Nyomtasd, másold, terjeszd!

De tényleg, miért nem mer vitázni
Orbán Viktor?

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

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

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Már a Fidesz-szavazóknak is egyre kínosabb, hogy Orbán Viktor megfutamodik Márki-Zay Péter elől, és nem mer vele nyíltan megmérkőzni egy televíziós vitában. Orbán egyszerűen fél.
A 106 ellenzéki jelölt fél nap alatt összegyűjtötte a választáson való induláshoz szükséges
aláírásokat, ezzel is hitelesítve a közös miniszterelnök-jelöltet, Márki-Zay Pétert. Több millió
ember őt tartja a jelöltjének, mégsem kap soha
egyetlen perc megszólalási időt sem az adófi-

sen mintegy 14 272 milliárd forintnyi uniós
pénzt egyelőre nem folyósítják. Az Európai
Unió arra vár, hogy a magyar kormány nyújtson garanciát: nem fogják ellopni a pénzt. Azt
kérik, hogy állítsák le az állami szintű korrupciót, biztosítsák az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat
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nyomtassteis
nyomtassteis

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Nem jön a pénz az Unióból
Mivel az Orbán-kormány nem tudja garantálni, hogy az uniós támogatásokat tisztességesen és átláthatóan használják fel − vagyis
nem lopják el −, hónapok óta nem kapunk
pénzt az Európai Unióból.
Sem a helyreállítási alapból, sem a hétéves költségvetésből nekünk szánt, össze-
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A nyugdíjasok csak
a választások előtt fontosak
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Az Orbán-kormány 12 évében egyáltalán nem volt 13. havi nyugdíj. A választások előtt 50 nappal viszont hirtelen lett. A Medgyessy- és a Gyurcsánykormány idején végig adták ezt a juttatást. A nyugdíjasoknak egyébként
nem egyszeri támogatásokra van szükségük, hanem az év minden hónapjában tisztességes nyugdíjra.

Hosszú évek óta az a legnagyobb probléma, hogy az átlagkeresetek sokkal nagyobb mértékben emelkedtek, mint a
nyugdíjak. Egy ideje pedig már az árak
tényleges drágulását sem ellensúlyozták
az emelések. Vagyis a nyugdíjasok folyamatosan szegényedtek.
Csupán 2009-ben közelítették meg a
nyugdíjak az átlagkeresetet. Az átlagnyugdíj akkor 93 256 forint volt, míg az átlagkereset 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 helyzete.
Sok idős embert érint a nyomor: míg
2019-ben az idősek 11,1 százaléka számí-

Ha 12 éven át lett volna
13. havi nyugdíj

1,3 millió Ft

170 Ezer ft
Ennyi járt volna

Ennyi lett
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Ők nem szavazták meg 2002-ben
a 13. havi nyugdíjat
Kósa Lajos, Kövér László, Lázár János,
Orbán Viktor, Rogán Antal, Semjén
Zsolt, Szijjártó Péter.

tott szegénynek, tavaly már 14,4 százalékuk. A nyugdíjak nagysága között pedig
több mint hetvenszeres a különbség: jelenleg a legalacsonyabb nyugdíj 28 500
forint, a legmagasabb pedig 2 millió feletti.

Tegyük ki a „megtelt táblát“
a Csepel‑sziget térségére!
Jószai Teodóra, az ellenzék közös képviselőjelöltje Pest megye 8. sz. választókerületében a negatív tendenciák megállítását tűzte ki célul választási
programjában.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Továbbra is egekben az infláció

Nagyon sokan élünk a Csepel-sziget
térségében. Húsz év alatt a 9 település
össznépessége 40,23%-kal nőtt. Zsebkendőnyi telkeken épült ikerházak, sorházak, hibásan szabályozott, szűk utcák
jelentek meg a településeken.
A korábbi átgondolatlan önkormányzati döntések és a hibás törvénykezés
következménye, hogy az utak, a csapadékvíz-elvezetés, a közművek nem

A legpesszimistább várakozásoknál is rosszabb inflációs adatot közölt a Központi Statisztikai Hivatal: januárban 7,9 százalékosra gyorsult a fogyasztói
árak emelkedése, ennél magasabb 2007 augusztusa óta nem volt.
A kormányzati jóslatok ellenére nem állt
meg, sőt tovább folytatódott a drágulás.
Az élelmiszerárstop egyáltalán nem fogja vissza az inflációt. A tíz legjobban dráguló termék közül nyolc élelmiszer, ezért
mindez sokkal rosszabbul érinti a szegényeket 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 tejtermékeké 17,2, a tejé 16,9, a sajté 15,8, a száraztésztáé 15,1, a péksüteményeké 14,9,
a munkahelyi étkezésé 11,3, az éttermi
étkezésé 11,2, a cukoré 11,0%-kal emelkedett.
Ha marad ez a tendencia, akkor akár
30%-kal is drágulhatnak idén az élelmiszerek.

Kormányváltást
követően

Forrás: www.hvg.hu
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Illusztráció: Pápai Gábor

Forrás: www.nepszava.hu

Nekünk nem kellenek amerikai
katonák
Nem megy bele az Orbán-kormány abba,
hogy Magyarországra is jöhessenek amerikai NATO-katonák, válaszul az Ukrajnát érő orosz fenyegetésre. Korábban az
Egyesült Államok Lengyelországgal és
Romániával megállapodott amerikai egységek megjelenéséről, de Szijjártó Péter
azt nyilatkozta: amerikai katonákra semmi
szükség, Magyarország területén már állomásoznak NATO-egységek, mégpedig
a magyar hadsereg, amely megfelelő állapotban van a biztonság garantálásához.

elégítik ki az igényeinket. Zsúfoltak óvodáink, iskoláink, dugóban állunk szinte
minden nap. A gombamód szaporodó
logisztikai csarnokok közlekedési és természeti következményeit jobban át kell
gondolni az M0 térségében. Önmérsékletre van szükség az önkormányzatok
részéről legalább addig, amíg az infrastruktúra fejlesztésével utolérjük magunkat.

• megoldjuk a Gyártelepicsomópont évek óta
ígérgetett rendezését!
• a HÉV-vonal
rekonstrukciója a helyi
igények alapján fog
megvalósulni.
• sürgősen meg kell kezdeni
a szigeti gerincút északi
szakaszának megépítését!
• rendezni kell a lakihegyi
M0-csomópont helyzetét,
önálló lehajtósávokkal
és a híd mindkét oldalán
turbókörforgalmak
kialakításával!
• hozzá kell látni a Taksony
vezér hídjának két
oldalán és az 51-es úton a
körforgalmi csomópontok
kialakításának!
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