
Az Orbán-kormány azzal, hogy csak 
az inflációt vette figyelembe, felgyor-
sította a nyugdíjasok elszegényedé-
sét. Ezért az ellenzék visszatérne a 
nyugdíjak vegyes (svájci) indexálás-
hoz, amely a gazdaság növekedését 
is figyelembe veszi az éves emelé-
seknél. A svájci indexálás megszün-
tetésével Orbán minden nyugdíjastól 
1,2 millió Ft-ot vett el 12 év alatt! 

Az átlagnyugdíjnak a jövőben el 
kell érnie a nettó minimálbér leg-
alább 50 százalékát. Mindenkinek 
biztosítják a rugalmas nyugdíjba vo-
nulás feltételét, továbbá megtartják 
a 13. havi nyugdíjat és a nők 40 év 
utáni nyugdíjba vonulását. Nyug-
díjkorrekciós programot indítanak, 
amely az alacsonyabb és a régebbi 
nyugdíjak magasabb emelését cé-
lozza, és teljesen átláthatóvá teszik a 
nyugdíjnyilvántartásokat. 

A nyugdíjrendszer társadalom-
biztosítás-alapú lesz, és a töredék-
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ÉV MINISZTERLENÖK VOLT 13. HAVI NYUGDÍJ?

1998 Orbán Viktor nem

1999 Orbán Viktor nem

2000 Orbán Viktor nem

2001 Orbán Viktor nem

2002 Medgyessy Péter IGEN

2003 Medgyessy Péter IGEN

2004 Medgyessy Péter IGEN

2005 Gyurcsány Ferenc IGEN

2006 Gyurcsány Ferenc IGEN

2007 Gyurcsány Ferenc IGEN

2008 Gyurcsány Ferenc IGEN

2009 Bajnai Gordon nem (a világválság éve)

2010 Orbán Viktor nem

2011 Orbán Viktor nem

2012 Orbán Viktor nem

2013 Orbán Viktor nem

2014 Orbán Viktor nem

2015 Orbán Viktor nem

2016 Orbán Viktor nem

2017 Orbán Viktor nem

2018 Orbán Viktor nem

2019 Orbán Viktor nem

2020 Orbán Viktor nem

2021 Orbán Viktor januárban egyheti

Nick Tayler vagyok, az MMM mozgalom tagja, 
az egri Kossuth Kör elnöke. Kossuth Körünk 
az előválasztás után jött létre, sok tagja már 
segített az előválasztás lebonyolításában is. 
Nagyon jól érezzük magunkat egymás tár-
saságában, és motorja vagyunk a rég szük-
séges változásoknak. Nekünk Berecz Mátyás 
ellenzéki képviselőjelölt sikere az első; meg-
győződésünk, hogy őszinte, nyitott, humoros, 
kockásinges személyisége megnyerő lehet a 
választóknál is. Beszélgessenek vele, házhoz 
jön majd!

Ő őszintén kíváncsi a hétköznapi embe-
rek igényeire, problémáira, véleményére és 

közülünk való. Ő segíteni akar! A mi közös 
politikánk a szolgálatról, a szolidaritásról, a 
hazaszeretetről és a tenni akarásról szól. Te-
lepülésekre lebontva: szeretnénk „konyha-
kész” tervekkel rendelkezni, amelyeket szé-
pen lassan az ellenzéki győzelem után meg 
lehet valósítani. Egerben szoros az együtt-
működés az ellenzéki pártok között, és a 
kialakított fejlesztési tervek és elképzelések 
már most is az „Együtt Eger” csoportnak kö-
szönhetően rendelkezésre állnak. A vidéki 
települések igényei is kiemelt fontossággal 
bírnak számunkra!

Nick Tayler
az egri Kossuth Kör elnöke

Egerben is összefogásban 
gondolkodunk és dolgozunk!

Számoljuk együtt a szavazatokat!
Legyünk felelős állampolgárok, és ellenőrizzük együtt a 2022. évi országgyűlési  

választások tisztaságát! 

Jelentkezés: 

https://szamoljukegyutt.hu/csatlakozz 

Ha kérdésed van, írj az info@szamoljukegyutt.hu e-mail-címre, 

vagy hívj bennünket a +36 70 670-4505 telefonszámon!
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Márki-Zay Péter Berecz Mátyás vendége 
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Eger, Dobó István tér
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éveket is beszámítják majd a nyugdíj 
megállapításánál. Kártalanítást biztosíta-
nak a rokkantnyugdíjasoknak is. Duplá-
jára emelik a gyógyszertámogatást. Fel 
fogják számolni azt az elfogadhatatlan 

helyzetet, hogy a nyugdíjak között több 
mint hetvenszeres a különbség (jelenleg 
a legalacsonyabb nyugdíj 28 500 forint, a 
legmagasabb pedig 2 millió feletti ösz-
szeg).

Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
2. A forint tönkretétele 

„A miniszterelnök-csere a megoldása a 
forintválságnak” – mondta Orbán Viktor 
2008-ban, amikor 274 forint volt egy euró. 
Ma 370 forint körül tartunk. 
Ha gyenge a forint, akkor minden drá-
gább, amit külföldről hozunk be, de a 
devizahitelesek tragédiáját is jórészt a 
gyengülő forint okozta. A benzin ár-
emelkedésében szintén nagy sze-
repe van ennek. Ha külföldre 
utazunk, ha pénzt küldünk a 
kint tanuló gyerek-

nek, akkor újra és újra megtapasztaljuk, 
hogy egyre kevesebbet ér a magyar pénz. 
Az elmúlt 12 évben a forint 37 százalékot 
gyengült az euróval szemben, a volt szo-
cialista országok közül a forint vesztett 

messze a legtöbbet az értékéből. 
Amikor 2010-ben Or-

bán hatalomra került, egy 
eurót még 269 forintért le-

hetett megvásárolni, 2021 
végén viszont már 369 forint-

ba került. 
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Forrás: www.nyomtassteis.hu  

Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy a 
kormány hosszabbítsa meg az álláske-
resési járadékot 3-ról 9 hónapra, a másik 
pedig a vidékről érkező egyetemistáknak 
is olcsó szállást biztosító Diákvárost sze-
retné megépíttetni a kínai magánegye-
tem helyett – ahogy az az eredeti tervek-
ben is szerepelt.

A két kérdésre kétszázezer aláírást 
kell összegyűjteni, lehetőleg január köze-
péig, mert akkor még van esély, hogy a 
népszavazást a parlamenti választások-
kal egy időben tartsák meg. 

Itt nézheti meg, hogy hol és mikor le-
het aláírni: 

www.menjunktovabb.hu

Aláírásgyűjtés az ellenzéki 
népszavazásért  

A legfrissebb információk szerint már 120 ezer körül van az aláírások száma, 
amit azért gyűjtenek, hogy két, sok embert érintő kérdésben írjanak ki nép-
szavazást. 

A kutatásból az is kiderült, hogy a covid-
járvány alatt  az álláskeresők 40 százalé-
ka egy fillér támogatást sem kapott. Az 
egy éven túl nyilvántartásban lévő állás-
keresők száma 16,8 százalékkal nőtt. És 
átlagosan 16 hónapba telik munkát ta-
lálni Magyarországon. Azért ilyen hosz-
szan, mert akik elvesztik a munkájukat, 

azoknak a hiányszakmákhoz nincs meg 
a szaktudásuk, azt még meg kell szerez-
niük. 

Az ellenzék népszavazási aláírás-
gyűjtése éppen arra irányul, hogy há-
romszorosára, 9 hónapra hosszabbítsák 
meg az álláskeresési járadék folyósítá-
sát.  

Átlag 16 hónap az álláskeresés 

Miközben Magyarországon csak 3 hónap az álláskeresési járadék – ami Eu-
rópában a legrövidebb időtartam –, addig a legfrissebb kutatásokból az de-
rül ki, hogy egy évnél is jóval tovább tart, míg a munkáját elvesztő ember új 
állást talál. 
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Azok sem örülhetnek, akik gázpalackot 
használnak, a 11,5 kilós gázpalackért 28 
százalékkal kell többet fizetni, mint 2017 
elején, 4020 forint helyett 5150-et. 

Még az úszta meg a legjobban, aki 
brikettet használ fűtésre. Öt évvel ezelőtt 
7570 forintba került mázsája, mostanra 

8940 forintért lehet venni ugyanennyit. 
A legszegényebb kétmillió magyar 37 
százaléka fűt kizárólag szilárdtüzeléssel, 
további 15 százalék pedig vegyesen, fá-
val és gázzal. A kistelepüléseken a ház-
tartások háromnegyede használ szilárd 
tüzelőt.

Millióknak drágult a fűtés
Kevesebb mint 5 év alatt majdnem 40 százalékot drágult a tűzifa, 3160 fo-
rintról 4370-re emelkedett egy mázsa ára. 
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A külföldi nyelvtanulásból sem lesz semmi

Orbán Viktor 2019-es évértékelő beszédé-
ben bejelentette, hogy minden 9. és 11. évfo-
lyamos tanuló részt vehet egy kéthetes kül-
földi nyelvtanfolyamon, melynek költségeit 
a kormány (pontosabban az adófizető) fizeti.  
A koronavírus-járvány miatt a korábbi évek-

ben nem utazhattak a diákok, de az idén már 
több középiskola is megszervezte a kéthetes 
külföldi nyelvtanulási programot. A héten 
mégis azt a tájékoztatást kapták, hogy ismét 
elhalasztják a programot. 

Forrás: www.hvg.hu


