
Hosszú évek óta az a legnagyobb prob-
léma, hogy az átlagkeresetek sokkal na-
gyobb mértékben emelkedtek, mint a 
nyugdíjak. Egy ideje pedig már az árak 
tényleges drágulását sem ellensúlyozták 
az emelések. Vagyis a nyugdíjasok folya-
matosan szegényedtek. 

Csupán 2009-ben közelítették meg a 
nyugdíjak az átlagkeresetet. Az átlagnyug-
díj akkor 93 256 forint volt, míg az átlagke-
reset 124 116 forint. Az átlagkereset azóta 
a duplájára nőtt, de a nyugdíjak emelése 
messze elmaradt ettől. 

Hiába a választások előtti kapkodó 
pénzosztogatás, a durva áremelkedések 
miatt nem javul a legtöbb nyugdíjas hely-
zete. 

Sok idős embert érint a nyomor: míg 
2019-ben az idősek 11,1 százaléka számí-
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A nyugdíjasok csak 
a választások előtt fontosak

Az Orbán-kormány 12 évében egyáltalán nem volt 13. havi nyugdíj. A válasz-
tások előtt 50 nappal viszont hirtelen lett. A Medgyessy- és a Gyurcsány-
kormány idején végig adták ezt a juttatást. A nyugdíjasoknak egyébként 
nem egyszeri támogatásokra van szükségük, hanem az év minden hónap-
jában tisztességes nyugdíjra.
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Ha 12 éven át lett volna 
13. havi nyugdíj

Ennyi járt volna Ennyi lett

1,3 millió Ft

170 Ezer ft

Márki-Zay Péter fél nap alatt összegyűjtöt-
te a szükséges számú aláírást ahhoz, hogy 
hivatalosan is az ellenzék közös miniszter-
elnök-jelöltje legyen. Több millió ember őt 
tartja a jelöltjének, mégsem kap soha egyet-
len perc megszólalási időt sem az adófizetők 

által fenntartott M1 tévében és a Kossuth rá-
dióban. Orbán Viktor megfosztja a választó-
kat attól, hogy élőben láthassák, mit gondol a 
két jelölt Magyarország jövőjéről. Szánalmas 
magyarázatokat találnak ki az emberei, hogy 
elfedjék a valóságot: Orbán gyáva kiállni.  

De tényleg, miért nem mer vitázni 
Orbán Viktor? 
Már a Fidesz-szavazóknak is egyre kínosabb, hogy Orbán Viktor megfuta-
modik Márki-Zay Péter elől, és nem mer vele nyíltan megmérkőzni egy tele-
víziós vitában. Orbán egyszerűen fél. 
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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

Mivel az Orbán-kormány nem tudja garantál-
ni, hogy az uniós támogatásokat tisztessé-
gesen és átláthatóan használják fel − vagyis 
nem lopják el −, hónapok óta nem kapunk 
pénzt az Európai Unióból. 

Sem a helyreállítási alapból, sem a hét-
éves költségvetésből nekünk szánt, össze-

sen mintegy 14 272 milliárd forintnyi uniós 
pénzt egyelőre nem folyósítják. Az Európai 
Unió arra vár, hogy a magyar kormány nyújt-
son garanciát: nem fogják ellopni a pénzt. Azt 
kérik, hogy állítsák le az állami szintű korrup-
ciót, biztosítsák az igazságszolgáltatás füg-
getlenségét.

Nem jön a pénz az Unióból
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HAJDÚ-BIHAR

MEGYE

A 3. OLDALON
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A kormányzati jóslatok ellenére nem állt 
meg, sőt tovább folytatódott a drágulás. 
Az élelmiszerárstop egyáltalán nem fog-
ja vissza az inflációt. A tíz legjobban drá-
guló termék közül nyolc élelmiszer, ezért 
mindez sokkal rosszabbul érinti a szegé-
nyeket és a nyugdíjasokat. 

Az élelmiszerek ára januárban 10,1 
százalékkal nőtt, ezen belül az étolajé 
33,4, a liszté 31,0, a margariné 21,2, a ke-

nyéré és a baromfihúsé 18-18, a tejtermé-
keké 17,2, a tejé 16,9, a sajté 15,8, a szá-
raztésztáé 15,1, a péksüteményeké 14,9, 
a munkahelyi étkezésé 11,3, az éttermi 
étkezésé 11,2, a cukoré 11,0%-kal emel-
kedett. 

Ha marad ez a tendencia, akkor akár 
30%-kal is drágulhatnak idén az élelmi-
szerek. 

Forrás: www.hvg.hu 

Továbbra is egekben az infláció

A legpesszimistább várakozásoknál is rosszabb inflációs adatot közölt a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal: januárban 7,9 százalékosra gyorsult a fogyasztói 
árak emelkedése, ennél magasabb 2007 augusztusa óta nem volt. 

Nem megy bele az Orbán-kormány abba, 
hogy Magyarországra is jöhessenek 
amerikai NATO-katonák, válaszul az Uk-
rajnát érő orosz fenyegetésre. Korábban 
az Egyesült Államok Lengyelországgal 
és Romániával megállapodott amerikai 
egységek megjelenéséről, de Szijjártó 
azt nyilatkozta: amerikai katonákra sem-
mi szükség, Magyarország területén már 
állomásoznak NATO-egységek, mégpe-
dig a magyar hadsereg, amely megfelelő 
állapotban van a biztonság garantálására.

Nekünk nem kellenek amerikai 
katonák

tott szegénynek, tavaly már 14,4 százalé-
kuk. A nyugdíjak nagysága között pedig 
több mint hetvenszeres a különbség: je-
lenleg a legalacsonyabb nyugdíj 28 500 
forint, a legmagasabb pedig 2 millió fe-
letti. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Ők nem szavazták meg 2002-ben 
a 13. havi nyugdíjat

Kósa Lajos, Kövér László, Lázár János, 
Orbán Viktor, Rogán Antal, Semjén 
Zsolt, Szijjártó Péter.
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Április 3-án parlamenti választások lesznek 
Magyarországon, ez fogja meghatározni 
az ország és a te sorsod a következő 4 
évben! Mindannyiunknak tenni kell azért, 
hogy ne lehessen csalni a választásokon.

Tiszta szavazást!Tiszta szavazást!

A választási csalásnak és visszaélésnek számtalan 
formája létezik, ezek között vannak bűncselekmények, és van, ami nem 
bűncselekmény ugyan, de a választási jogszabályokat sérti.

Példák a hazánkban jellemző befolyásolási, csalási módszerekre:
• kényszerítés, zsarolás,
• szavazatvásárlás − kiemelt formája a láncszavazás,
• voksturizmus − tömeges bejelentkezések fiktív lakcímekre,
• idősotthonokban az idősek tudatos befolyásolása,
• mozgóurna igénylése más nevében, az adott személy akarata ellenére; 

a mozgóurnát igénylők tudatos befolyásolása.

Az aHang közösség, a Civil Kollégium Alapítvány, a Political Capital, a jogvé-
dőkből álló Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetek összefogtak, hogy 
együtt küzdjenek a választások tisztaságáért − 

HOGY MINDENKI SZAVAZATA SZÁMÍTSON!
Kedves hajdú-bihari polgártársunk! Tizenkét éve már, hogy az olyan politikusok, 
mint Kósa Lajos, Tiba István, Tasó László, valamint helyi potentátjaik igyekeznek 
uralni a megyénket és az országot. Idén régóta várt lehetőség nyílik arra, hogy 
ezen változtassunk, ezért azonban mindannyiunknak tennünk is kell. Mutassuk 
meg, hogy Hajdú-Bihar a miénk, jelentkezz te is a csapatunkba! 

Fontos, hogy minél többen megismerjék a választási visszaélések különböző 
formáit és azt, hogy az alábbi módokon lehet ezek ellen védekezni: 

• ha tájékoztatjuk az újságírókat és a jogvédőket a visszaélésekről,
• ha a választás előtt felvilágosítjuk a szavazópolgárokat,
• ha minden szavazóhelyiségben lesznek a szabályokat betartató 

szavazatszámlálók.

Ehhez országszerte több ezer emberre van szükségünk. 
Csatlakozz a csapatunkhoz, töltsd ki az alábbi 

kérdőívet az interneten még ma! 

AHANG.HU/ONKENTES
Ha regisztrálsz, munkatársunk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot, 
és beavatunk a részletekbe. Helyettünk, helyetted senki nem fogja ezt 

megcsinálni, tarts velünk!


