
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 2. OLDALON

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. 

Trianon előtt a nemzeti kisebbségek 
elnyomása vezetett hazánk megcson-
kításához. Trianonért a zsidókat tették 
felelőssé, így ők lettek az üldözött ki-
sebbség. A második világháború ka-
tasztrófájáért pedig a Magyarországon 
élő német kisebbséget tették meg bűn-
baknak.

Hazánkat a 19. században az tette 
naggyá, hogy mindenki otthonra lelhe-
tett Magyarországon. Tartozhatott bár-
milyen nemzethez, bármilyen valláshoz, 

a magyarok a legtoleránsabb népek 
közé tartoztak. Emlékezzünk arra, hova 
vezet, amikor gonosz politikai kalando-
rok, saját hatalmi érdekből, a többség 
nevében kisebbségek ellen hergelnek. 
És ne engedjük soha többet azt meg, 
hogy bárkit bármilyen elnyomás érhes-
sen azért, mert egy vélt vagy valós ki-
sebbséghez tartozik!

Buzinkay György 
Pest megye 3. számú választókerületének 

közös ellenzéki képviselőjelöltje

Január 19-én van a magyarországi 
németek elhurcolásának emléknapja

Vom Anfang 1946 wurden 220 Tausend 
Menschen mit Gewalt aus Ungarn ver-
trieben. Alle der größten Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts begannen mit 
Handlungen von solchen unmenschli-
chen Gruppen, die die Mehrheit gegen 
Minderheiten hetzten.

Vor dem Friedensvertrag von Trianon 
führte die Unterdrückung der Minder-
heiten zu der Verstümmelung unserer 
Heimat. Für den Trianoner Friedensver-
trag wurden die Juden als verantwort-
lich gesetzt, deshalb wurden sie die ver-
folgte Minderheit. Für die Katastrophe 
des Zweiten Weltkrieges wurden dann 

die Ungarndeutschen als Sündenbock 
benannt. Es machte unsere Heimat im 
19. Jahrhundert so großartig, dass alle 
Menschen ihr eigenes Zuhause in Un-
garn finden konnten. Jeder konnte zu ir-
gendwelcher Nation, irgendwelcher Re-
ligion gehören, weil die Ungarn eine der 
höchsttoleranten Nationalitäten waren.

Heute gedenken wir daran, wohin 
das führt, wenn böse Menschen aus 
Abenteuerpolitik, aus eigenem Machtin-
teresse gegen Minderheiten hetzen.

Und lassen wir nie wieder jemanden 
unterjocht werden, weil er/sie zu einer 
fiktiven oder realen Minderheit gehört!

Der 19. Januar ist der Gedenktag der 
Vertreibung der ungarndeutschen

1946 elejétől 220 ezer németet üldöztek el erőszakkal Magyarországról. 
20. századi történelmünk legnagyobb katasztrófái mind azzal kezdődtek, 
hogy embertelen csoportok a többség nevében kisebbségek ellen kezd-
tek uszítani.


