
Völner Pál a gyanú szerint a pénzért cse
rébe konkrét ügyeket intézett a Magyar 
Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének 
megfelelően. Feltehetően olyanok fizet
tek neki kenőpénzt, akik végrehajtók sze
rettek volna lenni. Ő volt a végrehajtások 

miniszteri biztosa, és ő hagyta jóvá azokat 
a lehallgatásokat is, amelyek során a Pe
gasus nevű kémszoftverrel ellenzékieket 
és újságírókat figyeltek meg.  A végrehajtói 
munka busás, sokmilliós haszonnal járó te
vékenység. 

Völner parlamenti kép
viselőségéről nem, de mi
niszterhelyettesi beosztá
sáról azonnal lemondott. 
Egy jogszabály szerint 
ilyen esetben is jár neki a 
4 millió forintos végkielé
gítés. 

Az ellenzék Varga Judit 
miniszter lemondását is 
követeli, mivel tudnia kel
lett Völner zavaros ügyei
ről, ráadásul képtelen sa
ját tárcáját és beosztottjait 
felügyelni.
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Pártoktól független hetilap

Pártoktól független hetilap

Bűnöző lehetett 
az igazságügyi miniszter 
helyettese

Völner Pál fideszes parlamenti képviselővel, Varga Judit igazságügyi mi-
niszter helyettesével kapcsolatban megalapozott gyanú merült fel, hogy a 
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rend-
szeresen, alkalmanként 2−5 millió forintot kapott.
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Fiatal generációk élete változott meg gyö
keresen és visszavonhatatlanul, az időseb
beknek pedig egy teljesen újfajta rendhez 
kellett megtanulniuk alkalmazkodni.

Nem lehetünk elég hálásak azoknak 
a honfitársainknak, akik ezekben a nehéz 
időkben is a vállukon vitték az országot. 
Nem, nem a kormányról beszélek. Hanem 
az orvosokról. Az ápolókról. A mentősök
ről és a tanárokról. A buszvezetőkről és a 
pékekről, a kereskedelmi dolgozókról, a 
vendéglátósokról és a gyári munkásokról. 
Ugyanis ők, azaz TI vagytok azok, akiknek 
köszönhetően ez az ország fel tudta venni 
a kesztyűt egy világjárvánnyal szemben. 
Ti vagytok azok, akik a legnehezebb idők
ben is embert próbáló módon kitartva és 
helyt állva küzdöttetek azért, hogy a ma
gyar emberek élete a lehető leggördülé
kenyebben folytatódhasson a krízishelyzet 
ellenére is.

Nektek köszönhető az is, hogy minden 
nehézség és gát ellenére az ellenzék tör
ténelmet írhatott, hiszen idén először volt 

Magyarországon előválasztás, amelyen Ti 
dönthettétek el, ki legyen Orbán rezsim
jének kihívója úgy vidéken, mint Budapes
ten, így Rákosmentén és Kőbánya kertvá
rosi részén is.

Hálával tartozunk nektek, méghozzá 
olyan hálával, amit valódi tettekkel kell ki
fejeznünk. És mi, a kormányváltást akaró 
jelöltek ezért dolgozunk.

És hogy mit tanított nekünk a korona
vírus?

Az ünnepek közeledtével mindig egy 
kicsit lelassulunk és átgondoljuk a mö
göttünk álló időszakot. Az elmúlt hónapok 
megtanították nekünk, hogy az egymás 
iránti odafigyelés és tisztelet elengedhe
tetlenül fontos a mindennapokban. Meg
tanultuk, hogy az összefogás ereje cso
dákra képes. Én ezt viszem magammal a 
jövő évre, ennek szellemében végzem a 
munkámat 2022-től is, a Ti segítségetek
kel! Ennek szellemében kívánok minden
kinek áldott karácsonyt és egy sokkal bol
dogabb új évet!

Szilágyi György, az összefogás jelöltje

Mit tanított nekünk a koronavírus?

Az elmúlt két év az egész országot megviselte. Több ezer család megél-
hetése került veszélybe, hazánk gazdasága, az egészségügyünk romok-
ban van.
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Újabb tucatnyi település maradt háziorvos nélkül

Csak októberben annyi településen (13) szűnt 
meg a háziorvosi szolgálat, mint 2010-ben ösz-
szesen. Ma Magyarországon 3155 településből 
648-ban hiányzik háziorvos.

Az ellátatlan háziorvosi praxisok száma 
évek óta drámaian emelkedik Magyarorszá-
gon. Mostanra hat járásban minden második, 

tizenegyben minden harmadik embernek nincs 
állandó háziorvosa. A háziorvoshiány leginkább 
Magyarország leszakadó régióit érinti, mosta-
nában azonban már Budapesten is egyre gya-
koribbá válik a probléma. 

Novemberben már több mint 856 ezer lakos 
volt háziorvos nélkül. 

Megfelelő egészség- és társadalompoli
tikával csökkenthető lenne a települések 
közti egyenlőtlenség. A gazdagabb tele
püléseken ugyanis jóval közelebb van a 
gyógyszertár és a szakrendelő, gyorsab
ban ér ki a mentő, és kevesebb a betöl
tetlen háziorvosi praxis, valamint többen 

vesznek részt a szűrővizsgálatokon is. 
Kevesebben dohányoznak, kevesebb 
egészségtelen ételt és italt fogyaszta
nak, és többet sportolnak. A  kormánynak 
tehát komoly felelőssége van az ilyen 
mértékű területi egyenlőtlenségek csök
kentésében.

Magyarországon a szegények 
rövidebb ideig élnek
Egy tanulmány szerint a szegényebb települések lakói rövidebb ideig él-
nek: a most 45 éves férfiak arra számíthatnak, hogy 7 évvel előbb halnak 
meg, mint a leggazdagabb településeken. 

Az elmúlt egy évben az üzemanyagok, illet
ve a dohányáruk ára emelkedett a legna
gyobb mértékben, 37,7, illetve 16,8 százalék
kal. Egy év alatt az élelmiszerek ára 6,0, ezen 
belül az étolajé 26,9, a liszté 20,2, a margari
né 19,5, a kenyéré 12,1 százalékkal nőtt.

„Egyre inkább kétségeim vannak azzal 
kapcsolatban, hogy a hivatalos statisztika 
pontosan méri-e az inflációt – jelentette 

ki Surányi György, a Nemzeti Bank egykori 
elnöke. – Miközben a KSH 3-4 százalékos 
használtgépkocsi-áremelkedést jelez, a 
gép jármű-forgalmazók 10-12 százalékos 
áremelkedésről tájékoztatnak. De bárki, aki 
vásárol, láthatja, hogy a szolgáltatások ár
indexe sem felel meg a tapasztalatoknak, 
legyen szó fodrászról, éttermi vagy tisztító
számláról.”

Forrás: www.nepszava.hu

Tizennégy éves csúcson az infláció
A hivatalos adatok szerint novemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4 
százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Legutóbb 2007. 
decemberben volt ekkora áremelkedés. Egy neves közgazdász szerint a va-
lóságban ennél is nagyobb lehet a pénzromlás. 

687 957 333 forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el az Európai Unió vi
dékfejlesztési forrásaiból Tiborcz Sándor 
István, Tiborcz István édesapja. A pénzt 
erdősítés támogatására kapja, amit a Fej
ér megyei Csabdin használ majd fel, ahol 
a család birtoka is található. Az idősebbik 
Tiborcz ugyanannak a pályázati kiírás

nak a forrásaiból részesül, mint amiből 
egy éve a fia 215 millió forintot nyert el. 
De jutott pénz Tiborcz István testvérének, 
Tiborcz Eszternek is. Így összesen csak
nem 1,1 milliárd forint vissza nem téríten
dő támogatást nyert a család az Európai 
Unió forrásaiból.

Forrás: www.24.hu

Gazdagodik Tiborcz István apja is
Orbán Viktor veje, Tiborcz István pár év alatt bekerült a 100 leggazdagabb 
magyar közé. Úgy tűnik, az ő édesapját sem hagyják az út szélén.  
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„Mi sohasem vetemednénk arra, hogy 
elhallgattassuk azokat, akik nem érte
nek egyet velünk” – mondta az Európai 
Parlamentben még 2018 szeptemberé
ben Orbán Viktor. Az európai képviselők 
nevetésben törtek ki, hiszen mindenki 
tudta közülük, hogy a 21. században, Eu
rópa közepén, Orbán Viktor létrehozott 

egy olyan államot, amelyben egyetlen 
országos lefedettségű, független rádió 
sem létezhet. A Klubrádiót már évek óta 
csak Budapesten és környékén lehetett 
fogni, de a hatalomnak még ez is sok volt, 
ezért 2021. február 15-ével megfosztották 
a frekvenciájától.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Húszéves a Klubrádió
Magyarország legnépszerűbb, közéleti témákkal foglalkozó rádiója 2001. 
december 10-én kezdte el sugárzását a budapesti 95.3 MHz-es frekven-
cián. 2010-től a kormánypárti médiahatóság valóságos hadjáratot foly-
tatott a Klubrádió ellen, aminek következményeként ma már csak inter-
neten fogható.
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Hogyan hallgass Klubrádiót interneten?
Aki nem csak propagandarádiókat akar hallgatni, annak érdemes meg

tanulnia a netes rádiózást. Ehhez az alábbi helyeken talál segítséget:  

www.klubradio.hu/atallas 

Facebookon „Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő  

csoport”-ban.
KLUBRADIO.HU


