
Aki csak felületesen is foglalkozik politi-
kával, figyeli a közéletet, annak is feltűnik, 
hogy akire Orbán Viktor rámutat, az azon-
nal milliárdos lesz. 

Egy ideig Simicska Lajos volt az, aki 
bármilyen pályázaton elindult, mindig ő 
nyert. Méghozzá az Európai Unióból szár-
mazó súlyos milliárdokat. Aztán Simicska 
kegyvesztett lett, és jöttek az új nyertesek. 
Elsősorban Mészáros Lőrinc, aki egysze-

rű gázszerelő létére néhány év alatt az 
ország egyik leggazdagabb embere lett. 
Talán azért ilyen szerencsés, mert ő Orbán 
Viktor barátja már gyerekkora óta. 

Ugyanilyen nagy tehetség Garancsi 
István is, aki szintén csak nyerni tud, ha 
állami pénzekről van szó. Ő is barátja a 
miniszterelnöknek. Sokan gondolják úgy, 
hogy ez a két ember tényleg csak azért 
lett ilyen gazdag, mert Orbán Viktor ezt 
így akarta. Ha pedig ez igaz, akkor ők vajon 
hogyan hálálják meg ezt a jószívűséget?

Mészárosnak már annyi feleslege van, 
hogy abból 7 milliárdos luxushajót vásá-
rolt az Adrián, ahol a fideszes elit nyaral-
gat. Garancsinak meg annyi, hogy ő meg 
17 milliárdos luxus magánrepülőt vett 
vagy bérelt, amivel a fideszes elitet röpteti. 
Így, ha miniszterelnökünknek úgy tartja a 
kedve, hogy külföldön akar izgalmas foci-
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Miért baj, hogy Orbán Viktor az 
általa közpénzekből gazdaggá tett 
milliárdos luxusgépén röpköd?

A címben feltett kérdést Nyugat-Európában vagy igazi demokratikus 
országokban nem is értenék. Ha egy kormányfő ajándékot fogadna el 
olyantól, aki közpénzekből gazdagodott meg, akkor azonnal le kellene 
mondania, hiszen rávetülne a gyanú árnyéka, hogy korrupt.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük, 

hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com 

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

A kormány minden bizonnyal meg lehet 
elégedve azzal, amilyen irányba halad-
nak az ügyek az egészségügyben és az 
oktatásban. Ilyen lehet például az, hogy 
az ajkai kórház intenzív osztályán az or-
vosok és a nővérek is felmondtak, vagy 
hogy a Honvédkórházban nemrég lett 

elege 112 orvosnak, mert nem kapják 
meg a túlórapénzüket. Hasonlóképp az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
sikereit mutatja, hogy Kásler unokái és 
államtitkárának gyerekei is magánisko-
lákba járnak. 

Forrás: www.atlatszo.hu

Félmilliós fizetésemelés 
az egészségügyért és az oktatásért 
felelős miniszternek

Négy és fél hónapja lett az Emberi Erőforrások Minisztériumának első 
embere Kásler Miklós, de máris megemelték a fizetését 1 100 000-ről 
1 780 000-re. 

Október 1-jével életbe lépett az új gyülekezési 
törvény, amely szerint gyűlésnek azt kell tekin-
teni, amikor legalább két ember részvételével 
közügyben véleménynyilvánítás céljából nyil-
vános összejövetelt tartanak.

A gyűlés nyilvános, ha ahhoz bárki szaba-
don csatlakozhat, így annak megtartását meg-
előzően legfeljebb három hónappal és a felhí-
vás előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni 
a szervező az illetékes rendőrkapitányságnak. 

A jogszabály meglehetősen tág teret hagy 

a tüntetések vagy köztéri események betiltá-
sára. Például, ha a gyűlés „alkalmas mások 
magán- és családi életének védelméhez való 
jogának, otthonának, emberi méltóságának, 
a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy 
vallási közösségek méltóságának a megsér-
tésére vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási 
hely szabad megválasztásához való jogának 
korlátozására”. 

A törvény tiltja a politikus lakása előtti de-
monstrációt is. 

Szigorított gyülekezési törvény: ha két ember 
nyilvánosan beszélget politikáról az utcán, 

azt már be kell jelenteni

Forrás: www.hvg.hu
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Mögöttünk áll a rangsorban 
Anglia, ahol értelemszerűen 
nem fontos a nyelvtudás, hi-
szen mindenki az ő nyelvüket 
tanulja. A másik ország Ro-
mánia. 

Ahhoz, hogy ez a jövőben 
változzon, az oktatásban, fő-
ként a középiskolákban kelle-
ne nagyobb hangsúlyt fektetni 
az idegen nyelvekre, lehetőleg 
egynél is többet tanítani min-
den gimnáziumi tanulónak. 
Míg Romániában felismerték 
ezt, és a középiskolások 95,1 
százaléka tanul legalább két 
idegen nyelven, addig Ma-
gyarországon ugyanez a mutató mind-
össze 6,2 százalék, ezzel az EU-n belül 
messze az utolsók vagyunk.

Mellesleg még 2010 előtt Magyar-
országon is elkezdték bevezetni, hogy a 

középiskolákban legyen egy nulladik év, 
amikor csak nyelvet tanulnak a diákok.  
A Fidesz-kormány első intézkedései kö-
zött volt, hogy eltörölték ezt a rendszert. 

Forrás: www.qubit.hu
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Az Európai Unió 28 állama közül csak kettőnél rosszabb a helyzet idegen 
nyelvek tudása terén, mint nálunk. De bőven megelőznek minket olyan 
unión kívüli országok is, mint Szerbia vagy Macedónia.

Nyelvtudásban is az utolsók között 

meccseket nézni, akkor a barátja azonnal 
rendelkezésére áll, és a magánrepülőjével 
már indulnak is. 

A K-Monitor és az Átlátszó nevet 
viselő internetes tényfeltáró portálok 
derítették ki, hogy bizony ez tényleg 
így van. Orbán Viktor például gyakran 
repked barátja luxusrepülőgépén kü-
lönböző focimeccsekre. A nagy értékű 
ajándék elfogadása pedig törvénybe 
ütközik. Demokratikus országokban ezt 

úgy hívják, hogy súlyos korrupció. Ná-
lunk a kormányszóvivő és a Fidesz ve-
zető politikusai azt mondják: ez termé-
szetes, nincs ebben semmi kivetnivaló. 
Nem költött a miniszterelnök közpénzt a 
saját fociturizmusára. És az a repülő nél-
küle is felszállt volna. 

Velük szemben fontos leszögeznünk, 
hogy bizony az közpénz, amiből Garancsi 
azt a kis repülőt vásárolta vagy bérelte.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Nagyon beindult a magyar kormány a 
határon túli futball támogatásában. Az 
elmúlt két évben nyolc csapatnak 20 mil-
liárd forint jutott a magyar állami költség-
vetésből, ennek a pénznek a fele olyan 
akadémiákhoz és klubokhoz került, me-
lyek szoros kapcsolatban állnak Orbán 
Viktor felcsúti futballbirodalmával, eset-
leg Mészáros Lőrinc a tulajdonosuk.

A pénz másik fele is alapvetően „bará-
ti” helyekre került, például Seszták Miklós 
kedvenc Kisvárdájának ukrán terjeszke-
dését vagy a felcsúti telephellyel is ren-
delkező Pharos 95’ Zrt. tulajdonosának 
szlovéniai kalandját segíti.

Az elmúlt két évet tekintve a legtöbb 
pénzt a szerb harmadosztályban szerep-
lő Topolya kapta. A Topolya 2015-ben lett 
a felcsútiak partnere, és egy évre rá már 
meg is érkezett 3 milliárd forint a Délvidé-
ki Futball Akadémiára. A pénz egyébként 
olyan gyorsan jött, hogy akkor még nem 
is létezett az Akadémia, amit támogattak. 

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő 
szerbiai Eszék csapata 2 milliárd forinthoz 
jutott a magyar költségvetésből. Egyéb-
ként Eszék lakosságának alig 1 százaléka 
magyar nemzetiségű. 

Forrás: www.index.hu

Dőlt a pénz a határon túli futball tá-
mogatásába az elmúlt két évben. 
Leginkább azok a klubok jártak jól, 
melyek kapcsolatban vannak a fel-
csúti Puskás Akadémiával, amely a 
miniszterelnök falujában működik.

Két év alatt 20 milliárd forint 
közpénzt költöttek el Orbánék 
a határon túli futballra
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Külföldi stadionok 
építésére 

(2 év alatt ennyit költött 
erre a kormány)

ÖN MIRE 
KÖLTENE 
20 MILLIÁRD 
FORINTOT?

50 ezer otthonápoló 
havi megélhetéséhez 

való hozzájárulásra 
8 hónapon át

Horvátország

Külföldi stadionok 
építésére 

(2 év alatt ennyit költött 
erre a kormány)

ÖN MIRE 
KÖLTENE 
20 MILLIÁRD 
FORINTOT?

50 ezer otthonápoló 
havi megélhetéséhez 

való hozzájárulásra 
8 hónapon át


