Márki-Zay: Nem magánosítjuk az egészségügyet!
A fideszes vádakkal ellentétben, az ellenzék nem adná magánkézbe a magyar egészségügyet, ha megnyerné a választásokat.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje szerint a Fidesz tudatosan
tette tönkre a hazai közegészségügyet, a
cél az, hogy Orbán Viktor „és a fideszes tolvajok” magánosítsák és megszerezzék az
ágazatot, miközben évente tízezrek halnak
meg megelőzhető betegségekben.
Az ellenzék ezzel szemben vissza
akarja adni a járóbeteg-ellátást az önkormányzatoknak, fejlesztené az állami

egészségügyet, hogy ne legyenek várólisták, de legyen minőségi szolgáltatás azért
a pénzért, amit az emberek befizetnek az
államnak egészségbiztosítási járulékként.
És ha valakit nem tud megfelelő időben
ellátni az állami rendszer, az mehet a magánegészségügybe, de úgy, hogy nem
neki kell fizetnie a számlát, hanem az állam
vállalja át a költségeket.

A magyar lakosság a második
legszegényebb az Európai Unióban

Forrás: www.nepszava.hu

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

ilyenkor 150,5 ezer forint volt, ami most 160
ezer forintra változott. Ezt a pici különbséget pedig gyorsan elviszi az élelmiszerárak
emelkedése. 
Forrás: www.szabadeuropa.hu

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-
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Legyünk felelős állampolgárok, és ellenőrizzük együtt a 2022. évi országgyűlési
választások tisztaságát!

nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ól függe
Pártokt

Elviszi az árnövekedés a nyugdíjemelést
Tavaly decemberben egy hónap alatt 8
százalékkal nőtt az élelmiszerek ára. Emiatt
20-40 ezer forinttal maradt kevesebb a családok kasszájában. Az átlagnyugdíj tavaly
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szágban és Romániában bekövetkezett.
Ezt is figyelembe véve Magyarország az
Unió második legszegényebb tagállama 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 Magyarországot, de messze elhúzott tőlünk Szlovákia, Csehország
és Lengyelország is. Vagyis a környékünkön lévő
volt szocialista országok is
mind jobban teljesítenek,
mint mi.
És ezekben az adatokban 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 karácsonyi ünnepi időszakot is beszámítva 30 nap alatt sikerült összegyűjteni kétszer 235 ezer aláírást, ami bőven elég lenne a népszavazás kiírásához.

Az igazságügyi miniszter helyettese, Völner Pál telefonon intézett jogi vizsgát több egyetemen rokonainak, Rogán Antal kabinetfőnöke pedig úgy kapott érdemjegyet, hogy el sem kellett mennie a vizsgára.

Összegyűltek az aláírások az ellenzéki
népszavazáshoz

A fideszesek vizsgák nélkül is
elvégezhetik az egyetemet

Miközben éppen zajlik az egyetemeken a
vizsgaidőszak, amelyre diákok ezrei rengeteg tanulás és lemondás árán készülnek, Völner Pál fideszes országgyűlési
képviselő, aki az igazságügyi miniszter
helyettese is volt a lemondásáig, egy telefonhívással sikeres vizsgákhoz juttatta
rokonait – derült ki a rendőrségi lehallgatási 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) kabinetfőnökének meg sem kellett jelennie a vizsgán ahhoz, hogy megfelelő érdemjegyet
kapjon. Több egyetemen vizsgálat indult
az ügyben. 
Forrás: www.444.hu

Tízmillióért beszélt egy órát
Harmincezer dollárt (közel tízmillió forintot) fizettek egy amerikai szélsőjobboldali
hírességnek, Dennis Pragernek, aki egy
konferencián a magyar kormányt dicsérte egy órán keresztül, és a nyugati kultúra
megmentőjeként tüntette fel Orbán Vik-

tort. Ennyit egy minimálbéren lévő dolgozó négy év alatt keres. A Matthias Corvinus
Collegium alapítványt, amely szervezet az
előadót kifizette, a kormány két évvel ezelőtt 400 milliárd (400 000 000 000) forinttal „támogatta” meg. Forrás: www.atlatszo.hu

Harminc százalékkal nőtt a burgonya ára
Az élelmiszerek tavalyi brutális árdrágulása nagyon megnehezíti a nyugdíjasok és szegények életét. A csúcstartó a hazai drágulási hullámban a burgonya.
A krumpli az egyik legnépszerűbb táplálék hazánkban, amelyből egy átlagos
család havi hat kilót fogyaszt, kétszer
annyit, mint például cukorból. Így a legszegényebbeket érzékenyen érintette,
hogy tavaly pont a burgonya ára emelkedett több mint 30 százalékkal. Ezért is
volt meglepő, amikor Orbán Viktor nem

sorolta be azon termékek közé, amelyekre 3 hónapos hatósági árstopot vezettek be.
Ez valószínűleg azért történt, mert
egy árstop a gazdákat biztosan felbőszítené. A burgonya esetében egyébként
idén is további 25-30 százalékos drágulást várnak. 
Forrás: www.merce.hu

A népszavazással az ellenzék azt szeretné elérni, hogy 3-ról 9 hónapra hosszabbítsák meg az álláskeresési járadék folyósítási idejét, és a kínai Fudan Egyetem
helyett a Diákváros épüljön meg, ahol a
vidéki egyetemistáknak 10 ezer kollégiumi 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, aminek költségeit már évekkel ezelőtt is ötmilliárdra becsülték.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

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 közpénzekből (az adófizetők forintjaiból) és
az európai uniós támogatásokból
„átcsoportosított” pénzekből gazdagodott. Az állami pályázatokon
általában az Orbán család és holdudvara tarol, ennek következtében
földek, bányák, bankok, kastélyok,
építőipari, energetikai vállalatok
tulajdonosai lettek, és még számtalan területen jutottak hatalmas
előnyökhöz. Arra már fel sem
kapjuk a fejünket, hogy
Orbán Viktor gyerekkori
barátja, Mészáros

Lőrinc lett pár év alatt az ország leggazdagabb embere. Vajon miért? De
a miniszterelnök veje, Tiborcz István
is 37 milliárd forinttal gazdálkodhat,
akinek vagyonosodása akkor kezdődött, amikor elvette feleségül Orbán
lányát. Nem csak a gyerekek, a feleség, a szülők és a testvérek, de a kiterjedt rokonság sem panaszkodhat
a támogatásokat illetően.
A demokratikus államokban a
hatalom és a gazdagodás ilyen
szintű összefonódása
teljesen elképzelhetetlen, ez csak diktatúrákban fordulhat elő
büntetlenül. Meg itt, nálunk, Magyarországon.
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Forrás: www.nyomtassteis.hu, www.nerinfo.hu
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