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Százmilliárdnál is többet adományozott 
Magyarországnak Soros György
Soros György a világ 29. leggazdagabb embere. A Magyarországon élő gazda-
gok legtöbbjétől annyiban különbözik, hogy ő a vagyonának jelentős részét 
jótékony célokra költi. Ebből nem csekély összeget éppen Magyarország meg-
segítésére. Az utóbbi évtizedekben 102 milliárd forinttal támogatta hazánkat. A 
magyar kormány viszont 5,6 milliárdot arra költött, hogy bemocskolja a nevét. 

Ön heteken át rengeteg plakátot látott az 
utak mentén egy öregemberről, és borzal-
mas dolgokat hallott róla a televíziókban,  
rádiókban, újságokban is. Ez az idős úr áll-
ítólag a magyar emberek legnagyobb el-
lensége. Szeretné tudni, ki is ő valójában? 
Összeszedtünk róla néhány adatot.

Soros György Magyarországon szü- 
letett, majd 1947-ben elhagyta hazánkat. 
Először Londonba ment, majd az Egyesült 
Államokba, ahol pénzügyi és befektetési 
területen dolgozva szerzett óriási vagyont.

A Soros Alapítvány 1984-ben kezdte 
meg működését nálunk, Magyarország 

Több száz háziorvos hiányzik

Hírek, amelyek  
eddig nem juthattak el mindekihez 

www.nyomtassteis.hu

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el min-
denkihez. Ha úgy gondolja, hogy az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor 
nyomtassa ki, vagy fénymásolja le több példányban, és adja tovább! A friss lapszámo-
kat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le, és ugyanitt talál bővebb információkat 
az itt érintett témákról.
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A háziorvosi praxisok közül 352, a fogorvosiak közül 284 tartósan betöltetlen Ma-
gyarországon a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint - írta a Világ-
gazdaság. A legtöbb háziorvos Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Somogy és 
Tolna megyéből hiányzik, ezekben a megyékben 10 százalék felett van a betöltetlen 
praxisok száma.  2015-ben 4817 háziorvos dolgozott az országban, míg az ezredfor-
dulón még 5159 működő praxis volt, vagyis 15 év alatt 6,6 százalék volt a csökkenés. 

A kisebb településeken dolgozó orvosok száma negyedével lett kevesebb. 
A praktizáló orvosok 44 százaléka el-

múlt 60 éves, 11 százalékuk pedig már 
70 felett jár - olvasható a Világgazdaság-
ban.

Egy háziorvosi praxis finanszírozása 
16,2 millió forint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma szerint.

Vagyis abból a 60 milliárdból, amit a 
szlovéniai Koper kikötőjének bővítésére 
ajánlottunk fel (lásd alább), pontosan 3703 
háziorvosi praxist lehetne évente finanszí-
rozni. Ez a tízszerese annak, amennyi hi-
ányzik. 
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A magyarok fele egy 
hetet sem tud nyaralni

A magyarok több mint fele (50,7 szá- 
zalék) nyilatkozott úgy, hogy nem férne 
bele neki az egyhetes nyaralás. Ez az 
5. legrosszabb eredmény az EU-ban – 
írja az Index. 

Bár a magyar kormány folyamato- 
san azt hazudja, hogy mi vagyunk Ke-
let-Európa éllovasai, ennek ellenére 
sokkal nagyobb arányban nyaral- 
hatnak az emberek Szlovákiában, Lit-
vániában, Lengyelországban, Lettor-
szágban, Észtországban, Csehország-
ban és Szlovéniában is, mint nálunk. 

Magyarország 200 millió eurós, azaz 
csaknem 60 milliárd forintos be-
fektetést vállalt a koperi kikötő bő- 
vítésében  –  mert  erre  azért  van pénzünk...   
Szijjártó Péter külügyminiszter elmond- 
ta: a kikötőre a nemzetgazdaság fej-
lesztése miatt van szükség. Megál- 
lapodtak abban, hogy Magyarország 
készen áll pénzügyileg is részt venni a 
fejlesztésben; cserébe a magyar válla- 
latok hosszú távú bérleti szerződése-
ket kapnak – hangzott el a HírTV-ben.

60 milliárdot adunk  
Szlovéniának egy 
kikötő bővítéséhez



ekkor még a kommunista egypártrend- 
szer uralma alatt állt. Az új alapítvány 
ettől kezdve támogatta az oktatást, az 
egészségügyet, a szegényeket, a kultúrát, 
sőt az akkor alakuló politikai szervezeteket 
is. Köztük kiemelten a Fideszt, és annak 
fiatal vezetőjét, Orbán Viktort. 

A berlini fal leomlása után Soros 
létrehozta a Közép-európai Egyetemet 
(CEU), amely Magyarország, sőt a térség 
legjobb felsőoktatási intézménye lett.  

Magyarország támogatását a rend- 
szerváltás után is folytatta, 1991 és 1996 
között az alapítvány több mint 5 millió 
dollárt fordított arra, hogy több tízezer  
általános iskolás gyermek ingyenesen 
juthasson reggelihez.  

Rengeteg más mellett támogatott 
például egy, az egészségügyi ellátás kor- 
szerűsítését célzó nagyszabású prog- 
ramot, amelynek keretében ultrahangos 
diagnosztikai szkennerekkel sikerült el-
látni Magyarország több kórházát.

Amikor a hajléktalan embe-
rek között ugrásszerűen meg- 
növekedett a TBC-megbetegedé- 
sek száma, az alapítvány a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal együtt- 
működve 40 000 ember szűrővizsgálatát 
tette lehetővé.

Az iszapkatasztrófa idején egymil-
lió dolláros azonnali segélyt folyósított a 
magyar kormánynak. Ez a pénz, mások 
adományaihoz hasonlóan, nem jutott el 
a katasztrófa sújtotta emberekhez. Ők 
egyetlen forintot sem kaptak belőle... 

A 2008-as pénzügyi világválságot kö- 
vetően Magyarországon 8,6 mil-
lió dolláros sürgősségi támogatást 
nyújtott több mint 150 olyan helyi ci-
vil szervezetnek, amelyek a gaz-
dasági és szociális problémák leküz- 
désében segítették a lakosságot. Folya-
matosan támogatott olyan szervezeteket 
is, amelyek a korrupció ellen küzdenek.

Nem itt tartanánk, ha több ilyen em-
ber lenne, aki ennyi pénzzel támogatja a 
magyar embereket, mint „Magyarország 
legnagyobb ellensége”, Soros György. 

Orbán Viktor, a Soros-ösztöndíjas

Érdemes megnézni, hogy a Fidesz legismertebb vezetői közül kik is kaptak 
pénzt a gonosz Soros Györgytől a rendszerváltás hajnalán.  

A HVG című lap 1989-ben megkérdezte Orbán Viktort, hogy „Miből él?”, ő erre 
a kérdésre a következőt válaszolta: „A Soros Alapítványtól havi 10 ezer forintos 
ösztöndíjat kapok, ehhez jön még a Századvég Kft-től havonta 5–10 ezer forint 
szerkesztői honorárium.” Húszezer forint akkoriban nagy pénznek számított, 
mai értéken számolva ez meghaladja a 310 ezer forintot, ami minden bi- 
zonnyal óriási segítséget jelentett a pár hónapos Ráhelt nevelő, Szolnokon élő  
Lévai Anikónak és Orbán Viktornak.  

A támogatottak listáját a Magyar Narancs című lap gyűjtötte össze. 
Orbán Viktor ‘89-ben – Soros pénzén – ösztöndíjasként Oxfordban tanult.
De rengeteg pénz kapott a Fidesz bölcsője, a Rajk- és Bibó-szakkollégium 

is, 11,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást (mai értéken számolva 
230 millió forint).

A Fidesz (még nem pártként) 4 milliót kapott Soros alapítványától, ez ma 
125 millió forintot érne.

Soros nem tagadta a Fidesz iránti rokonszenvét, 1991-ben a Figyelőnek 
azt mondta: „nem is rejtem véka alá, hogy én eszmeileg a Fidesszel szimpa-
tizálok. Tény, hogy a Soros Alapítványnak is szerepe van e tehetséges, fiatal 
politikusgárda kinevelődésében. Én őket tartom a jövő ígéretének.”

Deutsch Tamás, Kövér László, Németh Zsolt és Szájer József szintén  
Soros-pénzeken tanulhatott nyugati iskolákban.

Schmidt Mária, a Terrorháza igazgatóasszonya 30 millió forintot kapott két 
társával együtt egy kutatásra. Egy jeruzsálemi konferenciára is elutazhattak, 
ingyen, de Soros György azt is támogatta, hogy Schmidt az amerikai Indiana 
University-n tanulhasson.

Kósa Lajost abban támogatta Soros, hogy részt vehessen a CEU elődjének 
tartott 1988-as dubrovniki nyári egyetemen.

Áder János szintén Soros-ösztöndíjas volt, de még Habony Árpád is kapott 
mai értékén 7 millió forintot, hogy könyv- és papírrestaurátor lehessen.

De jutott Soros-pénz Lázár Jánosnak is, aki egy romaprogramot működ- 
tetett a “gonosz” ember pénzéből.
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Népszavazás – Maximálnák az állami 
vállalatok vezetőinek fizetését
Népszavazást kezdeményezett Vágó Gábor, egykori parlamenti képviselő annak 
érdekében, hogy korlátozzák az állami cégek vezetőinek juttatásait. A kérdés így 
hangzik:  “Egyetért Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal fo-
glalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a 
köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?”. Ahhoz, hogy 
valóban népszavazás legyen ebben az ügyben, novemberig össze kell gyűjteni le-
galább 200 ezer érvényes aláírást. Már öt párt támogatja a kezdeményezést.

Soros Orbánról

“Orbán azon van, hogy politikáját a 
velem folytatott személyes konflik- 
tusra fűzze fel – írta Soros György a 
HVG című lapban. Célpontja lettem 
kormánya kíméltlen propaganda-
kampányának. Saját magát a ma-
gyar szuverenitás védelmezőjének 
állítja be, engem pedig spekuláns-
nak, aki valami homályos, ám gonosz 
összeesküvés keretében azon dolgo-
zom, hogy Európát illegális beván- 
dorlókkal árasszam el. De az igazság 
az, hogy én a Közép-európai Egyetem 
(CEU) büszke alapítója vagyok, amely 
26 év után a világ legjobb 50 egyete-
me között szerepel számos társada- 
lomtudományi képzésével. Megtanul-
tam, hogy a demokráciát nem lehet 
külföldről szállítani. Azt a népnek ma-
gának kell kivívnia és megvédenie. 
Csodálom a magyarok bátorságát, 
amivel szembeszállnak Orbán maf-
fiaállamának szemfényvesztésével és 
korrupciójával.”
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