
Orbán Viktor úgy adja át háromciklusnyi 
kormányzás után az országot, hogy egek-
ben az infláció, soha nem látott módon 
eladósodott az állam, gyenge a forint, az 
Unióból nem jön a pénz, többmilliónyi a 
szegény ember és a méltatlanul alacsony 
nyugdíjból tengődő idős. Lerohasztott 
egészségügy, összeomlás szélén lévő 
oktatási rendszer, negyvenezer covid-
halott. Eközben milliárdos lett mindenki 
Orbán környezetében: az apja, a lánya, a 
veje, a barátja és a teljes haveri kör. Ez a 
12 évnyi kormányzás mérlege.

A Fidesz pánikban van, mert ha elve-
szíti a választásokat, akkor jön az elszá-
moltatás. Ezért próbálkoznak mindennel, 
ami hatalmon tarthatná őket. 

Minden ember a saját bőrén érzi vá-
sárláskor, hogy mennyire elszabadultak 
az árak. Ezen nem segít, hogy néhány 
élelmiszer árát befagyasztják – persze 
csak a választásokig. 

Az igazi tragédia és egyben Orbán ku-

darca az, hogy milliók élnek ma Magyar-
országon, akiknek egy étolaj megvásár-
lása is gondot jelent.  

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös 
miniszterelnök-jelöltje szerint az árbefa-
gyasztás beismerő vallomás arról, hogy 
Orbán gazdaságpolitikája végleg meg-
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Demokratikus országokban elképzelhe-
tetlen, hogy a választások előtt a kormány-
párt és az ellenzék miniszterelnök-jelöltje 
ne vitázzon egymással. Ma gyaror szágon 
országgyűlési választást megelőzően 
utoljára 2006-ban volt miniszterelnök-

jelölti vita. Azóta, bár az ellenzék többször 
kérte, Orbán Viktor nem mert leülni vitázni 
az aktuális kihívójával. 

Márki-Zay Péter reményét fejezte ki, 
hogy a kormányfő ezúttal kiáll vele vitázni.

Forrás: www.hang.hu 

Mer-e vitázni Orbán Márki-Zayval?

Választási vitára hívta ki Orbán Viktort az egyesült ellenzék miniszterelnök-
jelöltje. Márki-Zay Péter szerint az emberek, legyenek kormánypárti szava-
zók vagy ellenzékiek, megérdemlik, hogy meghallgathassák azt, aki a kö-
vetkező négy évben Magyarország miniszterelnöke kíván lenni. 
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Rendőrt minden faluba!   
A határkerítésre szükség van, nem bontjuk 
le – jelentette ki Lengyel Róbert, az ellenzék 
rendészeti, belügyi felelőse.Külön határőrsé-
gi igazgatóságokat akarnak létrehozni, ahe-
lyett, hogy a rendőröket messziről vezénylik 
oda. Vissza akarják állítani a rendőrök szol-
gálati nyugdíját, amit a kormány elvett tíz éve. 
Rendkívül fontosnak tartják, hogy minden 
faluban legyen rendőr. „Egy faluban papnak, 
kocsmárosnak és rendőrnek lennie kell” – 
idézte Lengyel Róbert a falusi embereket.

Forrás www.telex.hu
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bukott. Ráadásul megint más terhére 
nagyvonalú a miniszterelnök, mert ennek 
az intézkedésnek az árát végül a gazdák, 
a kereskedők és gyártók fogják megfizet-
ni, de leginkább a falusi kisboltosok, akik 
már eddig is nehéz helyzetben voltak. Az 
Orbán-kormány kapkodó intézkedések-

kel próbálja feledtetni a szegényekkel, 
hogy eddig nem sokat tettek értük. Mégis 
könnyen járhatnak úgy, hogy a megvásá-
rolni szándékozott választók zsebre te-
szik, amit kapnak, mert ez jár nekik, aztán 
végül Orbán ellen szavaznak. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
3. A 40 ezer covid-halott  

A Fidesz-kormány a járványhelyze-
tet is arra használta fel, hogy a ha-
veroknak juttasson különböző busás 
üzleteket. A kínai vakcinát a valódi 
ár többszöröséért szerezték be, za-
varos hátterű cégeken keresztül. A 
Sinopharmmal főként időseket ol-
tottak be, annak ellenére, hogy a 
gyártó sem javasolta használatu-
kat 60 év felettieknél. Ugyancsak 
horribilis áron vásároltak horri-
bilis mennyiségű, 16 ezer 
lélegeztetőgépet, miköz-
ben tudták, hogy 
csak két-három-

ezer működtetéséhez van személy-
zet. A munkanélkülivé vált kisem-
berek alig kaptak támogatást, míg 
Mészáros Lőrinc szállodáinak száz-
milliárdok jutottak. Több ezer orvos 
és szakápoló hagyta el a pályát egy 
ostoba törvényi rendelkezés miatt, a 
járvány közepén. Az átgondolatlan, 

több tízezres ágyfelsza-
badítás miatt műtétek 
és szűrővizsgálatok 
maradtak el, így több 

százezer ember szenve-
dett súlyos egészségká-

rosodást, vagy halt meg. 
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most 
közzétett adatai alapján az elmúlt egy 
évben a járműüzemanyagok, illetve do-
hányáruk ára nőtt a legnagyobb mér-
tékben, 25,9, illetve 12,7 százalékkal. Az 
élelmiszerek ára átlagosan 8 százalékkal 

emelkedett egy év alatt a novemberi 6,0 
százalékos növekedés után, ezen belül 
az étolajé 26,8 százalékkal, a liszté 23,7, a 
margariné 22,8, a kenyéré 15,2, a barom-
fihúsé 13,4, a tejé 12,1, a péksüteményeké 
11,6 százalékkal.

Nem állt meg az áremelkedés

Tavaly decemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4 százalékkal magasab-
bak voltak mint egy évvel ezelőtt, és az egy hónappal korábbi szinthez ké-
pest is emelkedtek. 
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Mit kínál az ellenzék a szegényeknek? 

A családi pótlék megduplázását és az 
alacsony nyugdíjak emelését. Az alap-
vető élelmiszerek széles körében az 5 
százalékos áfa bevezetését. A devizahi-
telesek kárpótlását és a kilakoltatások 
felfüggesztését. Szociális bérlakásépí-
tést. A rokkantnyugdíjasok kártalanítá-

sát, a nyugdíjplafon visszaállítását. Az 
áremelkedések és a forint értékcsök-
kenésének mérséklését. A nyugdíjkasz-
sza és egészségügyi kiadások érezhető 
emelését. A szakápolók és szociális dol-
gozók bérének rendezését. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Sztrájkra készülnek a pedagógusok  

Megkezdték a szervezést a pedagógus-
szakszervezetek a január 31-i figyelmez-
tető sztrájkra. A szülőket arra kérik, aznap 
csak 10 órára vigyék az iskolába a gyere-

keket. A Magyar Szakszervezeti Szövet-
ség autós demonstrációval áll majd ki 
mellettük. A tanárok tisztességes bért kö-
vetelnek, olyat, amiből meg is lehet élni. 

Forrás: www.szakszervezetek.hu

Egy budapesti centrumkórház-
ban dolgozó nő azt mondta, 
évtizedek óta ápoló, de az ő 
kategóriájában megjelenő 690 
ezer forintos átlagkeresetet ta-
lán még akkor sem tudná elérni, 
ha havi 300 óránál is többet dol-
gozna.

A munka egyre több és több egy-
egy műszakban, a kollégák viszont fo-

gyatkoznak. A legutóbbi éjszakai 
műszakjában 12 magatehetetlen 
fekvőbeteg jutott rá ápolóként. 
Bár a tempó csaknem minden-
nap ennyire feszített, még sok 
túlmunkával is alig 300 ezret ke-
res. Azt is elmondta, hogy amióta 

megjelent a kormány plakátja, a kollé-
gákban csak nőnek az indulatok.

Forrás: www.nepszava.hu

Hazudnak az ápolók béréről is

„Hazugság!” – olvasható egy érintett véleménye a Fidesz-kormány Face-
bookon közzétett plakátja alatt, mely szerint a pályán eltöltött időtől függő-
en az ápolók átlagkeresete bruttó 517 ezer és 690 ezer forint között mozog. 
Az egészségügyi dolgozók szerint a valódi keresetük mintegy másfélszere-
sét tüntették fel a táblázatban.


