
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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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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Dorosz Dávid vagyok, volt főpolgármes-
ter-helyettes, Karácsony Gergely egyko-
ri kampányfőnöke. Régóta dolgozom a 
politikában, de még mindig felháborít, ha 
igazságtalanságot, kihasználatlan lehe-
tőségeket látok.

Jogi, nemzetközi kapcsolatok és 
MBA diplomám van, de mindig fontos-
nak tartottam a gyakorlati tudást, az 
együttműködés fontosságát. Ezt hasz-

nosítom, amikor öt párt jelöltjeként hét 
település ellenzéki szereplőivel dolgo-
zom együtt.

Kampányfőnökként megtanultam, 
hogyan lehet legyőzni a Fideszt, főpol-
gármester-helyettesként pedig azt, hogy 
fejleszteni kell: utakat, villamost vagy a 
Futár applikációt. Két éve könyvet írtam 
a globális kihívásokról, de tudom: csele-
kedni helyben kell.

Dorosz Dávid
Választott frakció: Párbeszéd
Jelölőszervezetek: Párbeszéd, LMP, MSZP, Momentum, Jobbik
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
7. Kivéreztetett magyar egészségügy 

A magyar lakosság egészségi állapo-
ta az EU-ban az egyik legrosszabb, a 
megelőzhető és a daganatos beteg-
ségek szempontjából is az utolsók 
vagyunk. Ha a várható élettartamot 
nézzük, akkor szintén a sor végén kul-
logunk, egy magyar férfi hét évvel él 
rövidebb ideig, mint egy nyugat-eu-
rópai. Ez leginkább annak a követ-
kezménye, hogy 1995 óta még soha 
nem költött az állam olyan keveset az 
egészségügyre, mint a Fidesz-kor-
mány az utóbbi években. Ezzel 
szemben a sportba kétszer 
annyi pénzt pumpált, 
mint az uniós átlag. 

Ezek a számok egyértelműen azt 
mutatják, hogy Orbán Viktort és a Fi-
desz-kormányt nem érdekli a magya-
rok egészségi állapota. Nem tesznek 
semmit a rekordhosszú várólisták, az 
orvosok és az ápolók elvándorlása 
ellen, de az sem zavarja őket, hogy 
milyen embertelen állapotok vannak 

a legtöbb kórházban. Nekik per-
sze mindegy is. A Fi-

desz-elit a magán-
egészségügyben 
gyógyíttatja magát 

annyi pénzért, ami a 
legtöbb magyarnak 

megfizethetetlen. 

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 
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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 ame-
rikai NATO-katonák, válaszul az Ukraj-
nát érő orosz fenyegetésre. Korábban az 
Egyesült Államok Lengyelországgal és 
Romániával megállapodott amerikai egy-
ségek megjelenéséről, de Szijjártó Péter 
azt nyilatkozta: amerikai katonákra semmi 
szükség, Magyarország területén már ál-
lomásoznak NATO-egységek, mégpedig 
a magyar hadsereg, amely megfelelő ál-
lapotban van a biztonság garantálásához.

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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Az elviselhetetlen hosszúságúra nőtt 
várólisták miatt tömegek vándorolnak 
a magánegészségügybe, hogy pénzért 
vegyék meg azt, amit a járulékukért egy-
szer már megvásároltak. Így már csak azt 
közli az egészségbiztosító, mennyi volt a 
várakozási idő az elmúlt hat hónapban 
egy-egy térségben vagy intézményben. 

Vagyis nem egy jelenlegi adatot hoz nyil-
vánosságra (ami a várólista lényege), ha-
nem egy múltbelit. Persze a hat hónap-
pal ezelőtti adatok, amik még láthatók, 
azok is borzalmasak.  E szerint például 
térd- és csípőprotézis-műtétre 3−5 év, 
szürkehályog- és szívbillentyűműtétre 2 
év a várakozási idő egyes helyeken. 

Megint titkolják a kórházi 
várólistákat

Ijesztően hosszúak voltak a várólisták, a kormány megoldotta: eltüntette az 
internetről az aktuális helyzetet. Jobb, ha nem szembesülnek a polgárok a 
választások előtt azzal, hogy öt műtéti típusban is hosszabb a várakozási idő, 
mint 2010-ben. 
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