
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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A 4. OLDALON

Ha 12 éven át lett volna 
13. havi nyugdíj

Ennyi járt volna Ennyi lett

1,3 millió Ft

170 Ezer ft
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Reményünket megerősítette, hogy nem 
sokkal utána kormányrendelet részletez-
te az útépítés menetét. A munka elkez-
dődött ugyan, de a 2018 tavaszára ígért 
52,5 km-es, 2x2 sávos útból semmi sem 
készült el. Vígh László miniszteri biztos, 
a térség országgyűlési képviselője beje-
lentette: a tervek szerint 2020 közepére 
elkészül az M76-os gyorsforgalmi út Za-
laegerszeg határában és a Balatonszent-
györgy térségében épülő első szakasz. 
Ezt október 22-én adtak át, amit külön 
ünnepséggel tiszteltek meg Keszthely 
térségében, majd külön  ünnepelték a 
zalaegerszegi bevezető szakaszt.

Ekkor a képviselő közölte, hogy 
az M76-os összesen 52,5 kilométeres 

szakasza várhatóan 2024 végére ké-
szül el. A  megállapodás óta eltelt 7 
év, az autóútból elkészült 8,7 km. Az 
újabb céldátumig hátravan szűk 3 év, 
a közbeszerzési kiírás szerint építésre 
vár 43,8 km!

Február elején jött az „örömteli” hír: 
várhatóan március 4-én egy újabb, 3 
km-es szakasz átadása során mondják 
el újból a régi képviselők és az új jelöl-
tek, szalagvágással, szónoklatokkal, 
hogy épül a gyorsforgalmi út. Ha így, 3 
kilométerenként megünneplik, akkor el-
tart még egy ideig! 

Miközben Zalaegerszeg kivételével 
már minden megyei jogú város be van 
kötve a négysávos úthálózatba.

Hét év alatt 8,7 kilométer autóút

A Modern Városok Program keretében 2015. április 14-én aláírt megállapo-
dás alapján a zalai emberek joggal reménykedtek abban, hogy végre elér-
hető közelségbe kerül a térség közlekedési gondjainak megoldása, hiszen 
Orbán Viktor aláírásával garantálta, hogy 2018 tavaszára 2x2 sávos út köti 
össze Zalaegerszeget az M7-es autópályával.
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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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