Ilyen az, amikor egy politikus
megroggyan a zűrös ügyek súlya alatt
•
•

Miközben Ferencvárosban családok százai állnak sorban önkormányzati lakásért, a
legjobb közpénzből felújított kerületi lakásokat a fideszes képviselők kiosztották
egymás között. Sőt vannak, akik azzal üzletelnek, hogy fillérekért hozzájutnak a
lakásokhoz, majd többszörös áron továbbadják azokat.

Bácskai János a BRFK képviselőjének éves beszámolóját hallgatja.
A halmozódó ügyek közül leginkább erről faggatta a Hír TV a polgármestert,
aki először hosszan videózni kezdte a stábot, majd az interjú során az alábbi zizis
válaszokat adta:
Hír Tv: Olvasta a 444-en a bérlakásokkal kapcsolatos cikket?
Bácskai: Nem, kellett volna?
Hír Tv: Mi a véleménye arról, hogy önkormányzati lakásokat kibérelnek, megveszik,
majd többszörös áron eladják?
Bácskai: Sajtó-helyreigazítási kérelmet kértünk a 444.hu ellen.
Hír Tv: Azt mondta, hogy nem olvasta.
Bácskai: Ez nem jelenti azt, hogy olvastam.
Majd a polgármester taktikát váltott, és rendőrnyelven hárította a kérdéseket:

„Folyamatban lévő ügyek. Mit beszéljünk róla, befolyásoljuk a nyomozás
kimenetelét?”
Végül pedig felvette a minden hájjal megkent sajtójogász szerepét:
Hír TV: Ön azt sugallja, hogy amit állít a cikk, az nem igaz.
Bácskai: A sajtó-helyreigazítás arról szól, hogy az általunk bizonyíthatóan valótlan
állításokat kell…..Itt suttogni kezd, majd nem jön ki hang a száján, csak némán
tátog.
Hír TV: Tehát nem azt mondja, hogy nem igaz, amit mondanak, hanem hogy nem
tudják bizonyítani?
Bácskai: Nem, ők nem tudják bizonyítani, hogy igazat mondanak.
Hír TV: De ettől még lehet igaz.
Bácskai: Nem, nem erről szól a sajtó-helyreigazítás.
Hír TV: De azokat a lakásokat, amiket eladtak hat millióért, önök nem tudták volna
eladni 20 vagy 30 millióért?
Bácskai: Nyilvánvalóan nem.
Hír TV: De miért?
Bácskai: Kérdezze meg azokat, akik ebben részt vettek!
A legutóbb kipattant lakásügyben 2017. április 19.-én, tehát mikor már folytak a
nyomozások a kerületi lakásügyekben, a kerület gazdasági bizottságának döntése
alapján Ráday utcába költözhetett Csaholc falu fideszes polgármesterének két lánya.
Az előterjesztő dr. Bácskai János polgármester.

De a lakásügyek csak a jéghegy csúcsa, akit érdekel, hogy kapcsolódnak össze és kik
irányítják az ország egyik legzűrösebb önkormányzatának visszás ügyeit, az nézze
meg összefoglaló videónkat:

