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VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOT ORBÁN VIKTOR ELLEN! 

 

Hatvanpusztán, hatalmas birtokon épül Orbán Győző új kastélya. A hvg 

információ szerint viszont még nem látták Orbán Viktor édesapját a 

helyszínen egyszer sem! Egy titkos építtető viszont hetente egyszer, a 

sötétben, egyedül, megnézi, hogyan haladnak a munkálatok – s ha nem 

tetszik neki, akár egy heti munkát is visszabontat. 

   

Eközben Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja magáról, hogy neki nincs 

megtakarítása. Mi úgy gondoljuk, hogy kormányváltás esetén egy 

vagyonosodási vizsgálatot érdemes lenne lefolytatni ellene. 

   

Bővebben...  

 

 

 

RONGÁLTAK A FIDELITAS TAGJAI 

 

A Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai a főváros kezelésében álló területen 

kaszálást végeztek. Ráadásul mindezt balesetveszélyes módon, 

rövidnadrágban tették, mint azt a facebookra feltöltött fotókról látni lehet. 

  

Bardóczi Sándor többször megírta: ezek a területek nem elhanyagoltak, 

hanem a Vadvirágos Budapest program részeként a növények 

szándékosan vannak meghagyva. A szokásos nyári 5-7 kaszálás helyett 

csak 1-3 van ezeken a részeken, hogy a növények magot vessenek és 

terjedjenek. Legyünk türelmesek, hogy a városokban vadvirágos rétekben 

gyönyörködhessünk és segítsük a rovarokat fontos munkájukban. 

   

Bővebben... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXUr8w8Mt-g
https://www.facebook.com/lukoczki.karoly/posts/1621275294749328


ELUTASÍTOTTA HORVÁTH TAMÁS POLGÁRMESTER A KERÜLETNEK 

FELKÍNÁLT ANTITEST-TESZTEKET 

 

A Budapesti Főpolgármesteri Hivatal összesen 18 000 antitest-tesztet kínált 

fel a budapesti kerületek részére. Valamiért (más fideszes vezetésű 

kerületekkel szemben) Horváth Tamás XVII. kerületi polgármester 

visszautasította a segítséget! 

   

Márpedig a programnak nagy sikere van: már az első nap mind a 18 000 

tesztre jelentkeztek! Az antitest-tesztre azért van szükség, mert a magyar 

kormány valamiért a túlárazott és a 60 év felettieken még csak nem is 

tesztelt kínai vakcinákat ajánlotta fel a lakosságnak. Az eddigi vizsgálatok 

szerint minden harmadikuknál nem alakult ki immunválasz, így, ők hiába 

vannak beoltva, továbbra is veszélyeztetettnek számítanak! Nem véletlen, 

hogy az Európai Unió a magyar kormány előzetes fogadkozásai ellenére 

nem fogadja el védettnek az ilyen vakcinával oltottakat. 

   

Bővebben...  

 

 

 

FEJLEMÉNYEK A KIS-MERZSE VÍZUTÁNPÓTLÁSÁNAK ÜGYÉBEN 

 

Civil kezdeményezésre, közbenjárásommal, talán elindult valami a Kis-

Merzse vízutánpótlásának ügyében. Ennek kapcsán egy videót is 

feltöltöttem a Rákosmenti séták című videó-sorozatomban. Az 

önkormányzat ezek után megpróbált lejáratni egy csúsztatásokkal teli 

cikkben – nem sikerült nekik! 

   

Bővebben... 

   

A videósorozatom ezen a linken érhető el.  

 

ELŐVÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK 

 

Augusztus 23-szeptember 6.: Ajánlások gyűjtése 

   

Szeptember 18-26.: Az előválasztás első fordulója (szavazzon Lukoczki 

Károlyra és Karácsony Gergelyre!) 

   

Október 4-10.: Az előválasztás második fordulója (szavazzon Karácsony 

Gergelyre!)  

 
 

 Látogassa meg honlapomat is! https://www.lukoczkikaroly.hu  

  

Kövessen a facebookon is!   

https://www.facebook.com/lukoczki.karoly/posts/1624014347808756
https://www.facebook.com/groups/2647698178889489/posts/2980883732237597/
https://lukoczkikaroly.hu/video
https://lukoczkikaroly.hu/
https://lukoczkikaroly.hu/csatlakozz
https://www.facebook.com/lukoczki.karoly

