Nyomtasd, másold, terjeszd!

Ki lesz az új miniszterelnök?
Az ellenzéki összefogásban részt vevő hat párt egy országos előválasztáson szeretné kiválasztani a közös miniszterelnök-jelöltjét, akit a kormányváltást akaró szavazók is a legesélyesebbnek tartanak arra, hogy
2022-ben legyőzze Orbán Viktort. Immár megvan az öt jelölt, akik ősszel
megmérkőznek egymással.
A közös miniszterelnök-jelöltet két fordulóban választják ki: az első forduló 2021.
szeptember 18. és 26. között, a második
forduló október 4. és 10. között lesz.
A jelölteket ábécésorrendbe állítva,
kiválasztottunk tőlük egy-egy erős mondatot.
•• Dobrev Klára (Demokratikus Koalíció):
„Készen állok, hogy jövő tavasszal az
önök szavazataival legyőzzem Orbán
Viktort és romlott rendszerét.” (2021.
május 2.)
•• Fekete-Győr András (Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem
létezik. Úgyhogy most is azt mondom:
vágjunk bele.” (2021. február 21.)
•• Jakab Péter (Jobbik): „Négyévente,
amikor jön a választás, munkalehe-

tőség és program híján jön a zsák
krumpli is. Ideje ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden magyarnak!” (2021. május 4.)
•• Karácsony Gergely (Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az LMP támogatását is bírja): „Olyan országot kell
építeni, ahol a jobb élet nem kevesek
privilégiuma, és a kiváltságos kevesek
1 százalékának magánérdekei helyett
a 99 százalék igényeire koncentrál az
állam.” (2021. május 1.)
•• Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom): „Bátran kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor megásta a demokrácia sírját. Ki kell jutnunk ebből a
mély gödörből, nem jobbra, nem balra,
hanem felfelé.” (2021. május 15.)
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Véleményt nyilvánítanak
a fővárosiak a kínai egyetemről
Mivel a járvány miatt még nem lehet népszavazást kiírni, a budapestieket egy konzultáció során kérdezi meg az ellenzéki vezetésű fővárosi és
ferencvárosi önkormányzat, hogy akarnak-e egy olyan kínai egyetemet,
amelyet kizárólag magyar pénzből építenénk a kínaiaknak. Ráadásul a kínai egyetem elfoglalná a magyar fiatalok lakhatását biztosító Diákváros
területét is.
A kormány megállapodott a
kínai állammal arról, hogy
Magyarország 450 milliárd forint hitelt vesz fel
tőlük, és saját forrásokat is beletesz abba,
hogy Kínának felépítsen egy egyetemet a
fővárosban. Ráadásul
a Fudan egyetemet
A
kínai munkások, kínai
alapanyagokból építenék fel, a
magyar polgároknak
csak annyi jutna, hogy
a hitelt kamatostul visszafizessék. Az egyetemre magyar fiatalok csak milliós tandíj
fejében járhatnának. A területen, aho-

vá az építkezést tervezik, egy Diákváros épült volna, ahol tízezer magyar
egyetemista kaphatna megfizethető albérletet. Mint a mellékelt
térképünkön látszik, a kínai
egyetem a tervezett Diákváros
döntő részét elfoglalná.
Mindezek miatt Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi
Krisztina, a Ferencváros polgármestere
bejelentették,
hogy elutasítják a
tervet. Mivel korábban Orbán Viktor azt ígérte, hogy
Budapesten csak
olyasmi épül, amit
1

A konzultáció tervezett kérdései a
következők lesznek:
•• Egyetért-e a kínai Fudan egyetem budapesti központjának létrehozásával?
•• Egyetért-e azzal, hogy a Soroksári út
és a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág
közötti területen, a Diákváros helyett a
Fudan egyetem központja épüljön fel?
•• Egyetért-e azzal, hogy a magyar állam
több százmilliárd forintos hitelt vegyen
fel a Fudan egyetem budapesti központjának megépítésére?
•• Egyetért-e azzal, hogy olyan egyetem
működését fizessük közpénzből, amelyen nincs a magyar diákoknak államilag finanszírozott képzés?

800 kilós páncélszekrény kerül
Mészáros új villájába
A békéscsabai Trezor-Liktor Zrt. egy képen azzal reklámozta magát, hogy éppen
az egyik legnagyobb saját gyártású páncélszekrényüket emelik be daruval egy
házba. Kiderült, a villa Mészáros Lőrinc, a
leggazdagabb magyar, Orbán Viktor barátjának új háza lesz.

Sokkoló áremelkedést mértek áprilisban: a gépjármű-üzemanyagok 40, a
dohányáruk ára 20 százalékkal emelkedett egy év alatt. És még csak ezután
jön a gazdaság újraindulása, ami tovább emelheti az árakat.

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Hiába tervezi az Európai Unió nyárra visszaállítani a szabad utazást a tagállamok között, a magyarok akadályokba fognak ütközni, mivel hazánkban több
százezer embert az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem jóváhagyott keleti vakcinákkal oltottak és oltanak be (Sinopharm, Szputnyik V).

vátország, Montenegró, Szerb Köztársaság, Szlovénia, Törökország.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Forrás: www.telex.hu, www.24.hu

Csúcsokat dönt az üzemanyagok ára is

Karantén vár az orosz és kínai
vakcinákkal oltottakra szerte Európában

Budapest kétoldalú megállapodásokkal
próbálja áthidalni a problémát, de Szlovákia és Lengyelország is fenntartásokkal kezeli ezeket a vakcinákat, és Romániában sem fogadják el automatikusan a
magyar védettségi igazolványt.
Németországban és Ausztriában is
csak az európai uniós engedéllyel rendelkező vakcinákkal oltottakat ismerik el
védettnek.
A külügyminisztérium legutóbbi táblázata szerint jelenleg nyolc ország van,
ahová a magyar védettségi igazolvánnyal
be lehet utazni: Bahrein, Cseh Köztársaság, Észak-Macedón Köztársaság, Hor-

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea
leendő, széchenyihegyi luxusingatlanja
jelenleg átépítés alatt áll. Az eredetileg
háromlakásos, úszómedencés házat
egybenyitják. A hegyvidéki villát 1140 millió forintért hirdették tavaly ősszel.

Áprilisban 5,1 százalékkal voltak magasabbak a tavalyinál az átlagos fogyasztói
árak, aminél magasabb inflációt 2012-ben
mért utoljára a KSH. Minden elemző arra
számított, hogy gazdaság újraindulásával
április-májusban visszatér az öt százalék
körüli infláció – nos, jóslataik beigazolódtak: a fogyasztói árak egy év alatt 5,1 százalékkal, egy hónap alatt pedig 0,8 százalékkal emelkedtek. A fogyasztói árak

az összes háztartást figyelembe véve
átlagosan 3,6, a nyugdíjasháztartások körében pedig 3,4 százalékkal emelkedtek.
A napokban megdőlhet a kilenc évvel
ezelőtti 450 forintos árrekord is. Egy átlagos autót most 5600 forinttal drágább
teletankolni, mint egy évvel ezelőtt. Azóta
közel 40 százalékkal drágult az üzemanyagok ára a KSH adatai alapján.
Forrás: www.24.hu www.nepszava.hu

Nálunk maradt el a legtöbb műtét Európában
Bár a járvány egy szakaszában még azzal hencegett Orbán Viktor, hogy a magyar egészségügynek ez meg sem kottyan, a valóság
azonban az, hogy jelenleg szívkatéterezésre
1123-an, csípőprotézisre körülbelül 6000-en,
különféle gerincműtétekre 1400-1500-an várakoznak.
Hiába hirdette meg az újraindulást Kásler
Miklós, az egészségügyért felelős miniszter,
még hetekbe is telhet a tényleges nyitás. Az
intézményekben az elmúlt egy évben a szo-

kásos betegforgalom az ötödére csökkent.
Mindennek ellenére várhatóan továbbra is
csak a legsürgősebb eseteket fogadhatják
majd a szakrendelők és a kórházak.
Egy európai uniós felmérés szerint Magyarországon a megkérdezettek több mint
36 százaléka nyilatkozta azt, hogy az elmúlt
12 hónapban elhalasztották valamilyen vizsgálatát. Az unió teljes lakosságát figyelembe
véve ez a szám sokkal alacsonyabb, 21 százalék.

Forrás: nepszava.hu, .merce.hu

a fővárosiak és a fővárosi önkormányzat is akar, most elvárják, hogy tartsa be
a miniszterelnök az ígéretét. Egyúttal
bejelentették, hogy fővárosi szintű véleménynyilvánító konzultációt indítanak. Az
aHang civil szervezet vállalja a lebonyolítást. Kampányigazgatójuk, Hajdú Gergely
elmondta, hogy budapestiek személyes
megjelenéssel és online módon is szavazhatnak majd június elején. Egyúttal
arra kért mindenkit, hogy aki teheti, támogassa a munkájukat. (A Nyomtass te
is! mozgalom arra készül, hogy különszámot készít, amelyből a fővárosi és vidéki
polgárok is megismerhetik a vitatott beruházás részleteit, illetve azt, hogy hol és
milyen módon lehet szavazni.)
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