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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról 
sokkal bővebben olvashat a honlapunkon 
a Lapszámok menüpont alatt.

Miközben az embereket a migránsokkal 
riogatja a kormány, jó pénzért 6538 kül-
földi személy kapott letelepedési en-
gedélyt befektetőként, családegyesítés 
címszó alatt további 13 300 bevándorló 
telepedhet le hazánkban. 

Legtöbbjük kínai, de sok a muzulmán 
is, akik Irakot, Afganisztánt és Iránt, illet-
ve Észak-Afrikát, továbbá Ázsiát hagyták 

maguk mögött a fényesebb jövő remé-
nyében. A busás bevétel azonban nem 
az országot gazdagította, sőt a költség-
vetést majdnem kilencmilliárd forintos 
veszteség érte, csak a kötvények után 
fizetett magas kamat miatt. Hasznot csak 
a Fidesz-közeli közvetítő cégeknek ho-
zott, nekik viszont tetemeset, eddig ösz-
szesen 113 milliárd forintot.

Forrás: www.168ora.hu

Húszezer gazdag migráns kapott 
letelepedési engedélyt Orbánéktól

KASSZA

19 838 gazdag migráns 
kapott letelepedési engedélyt 
Orbánéktól

az EU 1294 
embert kért

A kormány 15-ször annyi bevándorlót engedett be pénzért, mint 
amennyi menekült (1294 fő) befogadását kérte az Európai Unió 
hazánktól. Tehát bőven túlteljesítettük a nem létező „Soros-tervet”.
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25 település 91 ezer lakosának, köztük 
Baja, akkor még 37ezres városának ivóvi-
zét kellett volna feljavítani 5 milliárd EU-s 
és 1 milliárd forint hazai adófizetői támo-
gatásból. A települések társulását 2012-
től vezető Zsigó Róbert, de utódja Fercsák 
Róbert sem lehet büszke az eredményre. 
Nem, hogy jobb, hanem a korábban jónak 
tartott, a bajaiak által szeretett víznél 
rosszabb lett az új. Sőt, a város sok 
pontján mindmáig nem lehet 
tudni, hogy mikor jelenik meg 
a csapokban a főzésre, für-
désre, mosásra is alkalmat-
lan büdös, barnás, zavaros lé. 
Rendszeresen előfordul, hogy 
a gyerekeket a szerencsésebb 
városrészben lakó rokonokhoz vi-
szik fürödni. A Hajdú Miklós vezette ba-
jai képviselőcsoport kezdeményezésére 
összehívott rendkívüli testületi ülésen egy 
évvel ezelőtt kiderült, hogy a mérnökszer-
vezet a kezdettől tudta, hogy a szakmai 
tapasztalattal nem rendelkező, nyertes 
kivitelező által alkalmazott víztisztító tech-
nológia ilyen problémákat fog okozni. Erre 
a bajai vízmű vezetője is többször felhívta 
a figyelmet a társulási üléseken, nem is 

írta alá a projektzáró nyilatkozatot, mire 
a bajai polgármester, a Nemzeti Vagyon-
kezelő és egy kistelepülés szavazatával 
egyszerűen nyugdíjazták. A cég új veze-
tője hárít, leginkább a rossz vizet elszen-
vedő lakosság régi bekötő vezetékeire 
mutogat. Pedig a gondok nagyságrendje 
és visszatérő jellege is egyértelműsíti: eb-

ben a beruházásban is fontosabb volt a 
kivitelező cég haszna, mint az ivó-

vízminőség javításában érde-
kelt lakosság egészsége. Az 
egyik közösségi portálon a 
bajai tiszta vízért alakult, több 
mint ezer tagú csoport olda-
lán azóta is naponta jelennek 

meg elrettentő fotók a semmi-
fajta fogyasztásra nem alkalmas 

vízről. De mindmáig hiába várnak arra, 
hogy választ kapjanak a kérdésükre: ki a 
felelős a vízminőség rontásáért? Sőt már 
kártérítést követlenek: „Oldják meg hogy 
a csapokból folyó “trutyi”-ért ne kelljen fi-
zetni, és kárpótolják az eddigi károkért a 
fogyasztókat!”

https://atlatszo.hu/2017/01/31/kerjuk-vissza-az-arze-

nos-vizet-igy-sikerult-a-6-milliardos-ivoviz-projekt/

https://www.facebook.com/groups/401404606860497/

Ivóvízminőség-rontás 6 milliárdért

BAJA

A VÁLTOZÁSÉRT ÖNNEL!  
Hajdú Miklós
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A Rubicon történelmi folyóirat 2007-ben 
összeállította az 1935-ös leggazdagab-
bak listáját. E szerint akkor Károlyi László 
gróf volt a leggazdagabb Magyarorszá-
gon. Az ősi főnemesi családból származó 
nagybirtokos vagyonát 15,2 millió pengő-
re becsülték. Őt követte Festetics Sán-
dor gróf, szintén nagybirtokos, 13,5 millió 
pengős vagyonnal. A harmadik helyezett 
Habsburg József királyi herceg, József 
nádor unokája lett, a Habsburgok úgyne-
vezett „magyar ágának” leszármazottja, 
10,5 millió pengőnyi vagyonnal.

Az Átlátszó számítási módszerei alap-
ján 16,6 Md Ft, 14,8 Md Ft és 11,4 Md Ft 
volt az első három helyezett vagyona mai 
értéken. Az első tíz leggazdagabb főúr 82 

évvel ezelőtti teljes vagyona pedig mai 
értéken 94 milliárd forintnak felelt meg.

Vagyis a régmúlt grófjai és hercegei 
sehol sincsenek a magyar gazdaság új 
királyához képest, aki három év alatt nul-
láról 120 milliárd forintra tornázta fel a 
vagyonát.

„Ennyire elképesztő méretű és gyor-
saságú gazdagodásra a magyar gazda-
ságtörténetben nem volt példa” – nyi-
latkozta Szakonyi Péter, a Napi.hu által 
17 éve kiadott leggazdagabb magyarok 
listájának szerkesztője.

Forrás: www.atlatszo.hu

Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint 
az egykori hercegek és grófok

Ismeri azt a viccet, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint két gróf 
és egy herceg együttvéve? A helyzet az, hogy ez nem vicc. A nem-
zet gázszerelőjének ma már lényegesen nagyobb vagyona van, mint 
a Habsburgoknak, Károlyiaknak és Festeticseknek volt a két világhá-
ború között.
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Mészáros Lőrinc és a Horthy-korszak leggazdagabb 
magyarjainak vagyona (milliárd forint)

„Havasi Bertalan, a 
kormányfő sajtófő-
nöke ismertetése 
szerint az elmúlt 
évihez képest a 
miniszterelnök 
megtakar í tása 
742 ezer forintról 
993 ezer forint-
ra nőtt. A családi 

házukra felvett hi-

telt tovább törlesztették, a tartozás így 
4 783 328 forintra csökkent.”

Sokan kritizálják a parlamenti kép-
viselők vagyonnyilatkozati rendszerét, 
mert ez alkalmatlan arra, hogy feltárja a 
politikusok valódi pénzügyi és vagyoni 
helyzetét.

A miniszterelnök barátjának, Mészá-
ros Lőrincnek viszont a vagyonbevallá-
sa szerint csak készpénzből van száz-
milliója.  

Szegény Orbán Viktor

A most leadott vagyonnyilatkozata alapján nem nagyon mennek jól a mi-
niszterelnök pénzügyei. Miközben barátai, mint például Mészáros Lőrinc, 
sokszoros milliárdosok lettek, neki tavaly csak 251 ezer forintot sikerült 
megspórolnia, ha hihetünk a bevallásának.

Az egészségügy hírének gyógyítását is 
a kórházaktól várja a kormányzat – csak 
így magyarázható, hogy új feladatot 
kaptak a gyógyító intézmények vezetői. 
Információink szerint a feladat szellemi 
atyját nem a szakállamtitkárság veze-
tői között kell keresni: ott még azt sem 
tudják, hogy a kormánypropaganda gé-
pezete pontosan mire, hogyan kívánja 
felhasználni az intézményvezetők által 

gyűjtött médiamegjelenéseket. A Nép-
szava által felhívott intézményvezetők 
elismerték, hogy valóban létezik ilyen 
feladat, de nyilatkozni természetesen 
egyikük sem akart.

Bízzunk benne, hogy ha önök min-
den nap csak jó híreket olvasnak majd az 
egészségügyről, akkor már nem fognak 
hinni a saját szemüknek. 

Forrás: www.nepszava.hu

Jó híreket kell gyártaniuk 
a kórházaknak

Megtalálták az egészségügy problémáira a megoldást. Ezentúl minden 
kórházigazgatónak heti két jó hírt kell küldenie a „központba”. Ha ezt eset-
leg elmulasztják, figyelmeztetik őket a kórházfenntartó hivatalból. 


