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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Olyan bődületes haderőfejlesztés zajlik, 
amilyenre több évtizede nem volt példa.

Magyarországon 2016 óta jut több 
forrás a honvédelemre, s nagyjából az idő 
tájt határozta el a politikai vezetés, hogy 
az ország 2024-ig eléri a NATO által előírt, 
a GDP, a nemzeti össztermék 2 százalé-
kának megfelelő védelmi költségvetést 
(most nagyjából 1,6 százaléknál járunk); 
sőt, azóta elhangzott már az is, hogy ez 
már 2022-re is teljesülhet. 2011 és 2015 
között 233–250 milliárd forint között moz-
gott a honvédelemre szánt összeg, 2016-
ban ez majdnem 300 milliárdra ugrott, és 
azóta is folyamatosan nő. Tavaly 427 mil-
liárd forint volt, az idén 515 milliárd, míg a 
2020-as költségvetés 616 milliárd forintot 
szán a területre.

Tény, hogy különösen Trump elnök-
sége óta szorgalmazza Amerika, hogy 
minden NATO-tag költse a nemzeti 
össztermékének 2 százalékát honvé-
delemre. Ezt azonban az érintett orszá-

gok természetesen igyekeznek minél 
lassabban teljesíteni. Mi viszont annyira 
előrerohanunk, mintha nem lenne más, 
ennél fontosabb  helye a fegyverkezésre 
szánt  pénznek.

Ráadásul Orbán a fegyvervásárláso-
kat összekapcsolja azzal is, hogy kedvé-
ben járjon bizonyos országoknak. Harci 
helikoptereket javíttatunk Oroszország-
ban, páncélozott járműveket veszünk a 
törököktől, harckocsikat Németország-

Miért fegyverkezünk ennyire? 

Az Orbán-kormány valósággal önti a pénzt a honvédelembe. Mi szükség 
van erre? Miért akarják, hogy a miénk legyen a térség legerősebb had-
serege?

Magasabb nyugdíjemelést akarnak az idősek

Nem oldja meg az idős emberek súlyos 
megélhetési problémáit, ha év végén 
kapnak némi nyugdíjprémiumot. A meg-
előző 10 hónapban ugyanis akár éhen is 
halhatnak. Ezért a béremelésekkel és a 
gazdaság növekedésével arányos eme-
lést – úgynevezett vegyes indexálású 
rendszer bevezetését – követeli a nyug-
díjas egyeztető tanács.

Szerintük tíz hónapig a létminimumon 
és alig felette élő nyugdíjasok finanszí-
rozzák az állami költségvetés egy részét, 
amit év végén gondolnak kiegyenlíteni, 
ez azonban nem tartható. Ezt az állapotot 

egyébként az éves infláció alultervezése 
teremti meg.

A szervezet azt is elvárná a kormány-
tól, hogy legalább az EU átlagának meg-
felelően a GDP 0,5 százalékát fordítsa a 
szociális  és idősellátásra. Jelenleg ez 
mindössze 0,3 százalék.

Ha „Magyarország jobban teljesít”, ak-
kor ebből a nyugdíjasoknak is profitálniuk 
kell.

Egyébként az elmúlt évekhez hason-
lóan 2020-ban sem változik az öregségi 
nyugdíjminimum 28 500 forintos össze-
ge.  Ez az összeg 2008 óta változatlan.

Inflációt meghaladó, jóval 3 százalék feletti nyugdíjemelést, 2021-re pedig 
a jelenleginél lényegesen igazságosabb számítást követel a legnagyobb 
nyugdíjasszervezeteket tömörítő Nyugdíjasszervezetek Egyeztető Tanácsa.
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Tanulj velünk arról, hogyan léphetünk fel jó ügyek érdekében!
„Blokád” – dokumentumfilm egy diákmozgalomról. A vetítés ingyenes, 

magyar felirattal. 
2019. december 11. 18:00, Auróra közösségi ház.

Auróra közösségi tér, Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Részletek: www.kozeletiskolaja.hu, kozeletiskolaja@gmail.com

Kelet-európai mozgalmak filmklub a Közélet Iskolájával
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ból és rakétákat Amerikából. Legutóbb 
már egy komplett lőszergyárat vettünk 
Ausztriában. 

Ami különösen aggasztó, az a harci-
asság, ahogyan Orbán nyilatkozik ebben 
az ügyben. 

„Magyarország hadserege 2026-ra 
minden emberileg elképzelhető veszély-
lyel szemben – itt most nem világhábo-
rúra, hanem regionális konfliktusra gon-
dolok – képes lesz megvédeni határait” 
– jelentette ki nemrégiben.

Mindenképpen újdonság, hogy a 
NATO-tagokkal, a semleges Ausztriával 
és a NATO-tagságra törekvő Szerbiával, 
Ukrajnával körbevett Magyarországon 
regionális konfliktus lehetőségéről be-
szél a kormányfő.

„Ettől még a magyar külpolitika fó-
kuszában a béke, a szövetségkeresés és 
az együttműködés áll” – mondta Orbán, 
hangsúlyozva, hogy a NATO-tagság ön-
magában nem elegendő a biztonság ga-
ranciájára, ezért kell törekedni arra, hogy 
a „magyar hadsereg a térség meghatáro-
zó ereje” legyen. Orbán a haderőfejlesz-
tést kényszerhelyzetnek mondta, szeret-
te volna, ha ebbe egy-két évvel később 
vághatnak bele, de elmondása szerint a 
környező országok haderőfejlesztésére 
reagálni kellett, mert „nem engedhető 
meg, hogy a különbség egy bizonyos 
szint felé nőjön” a szomszédos országok 
és Magyarország ereje között.

Forrás: www.magyarnarancs.hu, 
www.index.hu 

Még 2017 végén döntött a kormány ar-
ról, hogy ad 5 milliárd forintot Vácnak 
egy multifunkcionális sport- és rendez-
vénycsarnok felépítésére, a sportcsarnok 
3300 fő befogadására lenne alkalmas. 

Az új önkormányzat gazdasági-város-
fejlesztési bizottságának első ülésén úgy 
döntöttek, hogy javasolják a kormánnyal 
kötött szerződés felmondását. A város azt 

kéri majd a kormánytól, hogy a sportcsar-
nokra szánt pénzt inkább más célokra 
adja.

Matkovich Ilona polgármester sze-
rint  az SZTK felújítása, a kórház mellett 
parkoló építése, a városi strandfürdő és a 
Madách Imre Művelődési Központ felújí-
tása is jóval fontosabb lenne az új stadi-
onnál. 

Vácnak nem kell stadion

Azokban a városokban, ahol az ellenzék győzött, megpróbálnak megálljt 
parancsolni a stadionépítési láznak. Úgy tűnik, Vác például nem kér belőle.  

Tovább ömlik a pénz a fociba 

Tavaly jóval magasabb összeget hagytak 
jóvá a Felcsútnak, akkor 2,38 milliárdot kap-
tak, de ez semmi a legjobb évükhöz képest, 
2017-ben 6,68 milliárd forint tao-támogatás 
érkezett az akadémiára.

2011 óta összesen 26,5 milliárd forint köz-
pénz áramlott a felcsúti focialapítványhoz, 
ami mellé még 22,4 milliárd forintot adtak 
különböző cégek adományként, vagyis ösz-
szesen 48,9 milliárd forint érkezett az alapít-
ványhoz.

Az mfor.hu szerint a felcsúti alapítvány 
mögött a második helyezett csapat jócskán 
lemaradt: a legtöbb TAO-t idén eddig a Gyir-
mót FC igényelte, 365 milliót, utána pedig 
Soroksár Sport Club Kft. 325 milliós program-
ja következik. A focicsapatok ebben az évben 
egyébként 19,5 milliárd forintot igényeltek, az 
elmúlt szezonban viszont ennek több mint a 
dupláját, 39 milliárd forintot.

Forrás: www.hvg.hu 

A 2019/2020-as idényre az Orbán Viktor alapította Felcsúti Utánpótlás 
Neveléséért Alapítványnak összesen 1,12 milliárd forintnyi tao-támoga-
tást hagyott jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség.

(Dzsudzsák Balázs)
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A kormány november közepén minden-
féle reklám és tájékoztatás nélkül csak a 
saját honlapján tett közzé egy interneten 
kitölthető kérdőívet, amely megalapozná, 
hogy milyen tevékenységet folytasson a 
kormány a 2050-ig tartó időszakban. Rá-
adásul a kérdőív kitöltésére is mindössze 
egyetlen hetet hagytak az állampolgá-
roknak.

A felháborodást követően az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium közöl-
te: nem indítottak nemzeti konzultációt, 
csak a „Brüsszel által előírt tájékoztatási 
formának” tettek eleget. Ezt erősítette 
meg később Hollik István kormányszóvi-
vő is az Inforádióban, hozzátéve, hogy a 

klímahelyzetről folytatott társadalmi kon-
zultáció célja nem az, hogy az emberek 
átfogó véleményét megtudják az ügy-
ben, ez egy kötelezettség, amit Brüsszel 
előír.

A november 25-i határidőig egyéb-
ként – a botrány hatására – mégis közel 
200 ezren töltötték ki a konzultációs kér-
dőívet. 

Noha a véleményezés meghosszab-
bítására nincs esély, egy dolgot még 
tehetünk. Az aHang internetes oldalán 
megjelent egy petíció, amely követeli a 
kormánytól, hozza nyilvánosságra a kon-
zultáció eredményét. 

Forrás: www.hvg.hu, www.szabad.ahang.hu

Nem érdekli a kormányt 
a véleményünk klímaügyben sem 

Elszabotálta a magyar kormány azt a társadalmi konzultációt, amelyet az 
Európai Unió írt elő számára, hogy megismerhessék az emberek vélemé-
nyét a klímaválsággal kapcsolatban. 


