
Magas színvonalú egészségügyi 
ellátás
Önálló minisztériumot és több forrást 
ígérnek az egészségügybe. Jelentősen 
emelnék a szakdolgozói bért, és gyor-
san csökkentenék a várólistákat. Teljesít-
ményalapú finanszírozást vezetnének be, 
növelnék a CT-, MRI-készülékek számát, 
ezzel is bővítve a szűrési kapacitást. 

Szociális biztonság és a 
szegénység felszámolása
Még nem mondtak pontos számot, de 
a pártok többségének programjában az 
szerepel, hogy megdupláznák a családi 
pótlék összegét. A szociális dolgozók-
nak 50 százalékos béremelést ígérnek. 
Rendeznék a devizahitelesek sorsát, és 
kilakoltatási moratóriumot rendelnének 

el. Szociálisbérlakás-épí-
tési és panelfelújítási 
programot indítanának, 
és bővítenék a lakhatá-
si támogatások körét. 
Emelnék a közgyógyel-
látás színvonalát is. 

Ingyenes első 
diploma
Azonnali, 50 százalékos 
béremelést ígérnek a ta-
nároknak, ingyenes első 
diplomát mindenkinek, 
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Pártoktól független hetilap

A családi pótlék duplázására 
készül az ellenzék

Az emberek életkörülményeinek azonnali javítását állítja a középpontba 
kormányra jutása esetén az egyesült ellenzék – jelentették be, amikor is-
mertették az egészségügyi, szociális, oktatási és a gazdasági programjukat.  
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A családi pótlék emelkedése 2010 és 2022 között
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Tisztelt Jászságiak!

Mint talán már hallottatok róla, megalakult a 
jászsági Kossuth Kör. 

Fő célunk az idén áprilisban lezajló parla-
menti választásokon az itt élők választásra tör-
ténő „felkészítése”.

Tudjuk: sokan úgy gondolják: Jól élünk!  
A kormány vigyáz ránk, családjainkra! Soha 
nem kaptunk ennyi jót… Hisz még a csapból is 
az folyik, melyik miniszter, államtitkár, szakértő 
mit mondott, jelentett ki, mire emlékeztetett, 
mit  hangsúlyozott… És mindezt folyamatosan… 
Hónapokon keresztül ismételve… Mint az ötve-
nes években.

Mi azonban nem csak hallani akarunk a jó-
létről! Meg akarjuk élni!

Mert azzal a lehetőséggel, amit az Unió 
biztosított az elmúlt 12 évben, a Fidesz kor-
mány nem élt, hanem visszaélt vele: míg ők 
milliárdosok lettek, az ország a régió sereghaj-
tójává vált.

Mert például ma már természetes mind-
annyiunk számára, hogy magánorvoshoz já-
runk. Sajnos nem a jólét miatt, hanem mert 
nem akarunk ellátatlanok maradni.

Mindannyian tudjuk, a szabad tájékoztatás 
a köz TV-ben és a Jászságban fogható rádió-
csatornákon megszűnt. Mindenhol az agyondi-
csért kormányintézkedéseket ismétlik a műsor 
egyik felében, míg a másik felében – tartva 

magukat az „egyenlő arányú tájékoztatáshoz” 
– az ellenzéket szidják.

Meg kell mutatnunk a másik oldalt. Fel kell 
ébresztenünk a Jászságot, ahogy Jászberény-
ben felébredtünk 2019 novemberében. Egy va-
lós és álhírmentes tükröt akarunk mutatni. Azt 
az oldalt, amit a média elhallgat. Olyan híreket 
is, amik csak minket, Jászságiakat érintenek.

Nem akarunk gyűlölködni, nem akarunk 
alaptalan dolgokat állítani! Tényeket akarunk 
szembeállítani azokkal az információkkal, amit 
a „közmédiának” nevezett valami folyamato-
san belénk próbál égetni, miközben a másként 
gondolkodókat ellenségként mutatja be. Hogy 
az ország sorsát ne elvakított emberek szava-
zatai döntsék el!

Elindítjuk saját Facebook-oldalunkat, me-
lyet a „Jászsági Kossuth Kör” címen találtok 
meg.

Kapcsolódjatok be a Kossuth Kör munká-
jába, regisztráljatok a https://kossuthkorok. 
mindenkimagyarorszaga.hu/registration olda-
lon.

Segítsetek azzal, hogy tartalmainkat meg-
osztjátok barátaitokkal, ismerőseitekkel és 
erre az oldalra is elhívjátok őket!

Köszönjük a nyomtassteis.hu csapatának, 
hogy segít a saját, térségi híreinket is megosz-
tani az oldalakon.

Kéthetente találkozunk! 
A Jászsági Kossuth Kör csapata

Ébresztő, Jászság!



Történelmi csúcson 
az államadósság

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös mi-
niszterelnök-jelöltje újévi köszöntőjében 
cáfolta, hogy az ellenzék vissza akarná 
venni a 13. havi nyugdíjat, eltörölné a re-
zsicsökkentést vagy csökkentené a mini-
málbért. Sőt, ennek éppen az ellenkezője 
a cél, amire Hódmezővásárhely a legjobb 
példa − állította. A település polgármes-
tereként 70 százalékos rezsicsökkentést 
valósított meg a városában európai uni-
ós forrásokból, nem pedig az adófizetők 
pénzéből.

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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illetve tabletet és laptopot minden di-
áknak. A tankötelezettséget 18 évre állí-
tanák vissza. Újra visszaadnák a szabad 
tankönyvválasztást, új alaptantervet ké-
szítenének, és megszüntetnék az egye-
temi alapítványokat is. 

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

hon pedig korrupcióellenes ügyészséget 
állítanának fel. Adómentes minimálbért 
vezetnének be. Elszámoltatást és vagyo-
nosodási vizsgálatokat kezdeményezné-
nek. Biztosítanák a szabad verseny és a 
tisztességes közbeszerzések feltételeit. 
Eltörölnék a korrupciót lehetővé tévő 
törvényeket, felzárkóztatnák a leszakadó 
térségeket.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 
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Márki-Zay Péter: Hazugság, hogy 
eltörölnénk a rezsicsökkentést

Régen nem gazdálkodott ennyire fele-
lőtlenül 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 

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. 

Forrás: www.nepszava.hu

Továbbra is Orbán Viktor barátja, Mészá-
ros Lőrinc és családja számít a leggazda-
gabb magyar háztartásnak a Forbes című 
lap legfrissebb listája szerint. Vagyonukat 

mintegy 488,1 milliárdra becsülik. Ez azt 
jelenti, hogy tavaly percenként 16 552 fo-
rinttal gazdagodott a felcsúti milliárdos.

Forrás: www.444.hu

Percenként 16 552 forinttal 
gazdagodik Mészáros Lőrinc 

Többségi részesedést szerzett a Gránit 
Bankban Orbán Viktor veje, Tiborcz István 
december végén. Nem lehet tudni, hogy 
Orbán lányának férje hány milliárdot fize-
tett a Gránit tulajdonrészéért. Azt viszont 

igen, hogy a banknak több mint 80 ezer 
ügyfele van, és tavaly mintegy 1,6 milliárd 
forintos adózott eredményt könyvelhe-
tett el.

Forrás: www.24.hu

Már bankot is vett a miniszterelnök 
családja

Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
1. A magánnyugdíj-megtakarítások ellopása

Az Orbán-kormány egyik első bűne 
volt, hogy az emberek magán-nyug-
díjpénztárakba befizetett megtakarí-
tásait – mintegy 3000 milliárd forintot 
– egyetlen tollvonással elvette tőlük. 
A pénztártagokat megzsarolták: vagy 
visszalépnek az állami rendszer-
be, vagy lemondhatnak az állami 
nyugdíjról. Arról nem is beszélve, 
hogy a Fidesz azt ígérte, az 
állami rendszerben névre 
szóló számlára te-
szik a korábbi befi-

zetéseket. (Ebből persze egy szó sem 
volt igaz, a pénz örökre eltűnt.) Több 
mint hárommillióan döntöttek a visz-
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 állam-

ban, amelyik csalárd 
módon elvette a meg-

takarításaikat.
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