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Mára csaknem 40 000-en haltak
meg covidban
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A magyar társadalom jelentős része nem tudja, hogy halálozási arányban
az egész világon a legrosszabbak közé tartozunk. Ezért hiszik el a kormány
hazug propagandáját, hogy nálunk kiválóan kezelték a járványhelyzetet.
Nem tudják, hogy a kínai vakcinát az ár
többszöröséért szerezte be a kormány, amel�lyel főként időseket oltottak, annak ellenére,
hogy a gyártó sem javasolta a használatukat
60 év felettieknél. A többnyire rossz minőségű 16 ezer lélegeztetőgép legnagyobb részét
be sem kapcsolták soha, hiszen szakképzett
személyzet csak maximum 2000 darab működtetésére volt.
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Magyarországon 2021-ben közel 30 ezren haltak meg, míg a hasonló népességű Ausztriában csak 7422-en. Nálunk 2021-ben 6,5 millió
tesztelés volt, náluk közel hússzorosa, 119,8
millió.
Magyarországon a kormány máig nem közöl fontos járványügyi adatokat, és nem engedi be a sajtót a kórházakba, így a lakosságnak
nincs pontos tudása a járvány súlyosságáról.
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A családi pótlék duplázására
készül az ellenzék
Az emberek életkörülményeinek azonnali javítását állítja a középpontba
kormányra jutása esetén az egyesült ellenzék – jelentették be, amikor ismertették az egészségügyi, szociális, oktatási és a gazdasági programjukat.
Magas színvonalú egészségügyi
ellátás

Szociális biztonság és a
szegénység felszámolása

Önálló minisztériumot és több forrást
ígérnek az egészségügybe. Jelentősen
emelnék a szakdolgozói bért, és gyorsan csökkentenék a várólistákat. Teljesítményalapú finanszírozást vezetnének be,
növelnék a CT-, MRI-készülékek számát,
ezzel is bővítve a szűrési kapacitást.
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Még nem mondtak pontos számot, de
a pártok többségének programjában az
szerepel, hogy megdupláznák a családi
pótlék összegét. A szociális dolgozóknak 50 százalékos béremelést ígérnek.
Rendeznék a devizahitelesek sorsát, és
kilakoltatási moratóriumot rendelnének
el. Szociálisbérlakás-épí
tési és panelfelújítási
A családi pótlék emelkedése 2010 és 2022 között
programot indítanának,
és bővítenék a lakhatá100%
si támogatások körét.
Emelnék a közgyógyel75%
látás színvonalát is.
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Azonnali, 50 százalékos
béremelést ígérnek a tanároknak, ingyenes első
diplomát mindenkinek,
1

illetve tabletet és laptopot minden diáknak. A tankötelezettséget 18 évre állítanák vissza. Újra visszaadnák a szabad
tankönyvválasztást, új alaptantervet készítenének, és megszüntetnék az egyetemi alapítványokat is.

Gyors gazdasági fejlődés
korrupció nélkül
Bevezetnék az európai minimálbért. Csatlakoznának az Európai Ügyészséghez, itt-

hon pedig korrupcióellenes ügyészséget
állítanának fel. Adómentes minimálbért
vezetnének be. Elszámoltatást és vagyonosodási vizsgálatokat kezdeményeznének. Biztosítanák a szabad verseny és a
tisztességes közbeszerzések feltételeit.
Eltörölnék a korrupciót lehetővé tévő
törvényeket, felzárkóztatnák a leszakadó
térségeket.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Márki-Zay Péter: Hazugság, hogy
eltörölnénk a rezsicsökkentést
Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje újévi köszöntőjében
cáfolta, hogy az ellenzék vissza akarná
venni a 13. havi nyugdíjat, eltörölné a rezsicsökkentést vagy csökkentené a minimálbért. Sőt, ennek éppen az ellenkezője
a cél, amire Hódmezővásárhely a legjobb
példa − állította. A település polgármestereként 70 százalékos rezsicsökkentést
valósított meg a városában európai uniós forrásokból, nem pedig az adófizetők
pénzéből.

Percenként 16 552 forinttal
gazdagodik Mészáros Lőrinc
Továbbra is Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc és családja számít a leggazdagabb magyar háztartásnak a Forbes című
lap legfrissebb listája szerint. Vagyonukat

mintegy 488,1 milliárdra becsülik. Ez azt
jelenti, hogy tavaly percenként 16 552 forinttal gazdagodott a felcsúti milliárdos.
Forrás: www.444.hu

Már bankot is vett a miniszterelnök
családja
Többségi részesedést szerzett a Gránit
Bankban Orbán Viktor veje, Tiborcz István
december végén. Nem lehet tudni, hogy
Orbán lányának férje hány milliárdot fizetett a Gránit tulajdonrészéért. Azt viszont

igen, hogy a banknak több mint 80 ezer
ügyfele van, és tavaly mintegy 1,6 milliárd
forintos adózott eredményt könyvelhetett el.
Forrás: www.24.hu

Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
1. A magánnyugdíj-megtakarítások ellopása
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Történelmi csúcson
az államadósság
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Régen nem gazdálkodott ennyire felelőtlenül kormány. Szeptember végén a
magyar állam adóssága 42 106 milliárd
(42 106 000 000 000) forint volt – derül
ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021
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utolsó napján közzétett adataiból. Csak
az év eleje óta a tartozásállomány 3688
milliárd forinttal nőtt, 2010 decembere
óta pedig csaknem megduplázódott. 20
116 milliárd forint a növekmény.

Az Orbán-kormány egyik első bűne
volt, hogy az emberek magán-nyugdíjpénztárakba befizetett megtakarításait – mintegy 3000 milliárd forintot
– egyetlen tollvonással elvette tőlük.
A pénztártagokat megzsarolták: vagy
visszalépnek az állami rendszerbe, vagy lemondhatnak az állami
nyugdíjról. Arról nem is beszélve,
hogy a Fidesz azt ígérte, az
állami rendszerben névre
szóló számlára teszik a korábbi befi-

zetéseket. (Ebből persze egy szó sem
volt igaz, a pénz örökre eltűnt.) Több
mint hárommillióan döntöttek a vis�szalépés mellett. Azóta kiderült, csak
azok jártak jól, akik a fenyegetés
ellenére maradtak. Máig tartó
hatása mindennek,
hogy az emberek
nem bíznak meg
egy olyan államban, amelyik csalárd
módon elvette a megtakarításaikat.
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