be.  A támogatott pályázatok közül 
37 Baranya, 11 Tolna és 12 Somogy me-
gyében valósul meg. Csak néhány pél-
da, hogy milyen célokra nyertek  pénzt 

a pályázók: gasztronómiai és kulturá-
lis fesztivál, kispályás labdarúgókupa, 
természetjárás, cserkészkedés, egyéb 
sportprogramok, kórházban fekvő gye-
rekeknek meseolvasás, horgászati le-
hetőségek fejlesztése, autista gyerekek 
segítése. (A teljes listát itt nézheti meg: 
http://www.eckpecs.hu )

Soros György az 1980-as évek köze-
pe óta milliárdokkal támogatta Magyar-
országot. Orbán Viktor is az ő pénzéből 
tanult Angliában, de a Fidesz szintén ren-
geteg pénzt kapott tőle a párt megalaku-
lásakor. A hálájukat gyűlöletkeltő plaká-
tokon fejezik ki.

Forrás: www.szabadpecs.hu

Soros pénzéből százmillió forintot osztottak szét 
a Dél-Dunántúlon

Forrás: www.24.hu, www.merce.hu

ne bevezetni, ha az érkező menekültek 
száma egy hónap átlagában elérné a 
napi ötszáz főt. Mint a mellékelt ábrából 

is kiderül, az elmúlt egy hónapban ösz-
szesen 46 olyan menekültet fogtak el, 
akik illegálisan lépték át a határt. 

Forrás: www.magyarnarancs.hu


