
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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A magyar lakosság a második 
legszegényebb az Európai Unióban

Lehet mesélni a magyar gazdaság fantasztikus teljesítményéről, de a 
tények sajnos mást mutatnak. Már csak a bolgár háztartások fogyasztanak 
kevesebbet a magyaroknál!
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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 

Harminc százalékkal nőtt a burgonya ára

A krumpli az egyik legnépszerűbb táp-
lálék hazánkban, amelyből egy átlagos 
család havi hat kilót fogyaszt, kétszer 
annyit, mint például cukorból. Így a leg-
szegényebbeket érzékenyen érintette, 
hogy tavaly pont a burgonya ára emel-
kedett több mint 30 százalékkal.  Ezért is 
volt meglepő, amikor Orbán Viktor nem 

sorolta be azon termékek közé, ame-
lyekre 3 hónapos hatósági árstopot ve-
zettek be.

Ez valószínűleg azért történt, mert 
egy árstop a gazdákat biztosan felbőszí-
tené. A burgonya esetében egyébként 
idén is további 25-30 százalékos drágu-
lást várnak.  Forrás: www.merce.hu

Az élelmiszerek tavalyi brutális árdrágulása nagyon megnehezíti a nyugdíja-
sok és szegények életét. A csúcstartó a hazai drágulási hullámban a burgonya.

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.
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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. 

Márki-Zay Péter fel fogja számolni az Or-
bán-rendszer lényegét jelentő korrupciót 
és elszámoltatja azokat, akik a közvagyon 
rovására gazdagodtak meg.

A Szegeden és a Homokhátságon 
élőknek pedig így végre olyan képvise-
lője lehet az országgyűlésben, aki nem 
a Fideszt, hanem a helyi érdeket képvi-
seli. Mihálik Edvin Szeged megyei jogú 
város zöld tanácsnokaként dolgozik, így 
jól ismeri a magyar önkormányzatok ne-
héz helyzetét és tapasztalt a klímabarát 
beruházások megvalósításában. Olyan 
fejlesztéseket akar a térségben, amelyek 
segítségével megfékezhető a Homok-
hátság elsivatagosodása és megőrizhető 
a mezőgazdasággal foglalkozók megél-
hetése.

Ők a kormányváltás jelöltjei Szege-
den és a Homokhátságon, akik egy igaz-
ságosabb és sikeresebb Magyarországot 
akarnak felépíteni. Ahol a közpénz nem 
a fideszes oligarchák zsebébe vándorol, 
hanem a magyar emberek érdekeit szol-
gálja. Ha Ön szerint is erre van szükség, 
támogassa szavazatával Márki-Zay Pé-
tert és Mihálik Edvint az országgyűlési 
választásokon! „Orbán Viktor fizetőssé 
tette az egészségügyet”

- írja Facebook oldalán Mihálik Edvin, 
az ellenzék közös országgyűlési kép-
viselőjelöltje. A fiatal politikus szerint a 
választókerületében mindenki arra pa-
naszkodik, hogy aki normális ellátást akar 
kapni, annak muszáj a zsebébe nyúlnia, 
hiszen az állami egészségügy már képte-
len ellátni a betegeket. Mihálik megígér-
te, hogy a kormányváltás után forrásbőví-
téssel és az új, embertelen egészségügyi 
jogviszony eltörlésével rendbe teszik az 
ellátást, hogy senkinek se kelljen többet 
a TB-n felül egészségügyre költenie.

„Töröljék el az Agrárkamara kötelező 
tagdíját”

– kéri Mihálik Edvin, az ellenzék kö-
zös országgyűlési képviselőjelöltje. 
Mihálik elmondta, hogy az Agrárkama-
ra évente 7,6 milliárd forintot szed be a 
gazdáktól, akik viszont semmiféle szol-
gáltatást nem kapnak a kamarától ezért 
cserébe. A politikus szerint külön felhá-
borító, hogy az Agrárkamara nemrégi-
ben szerződést kötött a Tiborcz István 
érdekeltségébe tartozó Gránit Bankkal, 
így mostantól a gazdák pénze egyene-
sen Orbán Viktor köreinél köt ki. Mihálik 
ezért a kötelező tagsági díj eltörlését kö-
veteli a kamarától.

Mihálik Edvint és Márki-Zay 
Pétert választották Szegeden és 
a Homokhátságon

Az ellenzéki előválasztás megmozgatta az országot. A szavazók úgy dön-
töttek, miniszterelnök jelöltnek Márki-Zay Pétert, országgyűlési képviselő-
jelöltnek pedig Mihálik Edvint akarják Szegeden és a Homokhátságon. Most 
igazi esélyünk van arra, hogy egy tisztességes ember vezesse Magyarorszá-
got, akinek valóban a nemzet az első, nem pedig a közpénz ellopása.


