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Ha elolvastad, add tovább!

Összeurópai felháborodás Orbán 
hazug plakátkampánya miatt

Angela Merkel német kancellártól az osztrák kancellárig rengeteg nyuga-
ti politikus ítélte el, hogy Orbán Viktor ismét hazug plakátokkal árasztotta 
el az országot, és hergeli a magyarokat az Európai Unió ellen. Mindezzel 
választási csalást is elkövet, hiszen kormányzati tájékoztatásnak hazudja 
a Fidesz milliárdokból zajló uniós választási kampányát. 

E cikk illusztrálásához egy olyan plakátot 
használtunk fel, amelyre valaki szelleme-
sen azt írta fel: Önnek is joga van gondol-
kodni.  Nos, akkor lássuk a tényeket.

A 2018-as parlamenti választásokat 
nem kis részben azzal nyerte meg Orbán 
Viktor, hogy az általa erőszakos migrán-
soknak nevezett menekültek millióival 
rémisztgette az embereket. Azt sugallva, 
hogy ettől a veszedelemtől csak a Fidesz 

védheti meg őket. Súlyos milliárdokból 
kerítést is felhúztak a déli határunkon. 

A migránsáradat azon ban nem jött. 
Nem azért, mert nekünk van kerítésünk, 
hanem azért, mert az Európai Unió szer-
ződést kötött Törökországgal, akik nem 
engedték tovább a menekülteket. Fo-
lyamatosan segítik az afrikai országokat 
is, hogy visszaszoruljon a tömeges mig-
ráció. Minden szinten megszigorították 

a menekültügyi eljárá-
sokat is. Ennek köszön-
hetően a 2015-ös évben 
érkezett menekültek szá -
mát 2018-ra a tizedére 
csökkentették! Vagyis az 
Európai Unió rendkívül 
sikeresen kezelte a me-
nekültkérdést. 

Képzeljük el, hogy 
egy városban minden év-
ben 100 betörés van, és 

Kósa régi embere keres Kósa új csarnokán

A 43 milliárdosra tervezett Nemzeti Korcsolyázó Központ műszaki ellenőri 
és mérnöki tanácsadói feladatainak elvégzéséért 1,4 milliárd forintot fi-
zetnek. Az egyik haszonhúzó vállalkozás Kósa Lajos, a korcsolyaszövetség 
elnökének korábbi munkatársáé.

Pacza József városfejlesztési osztályveze-
tőként hosszú éveken át felelt a Kósa Lajos 
vezette debreceni önkormányzat műszaki 
beruházásainak ellenőrzéséért. A műszaki el-
lenőrök felelőssége óriási: többek között ők 
igazolják, hogy egy beruházás bekerülési és 
kivitelezési költségei reálisak, ők ügyelnek 
arra, hogy túlárazás még véletlenül se for-
duljon elő. Pacza József és egykori fő-
nöke, Kósa Lajos útjai ismét keresz-
tezték egymást, most a fővárosban, 
a Millenáris Velodromnál, illetve a 
Kisstadionnál. Itt épül az előzetes 
becslések szerint 43 milliárd forintos 
Nemzeti Korcsolyázóközpont.

Kósa Lajos a Magyar Országos Kor-
csolyázó Szövetség elnöke is, ő vezette a 
tervpályázatokat elbíráló bizottságot, a beru-
házás pedig most újabb állomáshoz ért, köz-
beszerzési eljárásban kerestek vállalkozást 
az építkezés mérnöki tanácsadói és műszaki 
ellenőri feladatainak ellátására. A projektet a 
Főber Zrt. és az Újlak Mérnökiroda Kft. nyerte 

el nettó 1,47 milliárd forintért. Alvállalkozóként, 
illetve erőforrást nyújtó szervezetként a Kem-
Ber Kft.-t is megjelölték.

A Kem-Ber Kft. korábban inkább Debre-
cenben volt aktív. A cég 2015 áprilisában került 
Pacza József tulajdonába, de korábban az üz-
letember egy másik cége és a Kem-Ber útjai 

össze-összefutottak. Papírforma szerint ver-
senytársakként: 2012-ben a debreceni 

Nagyerdei Stadion rekonstrukciójá-
nak projektmenedzsment feladatait 
Pacza József cége, az Első Mérnö-
ki Iroda Beruházó Kft. nyerte el, a 
munkáért későbbi vállalkozásával, a 

Kem-Ber Kft.-vel versengett.
2014-ben az Intermodális Közösségi 

Közlekedési Központ létrehozásához szük-
séges építési engedélyezési és kiviteli terv-
dokumentációk ellenőrzési feladatait az Első 
Mérnöki Iroda Beruházó Kft. vitte el 22,1 mil-
lió forintért, de Pacza István cégének ismét a 
Kem-Ber Kft.-vel kellett megküzdenie.
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akkor jön egy új polgármester, akinek az 
intézkedései révén ez a szám évi 10-re 
csökken. Mondhatjuk-e azt erre a pol-
gármesterre, hogy bűnözéspárti, hogy 
betörőket szabadított rá a városunkra, 
miközben éppen ezen a területen ért el 
fantasztikus sikereket? 

Most éppen ezt teszi Orbán Viktor. 
Európa vezető politikusait azzal vádolja, 
mindent megtesznek azért, hogy mig-
ránsokkal árasszák el a kontinenst. Ez el-
képesztően durva hazugság. Emiatt van 
felháborodva egész Európa. 

Orbánék plakátjain az Európai Bizott-
ság elnöke, Jean-Claude Juncker mö-
gött Soros György látható, azt sugallva, 
hogy a háttérből ő mondja meg Európa 
vezetésének, a legnagyobb országok 
miniszterelnökeinek, hogy mit tegyenek. 
Nyilvánvalóan ez is képtelenség és sze-
menszedett hazugság.  

Ezt természetesen ők maguk is tudják.  
A Fideszhez szorosan kötődő Professzo-
rok Batthyány Körének elnöke, Náray-
Szabó Gábor szerint „a sorosozás nem az 
értelmiségnek szól”. Ugye, világos? Vagy-
is természetesen tisztában vannak azzal, 
hogy a tájékozottabb, tanultabb emberek 
nem hiszik el ezt a mesét. Ez azoknak van 
fenntartva, akiket minden hazugsággal 
meg lehet etetni, csak hogy rájuk szavaz-
zanak. 

Szél Bernadett független parlamenti 
képviselő az ügyészséghez fordult, mert 
súlyos bűncselekmény az, hogy kor-
mányzati tájékoztatásnak álcázzák a saját 
pártkampányukat. 

És nem fognak megállni a plakátok-
nál. Friss hírek szerint Orbán Viktor min-
den családnak is levelet küld – persze 
közpénzből – az Unióról szóló hazugsá-
gokat megismételve.

Csak összehasonlításképpen: a 2017-

es első és második úgynevezett nemzeti 
konzultációhoz kapcsolódó hirdetésekre 
bő 12 milliárd forintot fordítottak. De hát a 
közpénz nem számít, ha a Fidesz győzel-
méről van szó.

Eközben az ellenzéki pártoknak alig 
lesz pénzük arra, hogy kampányoljanak 
az uniós választás előtt. Vajon egyen-
lő eséllyel indul az ellenzék a Fidesszel 
szemben ezen a választáson? 

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Európai Koalíció néven kötött választási szö-
vetséget vasárnap hat lengyel ellenzéki párt, 
hogy így vegyék fel a versenyt a közelgő uniós 
választásokon a Fideszhez nagyon hasonló 
lengyel kormányzó párttal. 

Az új lengyel ellenzéki szövetség abban 
bízik, hogy közösen megverhetik az illiberális 
programot hirdető kormánypártot, illetve ha 
az összefogásuk sikeres lesz, akkor a szövetség 
valamilyen formában kitarthat az őszi parla-
menti és a jövő tavaszi elnökválasztáskor is.

Magyarországon is sokan követelik a pár-
tok összefogását, azok azonban azzal érvelnek, 
hogy külön akarják megmérettetni magukat a 
májusi uniós választáson, még az önkormány-
zati választások előtt. 

Sokak szerint azonban ennél jóval fonto-
sabb lenne közösen megverni a Fideszt ezen a 
választáson. Mert akkor világossá válna, hogy 
az országban nincsen Fidesz-többség, és Eu-
rópának is üzennénk, hogy nem mindenki ért 
egyet Orbán politikájával.

Ha a pártok külön indulnak, akkor minden 
olyan kis párt szavazata elvész, amelyik nem éri 
el az 5 százalékot. A pártellenes közhangulat-
ban kevesebben fognak elmenni, mint ha egy-
ségben látnák az emberek az ellenzéki politikai 
erőket. 

Félő, hogy a külön indulás ismét egy újabb 
diadalhoz segíti Orbán Viktort. 

A lengyel ellenzék ezt ismerte fel. Talán még 
nincsen késő Magyarországon sem észhez térni. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

A lengyel ellenzéknek több esze van, mint a magyarnak 

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely füg-
getlen polgármestere, a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom alapítója erélyesen köve-
telte, hogy a hatalom hagyjon fel a nemzet 
megosztásával. „Nem tűrhetjük, hogy egyes 
magyarok ellenségnek számítsanak, hogy 
milliók nem tudhatják meg az igazságot, 
hogy a politikai vélemény elmondásával az 
állásából is kirúghatják, hogy míg egy szűk 
réteg meggazdagodik a társadalom pénzén, 
addig mások nélkülöznek” – fogalmazott.

„A Mindenki Magyarországa Mozgalom 
nevében a Mindenki szó természetesen nem 
a Fidesz által betelepített arab és orosz bű-
nözőkre vonatkozik, hanem a különböző pár-
tokhoz tartozó, különböző világnézetű állam-

polgárok összességére, amiből a kormány 
megosztó politikájától elhatárolódva nem 
zárunk ki sem cigányokat, sem zsidókat, sem 
jobbikosokat, sem szocialistákat. Egy Ma-
gyarország van, egy hazánk és egy életünk 
van, és nem tűrjük, hogy egy tolvaj kisebbség 
ezt elvegye tőlünk!” – írta mozgalmukról egy 
Facebook-bejegyzésben Márki-Zay Péter.

A rendezvényen elhangzott, hogy mint-
egy négyezer tagjuk van már, akik az ország 
hatszáz különböző településén élnek. 

A legközelebbi céljuk, hogy az önkor-
mányzati választásra minden településen 
megtalálják a legmegfelelőbb, valamennyi el-
lenzéki párt által is támogathatónak tartott kö-
zös jelöltet, mert csak így győzhető le a Fidesz.

Zászlót bontott 
a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Az egyik legdinamikusabban fejlődő civil szervezetnek nevezte a Nyom-
tass te is! mozgalmat Lukácsi Katalin elnökségi tag a február 24-én meg-
tartott rendezvényen. Majd hozzátette, éppen ezért kötöttek stratégiai 
megállapodást velük. 
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