
A közgyűlés, melynek élén ugyan ellen-
zéki polgármester áll, de több független 
képviselő a fideszesekkel szavaz, dec-
emberben döntött úgy, hogy az önkor-
mányzatnak fel kell mondania a honlap, 
a közösségi médiafelületek, az online és 
a helyi újsággal kapcsolatos kötelezett-
ségeit, és ezután már a közgyűlést sem 
lehet közvetíteni. Ami azt jelenti, hogy 
voltaképp szüneteltetik a helyi hírszol-
gáltatást a városban, az új költségvetés 
elfogadásáig.

A diktatórikus döntés ellen közös 
sajtótájékoztatón tiltakozott az ellenzék, 
mert alkotmányellenes, sérti az önkor-
mányzatokról szóló törvényt és a tata-
bányaiak alapvető tájékoztatáshoz fűző-
dő jogait.

Szücsné Posztovics Ilona polgár-
mester, aki levélben fordult Bencsik 
János fideszes országyűlési képviselő-

höz (mindhiába), Konczer Erik ellenzéki 
országgyűlési képviselőjelölt, Dobrev 
Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képvi-
selője és Barabás Richárd, a Párbeszéd 
szóvivője együtt fejezte ki tiltakozását. 
Konczer azt mondta, nem fogják enged-
ni, hogy elhallgattassák a várost, online 
és szamizdat kiadványokban tájékoz-
tatják a helyieket. „El fogjuk mondani a 
véleményünket az országgyűlési vá-
lasztáson is, amikor leváltjuk az Orbán-
kormányt” – jelentette ki.

Dobrev Klára arról beszélt, hogy ki 
fognak állni az emberek elhallgattatása, 
megfélemlítése és a független, szabad 
média bekebelezése ellen. „Hogy az Or-
bán-kormány 80 nappal a választás előtt 
egy szabad várost megpróbál elhallgat-
tatni, az az ország ügye is – mondta.
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Tatabányán életbe lépett 
a teljes fideszes cenzúra

Tatabányán a Fidesz-KDNP frakció a helyi sajtó teljes elnémítását válasz-
totta. Így akarják megakadályozni, hogy a helyiek értesüljenek az őket 
érintő helyi eseményekről.
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(Folytatás a 2. oldalon)

Demokratikus országokban elképzelhe-
tetlen, hogy a választások előtt a kormány-
párt és az ellenzék miniszterelnök-jelöltje 
ne vitázzon egymással. Ma gyaror szágon 
országgyűlési választást megelőzően 
utoljára 2006-ban volt miniszterelnök-

jelölti vita. Azóta, bár az ellenzék többször 
kérte, Orbán Viktor nem mert leülni vitázni 
az aktuális kihívójával. 

Márki-Zay Péter reményét fejezte ki, 
hogy a kormányfő ezúttal kiáll vele vitázni.

Forrás: www.hang.hu 

Mer-e vitázni Orbán Márki-Zayval?

Választási vitára hívta ki Orbán Viktort az egyesült ellenzék miniszterelnök-
jelöltje. Márki-Zay Péter szerint az emberek, legyenek kormánypárti szava-
zók vagy ellenzékiek, megérdemlik, hogy meghallgathassák azt, aki a kö-
vetkező négy évben Magyarország miniszterelnöke kíván lenni. 
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Rendőrt minden faluba!   
A határkerítésre szükség van, nem bontjuk 
le – jelentette ki Lengyel Róbert, az ellenzék 
rendészeti, belügyi felelőse.Külön határőrsé-
gi igazgatóságokat akarnak létrehozni, ahe-
lyett, hogy a rendőröket messziről vezénylik 
oda. Vissza akarják állítani a rendőrök szol-
gálati nyugdíját, amit a kormány elvett tíz éve. 
Rendkívül fontosnak tartják, hogy minden 
faluban legyen rendőr. „Egy faluban papnak, 
kocsmárosnak és rendőrnek lennie kell” – 
idézte Lengyel Róbert a falusi embereket.

Forrás www.telex.hu
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
3. A 40 ezer covid-halott  

A Fidesz-kormány a járványhelyze-
tet is arra használta fel, hogy a ha-
veroknak juttasson különböző busás 
üzleteket. A kínai vakcinát a valódi 
ár többszöröséért szerezték be, za-
varos hátterű cégeken keresztül. A 
Sinopharmmal főként időseket ol-
tottak be, annak ellenére, hogy a 
gyártó sem javasolta használatu-
kat 60 év felettieknél. Ugyancsak 
horribilis áron vásároltak horri-
bilis mennyiségű, 16 ezer 
lélegeztetőgépet, miköz-
ben tudták, hogy 
csak két-három-

ezer működtetéséhez van személy-
zet. A munkanélkülivé vált kisem-
berek alig kaptak támogatást, míg 
Mészáros Lőrinc szállodáinak száz-
milliárdok jutottak. Több ezer orvos 
és szakápoló hagyta el a pályát egy 
ostoba törvényi rendelkezés miatt, a 
járvány közepén. Az átgondolatlan, 

több tízezres ágyfelsza-
badítás miatt műtétek 
és szűrővizsgálatok 
maradtak el, így több 

százezer ember szenve-
dett súlyos egészségká-

rosodást, vagy halt meg. 
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most 
közzétett adatai alapján az elmúlt egy 
évben a járműüzemanyagok, illetve do-
hányáruk ára nőtt a legnagyobb mér-
tékben, 25,9, illetve 12,7 százalékkal. Az 
élelmiszerek ára átlagosan 8 százalékkal 

emelkedett egy év alatt a novemberi 6,0 
százalékos növekedés után, ezen belül 
az étolajé 26,8 százalékkal, a liszté 23,7, a 
margariné 22,8, a kenyéré 15,2, a barom-
fihúsé 13,4, a tejé 12,1, a péksüteményeké 
11,6 százalékkal.

Nem állt meg az áremelkedés

Tavaly decemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4 százalékkal magasab-
bak voltak mint egy évvel ezelőtt, és az egy hónappal korábbi szinthez ké-
pest is emelkedtek. 
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Mit kínál az ellenzék a szegényeknek? 

A családi pótlék megduplázását és az 
alacsony nyugdíjak emelését. Az alap-
vető élelmiszerek széles körében az 5 
százalékos áfa bevezetését. A devizahi-
telesek kárpótlását és a kilakoltatások 
felfüggesztését. Szociális bérlakásépí-
tést. A rokkantnyugdíjasok kártalanítá-

sát, a nyugdíjplafon visszaállítását. Az 
áremelkedések és a forint értékcsök-
kenésének mérséklését. A nyugdíjkasz-
sza és egészségügyi kiadások érezhető 
emelését. A szakápolók és szociális dol-
gozók bérének rendezését. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Sztrájkra készülnek a pedagógusok  

Megkezdték a szervezést a pedagógus-
szakszervezetek a január 31-i figyelmez-
tető sztrájkra. A szülőket arra kérik, aznap 
csak 10 órára vigyék az iskolába a gyere-

keket. A Magyar Szakszervezeti Szövet-
ség autós demonstrációval áll majd ki 
mellettük. A tanárok tisztességes bért kö-
vetelnek, olyat, amiből meg is lehet élni. 

Forrás: www.szakszervezetek.hu

Egy budapesti centrumkórház-
ban dolgozó nő azt mondta, 
évtizedek óta ápoló, de az ő 
kategóriájában megjelenő 690 
ezer forintos átlagkeresetet ta-
lán még akkor sem tudná elérni, 
ha havi 300 óránál is többet dol-
gozna.

A munka egyre több és több egy-
egy műszakban, a kollégák viszont fo-

gyatkoznak. A legutóbbi éjszakai 
műszakjában 12 magatehetetlen 
fekvőbeteg jutott rá ápolóként. 
Bár a tempó csaknem minden-
nap ennyire feszített, még sok 
túlmunkával is alig 300 ezret ke-
res. Azt is elmondta, hogy amióta 

megjelent a kormány plakátja, a kollé-
gákban csak nőnek az indulatok.

Forrás: www.nepszava.hu

Hazudnak az ápolók béréről is

„Hazugság!” – olvasható egy érintett véleménye a Fidesz-kormány Face-
bookon közzétett plakátja alatt, mely szerint a pályán eltöltött időtől függő-
en az ápolók átlagkeresete bruttó 517 ezer és 690 ezer forint között mozog. 
Az egészségügyi dolgozók szerint a valódi keresetük mintegy másfélszere-
sét tüntették fel a táblázatban.

„Abszurd, hogy a bántalmazó, bünte-
tő, kizsákmányoló NER-rendszerben ma 
még ugyanezzel a problémával kell küz-
denünk” – mondta Barabás Richárd  –, 
hogy Orbán és csatlósai egymás után 

szállták meg a független média intéz-
ményeit, és egy olyan álvalóságot te-
remtettek, amely kárt okoz az ország-
nak. A cenzúra azonban már nem sokáig 
fog tartani, április 3-án visszavezetjük az 
országot oda, ahová tartozik, a szabad-
ság, a jogállamiság világába.

(Folytatás a 1. oldalról)


