
A háztartások fogyasztása jól mutatja azt, 
amit a köznyelvben életszínvonalként, 
avagy annak hiányában szegénységként 
szokás emlegetni. 

A magyar háztartások fogyasztása a 
járvány első szakaszában 4,6 százalékkal 
zsugorodott, ami nagyobb visszaesést 
jelent, mint ami Szlovákiában, Lengyelor-

szágban és Romániában bekövetkezett. 
Ezt is figyelembe véve Magyarország az 
Unió második legszegényebb tagálla-
ma az egy főre jutó fogyasztás alapján 
az Eurostat, az EU statisztikai hivatala 
2020-ról szóló, friss összesítése szerint. 
A számok azt mutatják, hogy már csak a 
bolgárok vannak mögöttünk. 

Románia már 2014-ben 
megelőzte Magyarorszá-
got, de messze elhúzott tő-
lünk Szlovákia, Csehország 
és Lengyelország is. Vagy-
is a környékünkön lévő 
volt szocialista országok is 
mind jobban teljesítenek, 
mint mi.  

És ezekben az adatok-
ban még nem látszik az 
utóbbi évben elszabadult 
infláció hatása, ami tovább 
rontotta a magyar családok 
helyzetét. Forrás: www.hvg.hu
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Lehet mesélni a magyar gazdaság fantasztikus teljesítményéről, de a 
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kevesebbet a magyaroknál!

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

nyomtassteis.hu/jelentkezes/   |   nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Il
lu

sz
tr

á
ci

ó
: H

a
b

ó
cz

ki
 O

rs
i

A fideszesek vizsgák nélkül is 
elvégezhetik az egyetemet

Miközben éppen zajlik az egyetemeken a 
vizsgaidőszak, amelyre diákok ezrei ren-
geteg tanulás és lemondás árán készül-
nek, Völner Pál fideszes országgyűlési 
képviselő, aki az igazságügyi miniszter 
helyettese is volt a lemondásáig, egy te-
lefonhívással sikeres vizsgákhoz juttatta 
rokonait – derült ki a rendőrségi lehall-
gatási jegyzőkönyvekből. Az ügyleteket 

a végrehajtói kar elnöke, Schadl György 
bonyolította le Völner kérésére.

A legmegdöbbentőbb eset az volt, 
hogy Rogán Antal (Orbán Viktor egyik 
legközelebbi munkatársa) kabinetfőnö-
kének meg sem kellett jelennie a vizs-
gán ahhoz, hogy megfelelő érdemjegyet 
kapjon. Több egyetemen vizsgálat indult 
az ügyben.  Forrás: www.444.hu 

Az igazságügyi miniszter helyettese, Völner Pál telefonon intézett jogi vizs-
gát több egyetemen rokonainak, Rogán Antal kabinetfőnöke pedig úgy ka-
pott érdemjegyet, hogy el sem kellett mennie a vizsgára.

www.20k.hu/jelentkezz/teis

Saját településeden, vagy bárhol az országban.

VÉDD MEG A DEMOKRÁCIÁT!

LEGYÉL ELLENZÉKI SZAVAZATSZÁMLÁLÓ!
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
4. A miniszterelnök családjának meggazdagodása

Pár év alatt Orbán Viktor az ország 
leggazdagabb családjává tette a 
sajátját. A miniszterelnök szűkebb 
és tágabb rokonsága főleg közpén-
zekből (az adófizetők forintjaiból) és 
az európai uniós támogatásokból 
„átcsoportosított” pénzekből gaz-
dagodott. Az állami pályázatokon 
általában az Orbán család és hold-
udvara tarol, ennek következtében 
földek, bányák, bankok, kastélyok, 
építőipari, energetikai vállalatok 
tulajdonosai lettek, és még szám-
talan területen jutottak hatalmas 
előnyökhöz. Arra már fel sem 
kapjuk a fejünket, hogy 
Orbán Viktor gyerekkori 
barátja, Mészáros 

Lőrinc lett pár év alatt az ország leg-
gazdagabb embere. Vajon miért? De 
a miniszterelnök veje, Tiborcz István 
is 37 milliárd forinttal gazdálkodhat, 
akinek vagyonosodása akkor kezdő-
dött, amikor elvette feleségül Orbán 
lányát. Nem csak a gyerekek, a fele-
ség, a szülők és a testvérek, de a ki-
terjedt rokonság sem panaszkodhat 
a támogatásokat illetően. 

A demokratikus államokban a 
hatalom és a gazdagodás ilyen 

szintű összefonódása 
teljesen elképzelhe-
tetlen, ez csak dikta-

túrákban fordulhat elő 
büntetlenül. Meg itt, ná-

lunk, Magyarországon. 

A népszavazással az ellenzék azt szeret-
né elérni, hogy 3-ról 9 hónapra hosszab-
bítsák meg az álláskeresési járadék fo-
lyósítási idejét, és a kínai Fudan Egyetem 
helyett a Diákváros épüljön meg, ahol a 
vidéki egyetemistáknak 10 ezer kollé-
giumi férőhely és több ezer bérlakás is 
épülhetne. Az ellenzék szerette volna, ha 
a népszavazás az április 3-i országgyűlési 

választások napjára esik, hiszen sokakat 
érintő kérdésekről van szó, de a Fidesz 
politikusai már jelezték, hogy meg fogják 
akadályozni ezt.

Ez azért is rossz, mert így külön kell 
majd megszervezni a népszavazást, ami-
nek költségeit már évekkel ezelőtt is öt-
milliárdra becsülték.

  Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Összegyűltek az aláírások az ellenzéki 
népszavazáshoz

A karácsonyi ünnepi időszakot is beszámítva 30 nap alatt sikerült összegyűj-
teni kétszer 235 ezer aláírást, ami bőven elég lenne a népszavazás kiírásához. 

A KSH-ról régóta tudjuk, hogy már ez a 
patinás intézmény is Orbán komisszárja-
ival lett tele - így alakulhatott ki, hogy az 
úgynevezett magyar átlagfizetésen rö-
hög a fél ország. Kínjában. Ugyanis tud-
juk, hogy nagyon sokan álmukban sem 
keresnek annyit, mint az a hivatalos 428 
100 bruttó.

Mindenesetre az még az ő statisz-
tikájukból is látszik, hogy brutális az 
élelmiszereket érintő drágulás. Ösz-
szegyűjtöttük a legfelháborítóbbakat a 
boltokból, csak hogy érzékeljük, mit is 
művelt a tiszaújvárosi emberek életével 
a fosztogatásra berendezkedett, velejé-
ig romlott Orbán-kormány.
 Tiszaújvárosban és a környező kistele-
püléseken a következőképpen alakult 
néhány fontos élelmiszer ára 2017 óta:
• a legtöbbet az akácméz drágult: kilója 

968 Ft-ról 5,640 Ft-ra emelkedett, ez 
483%-os drágulás

• a narancs kilója 355-ről 699 Ft-ra emel-
kedett, ez 97 százalékos drágulás

• egy zsemle 20 forintról 34 lett, azaz 70 
százalékkal kerül többe

• egy sima hamburger darabja 522-ről 
888 forintra nőtt (70 százalék)

• egy vekni félbarna kenyér 227 frontról 
378-ra drágult (67 százalékos drágulás)

• a sárgarépa kilója 65 százalékkal kerül 
többe, ára 193 forintról 318-ra nőtt

• egy kiló vöröshagyma nem is olyan ré-
gen még 169 forint volt, most 276 forint 
(63%)

• egy kiló finomliszt 138-ról 218 forintra 
drágult, ami 58%-os emelkedést jelent

• az alma kilója 264-ről 402-re ment fel 
(52%)

Elképesztő, ami a boltokban van!
Arról se felejtkezzünk meg, hogy 

egész Európa legmagasabb áfáját fizet-
jük az alapvető élelmiszerek után – az 
egyre szűkebb nadrágszíjjal élő borsod-
abaúj-zempléni családok nyomorán 
meggazdagodó vámpírkormánynak!

Ennek véget kell vetnünk! Jézsó Gá-
bor képviselő-jelölt és Márki-Zay Péter 
készen állnak arra, hogy higgadt szak-
értelemmel vezessék ki az országot a 
korrupció fertőjéből és felelős pénzügyi 
politikával stabilizálják az egyre szegé-
nyedő borsod-abaúj-zempléni családo-
kat.

Legyen 2022 a változás éve!
Jézsó Gábor programja, „Hittel, 

cselekvéssel Önökért és a változásért” 
ezekre a problémákra kíván választ 
adni. Részletei február 11-től ismerhe-
tők meg.

Semmit nem ér a pénzünk 
Tiszaújváros környékén!

Orbán, Matolcsy és Koncz Zsófia apanázsa bizonyára emelkedett annyit, 
mint az élelmiszerárak, de a miénk nem! Röpke 4 év alatt drágult a kenyér 
274 forintról 433 forintra Tiszaújvárosban! 2017 óta rengeteg élelmiszert 
már csak kétszeres áron tudunk megvenni. Mit kéne tennünk? Együnk fele-
annyit, hogy Orbánnak és a társainak több jusson?

Fo
rrá

s: tisza
u

jva
ro

s.eza
lenyeg

.h
u


