
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

A 106 ellenzéki jelölt fél nap alatt összegyűj-
tötte a választáson való induláshoz szükséges 
aláírásokat, ezzel is hitelesítve a közös minisz-
terelnök-jelöltet, Márki-Zay Pétert. Több millió 
ember őt tartja a jelöltjének, mégsem kap soha 
egyetlen perc megszólalási időt sem az adófi-

zetők által fenntartott M1 tévében és a Kossuth 
rádióban. 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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A 3. OLDALON



2 3

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 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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Általános szegénység van, mert há-
rommillió honfitársunk él a szegény-
ségi küszöb alatt, Somogyországban 
pedig különösen sok a hátrányos 
helyzetben lévő. Valljuk be őszintén, 
százvalahányezer forintos fizetésből, 54 
ezer forintos közmunkabérből, 50-70 
ezer forintos nyugdíjból csak rendkívüli 
nélkülözéssel lehet megélni, és nem se-
gít ezen a helyzeten a választások előtt 
rendszerint kiosztott alamizsna sem.

Miközben az ország egyes vezetői 
luxusgéppel járnak szórakozni, sok so-
mogyi ember a munkába járáshoz szük-
séges autóját sem tudja megtankolni. 
Általános jólét helyett tehát általános 
szegénység jellemzi Magyarországot. 
De miért hagyja ezt a nép?

Szabadság van egyáltalán? Hát 
persze, hogy van: lehet baromi sokat 
dolgozni baromi kevés pénzért. Lehet 
előbbre jutni? Hogyne lehetne, csak 
éppen nem a tudás, a tehetség, a szor-
galom, a kitartó és a kemény munka, ha-
nem a Fideszhez való hűség segítségé-
vel. Nem szabadság van, hanem függés 

a Fidesztől, ha úgy tetszik, a kisgömbö-
cöktől. De miért hagyja ezt a nép?!

Aki nem fideszes, az már szinte ha-
zaáruló az ő szemükben, a rendszer 
ellenségeit pedig minden eszközzel 
tiporják és sunyi módon megfigyelik, 
lehallgatják. Igen, harmincegy évvel a 
rendszerváltozás után Magyarországon 
ezt büntetlenül meg lehet tenni, és meg 
is teszik. De miért hagyja ezt a nép?!

Viszont van egy jó hírem. Akit zavar 
a pofátlan lopás, a hazudozás, a pök-
hendi válaszok, az ostoba óriásplakátok, 
az uszító és gyűlöletkeltő üzenetek, az 
uralkodó osztály rongyrázása, az április 
3-án nemet mondhat minderre, és egy-
úttal igent egy jobb jövőre. 

Én ezt fogom tenni, és mindent meg-
teszek annak érdekében, hogy végre 
egy normális országban élhessünk, és a 
gyermekeink, unokáink is egy normális 
országban nőhessenek fel. Szegénység 
és függőség helyett tehát jólétet és sza-
badságot minden magyarnak!

dr. Steinmetz Ádám
az ellenzék közös jelöltje

Jólétet és szabadságot!

Harmincegy évvel a rendszerváltozás után Magyarországon általános jólét 
és szabadság helyett általános szegénység és függés van.

2022. 02. 18. péntek
• Marcali Piac 8.30–12.00
• Balatonboglár, posta 

környéki parkoló 
Utcafórum 14.00

2022. 02. 19. szombat
• Fonyód Piac 8.00–12.00
• Marcali Borforraló 

fesztivál 13.00

2022. 02. 25. péntek
• Marcali Piac 8.30–12.00
• Somogysámson 

Utcafórum 14.00
• Csákány Utcafórum 15.00

Támogassa aláírásával a jelöltet!
Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Somogy megye 3-as 
számú választókerületében:


