
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!

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

PEST

MEGYE

A 4. OLDALON

A projekt még 2016-ban, a fideszes ve-
zetés idején kezdődött. Ám a sportolók 
azóta sem vehették birtokba a TAO-
forrásból tervezett sportlétesítményt, 
amely jelenleg 80%-os készültségű és 
segíthetné a környéken lévő iskolák 
testnevelési óráinak megtartását is.

2019-ben Schoffer Attila klubelnök 
a beruházás befejezhetőségére vonat-
kozó kérdésre elmondta: „A beadvány 
bekerült a kormány elé, elméletileg 
van két miniszter, egy államtitkár, egy 
államtitkár helyettes, egy miniszterhe-
lyettes, azt mondták, hogy támogatják.” 
A támogatás feltételeként szabták, hogy 
egyesületi forma helyett a csapatot egy 
újonnan létrehozott gazdasági társaság 
versenyeztesse. Ez meg is történt – a 
beígért, befejezéshez szükséges támo-
gatás mégsem érkezett meg, a csapat 
időközben csődbe ment.

Ezzel párhuzamosan a kormány 5 
milliárd forintot ígért Vácnak egy má-
sik, új sportcsarnok megépítésére még 

2019-ben. A képviselő-testület azonban 
azt kérte, hogy ezt a pénzt csoporto-
sítsák át a legszükségesebb beruhá-
zásokra – többek közt a befejezetlen 
sportcsarnok helyzetének rendezésére. 
Az ezzel kapcsolatos javaslatot még a 
váci fideszes képviselők is megszavaz-
ták. Azóta eltelt két év, de Rétvári Bence 
nem tett semmit az ügyben.

Inotay Gergely Vác alpolgármestere, 
a térség országgyűlési képviselőjelöltje 
kijelentette, hogy a sportcsarnok ügye 
kiemelten fontos, hiszen annak befeje-
zésével például a Madách Gimnázium 
tanulóinak is méltóbb körülmények közt 
tarthatják meg a testnevelés órákat. Az 
egykori pedagógus szerint az ötmilli-
árdos kormányzati támogatás ügye jól 
mutatja, hogy a térségnek miért olyan 
képviselőre van szüksége, aki itt él, és 
nem Újbudáról próbálja ellátni felada-
tait, mint a havi 2,5 millió forintot kereső 
Rétvári Bence.

Hiába kérték még a fideszesek is: évek óta 
várat magára a sportcsarnok befejezése

Több éve torzóként áll a Váci Kézilabda SE által építendő sportcsarnok az 
iskolavárosnál. A beruházás TAO-önrésze miatt továbbra is kénytelen havi 
szinten milliókat fizetni a város. 
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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

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.n

yo
m

ta
ss

te
is

.h
u

, w
w

w
.n

er
in

fo
.h

u

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 

Harmincezer dollárt (közel tízmillió forin-
tot) fizettek egy amerikai szélsőjobboldali 
hírességnek, Dennis Pragernek, aki egy 
konferencián a magyar kormányt dicsér-
te egy órán keresztül, és a nyugati kultúra 
megmentőjeként tüntette fel  Orbán Vik-

tort. Ennyit egy minimálbéren lévő dolgo-
zó négy év alatt keres. A Matthias Corvinus 
Collegium alapítványt, amely szervezet az 
előadót kifizette, a kormány két évvel ez-
előtt 400 milliárd (400  000  000 000) fo-
rinttal „támogatta” meg. Forrás: www.atlatszo.hu

Tízmillióért beszélt egy órát

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.

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. 

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.


