
Magyarország kormánya a múlt héten 
elvesztett egy fontos pert az Európai Bí-
róságon. Ez alapján akár hosszú évekre is 
meg lehet vonni az uniós pénzek kifizeté-
sét, ha nem működik demokratikusan az 
ország. 

Az Unió helyreállítási alapjából régóta 
járna Magyarországnak hatezermilliárd 
forint (6 000 000 000 000), amit a korrup-
ció és a nem demokratikus működés mi-
att tartanak vissza.  Vagyis Orbán minden 
magyar ember zsebéből 600 000 forintot 
vesz ki. 

Az Európai Unió garanciákat kér az ál-
lami szintű korrupció, a közpénzek és az 
európai uniós támogatások ellopásának 
megszüntetésére és az igazságszolgál-
tatás függetlenségének biztosítására. 

A magyar kormány világossá tette, 
hogy nem hajlandó változtatni az eddigi 
politikáján. Bojár Gábor, az egyesült el-

lenzék gazdasági tanácsadója attól tart, 
és ennek számos jelét észleli, hogy az 
Orbán-kormány az Európai Unióból való 
kilépést fontolgatja. 
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A korrupt Orbán-kormány 
miatt nem jön a pénz az Európai Unióból 

Ami ebben az országban épült az elmúlt 18 évben, azt az Európai Unióból 
érkező támogatások tették lehetővé. Mivel az Orbán-kormány ellopja a tá-
mogatások jelentős részét, hosszú ideje nem kapunk pénzt az EU-ból. Most 
ezt egy bírósági ítélettel is megerősítették.   
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Hatalomra jutásuk esetén garantált mi-
nimumjövedelmet biztosítanak a sze-
gényeknek, és duplájára emelik a 13 
éve változatlan családi pótlékot, amely 
Orbánék alatt értékének közel a felét el-
vesztette. 

Bérlakás- és panelfelújítási program 
indul, bővítik a települési segélyezése-
ket és a lakásfenntartási támogatásokat. 
Emelik a szociális dolgozók bérét és a 
fogyatékosok támogatását. 2 hónapos 
szabadság járna gyerekszületés után az 
édesapáknak. Megmaradna a családtá-
mogatási program és a rezsicsökkentés 
is. Bővítenék az alacsony jövedelműek 

gyógyszertámogatási keretét. Kiemelt 
kérdésként kezelnék az esélyegyenlősé-
get és a női egyenjogúságot. 

Garantált minimumjövedelmet 
és dupla családi pótlékot adna 
az ellenzék 

Az egyesült ellenzék fő célja a 12 éve növekvő szegénység megállítása és a 
jövedelmi egyenlőtlenségek felszámolása. 
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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
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A Fidesz-szavazók fele is szeretne 
Márki-Zay–Orbán-vitát 

A választók 71 százaléka szívesen meg-
nézne egy tévévitát az ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter 
és Orbán Viktor miniszterelnök között 
– derült ki a Publicus Intézet közvéle-
mény-kutatásából. Az ellenzéki sza-

vazók 93 százaléka szeretné ezt, de a 
kormánypárt szavazói közül is 51 szá-
zalék, vagyis minden második fideszes 
is megnézne egy ilyen vitát. Egyelőre 
úgy tűnik, hogy Orbán túl gyáva ahhoz, 
hogy nyíltan kiálljon az ellenfelével. 

Ugyanis Orbánnak két lehetősége 
marad, ha győz a választásokon. Vagy 
végrehajtja az Unió követeléseit, vagy 
kilépteti az EU-ból az országot, és akkor 
marad szövetségesnek Oroszország és 
Kína. 

A helyzetet így kizárólag az ellenzék 
győzelme oldhatja meg, mert ők vissza-
állítanák a demokratikus állapotokat, és 
megakadályoznák az uniós pénzek ello-
pását.  

Forrás: hvg.hu, valaszonline.hu

HAZUDOTT AZ IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTER 

Varga Judit azt állította, hogy a gyermek-
védelminek hazudott törvény miatt ítél-
tek el minket, és ezért nem kapunk pénzt. 
Erről azonban az uniós bírósági ítéletben 
egyetlen szó sincs. A szöveg teljesen egy-
értelmű: a demokrácia hiányával és a kor-
rupcióval van baja az Uniónak. 

Magyarországon egy kezdő tanár fizeté-
se bruttó 195 000 Ft. Ha egy pedagógus-
nak a villanyszámla miatt kell aggódnia, 
akkor sajnos nem képes teljes erővel 
gyermekeink taníttatására koncentrálni.

Egyre terjed a polgári engedetlen-
ség, több száz tanár nem vette fel a 
munkát az elmúlt héten egy-egy napra, 

így tiltakozva a kormány által bejelentett 
új sztrájkrendelet ellen. E szerint lénye-
gében a tanároknak sztrájk közben is 
kötelező órákat tartaniuk. Mivel ez nyil-
vánvalóan elfogadhatatlan a számukra, 
március 16-ra országos megmozdulást 
terveznek. 

Forrás: www.hvg.hu

Tanárok: A sztrájk alapjog

A megalázó bérek és munkakörülmények mellett a kormány még a tanárok 
egyik alapjogát, a sztrájkot is ellehetetleníti. Egy új jogszabály szerint a mun-
kabeszüntetés alatt is tanítaniuk kellene. 
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Ellenzéki március 15-e Budapesten

A hatalom a népé címmel március 15-én 
15 órától a Műegyetem rakparton kor-
mányváltó nagygyűlést tart az Egység-
ben Magyarországért, vagyis az egyesült 
ellenzék.

Az ország minden részéből várják az em-
bereket, hogy megmutassák az el lenzék 
erejét, és megüzenjék Orbán Viktornak: 
már csak napjai vannak hátra a hata-
lomban.

Fo
rr

á
s:

 n
yo

m
ta

ss
te

is
.h

u
 

Kormányváltást követően
• visszaadjuk az iskolák feletti irányítást 

a szülői közösségeknek, tantestületek-
nek és az önkormányzatoknak! Meg-
szüntetjük a tankerületek átpolitizált 
felügyeletét!

• bővíteni fogjuk az óvodai, iskolai férő-
helyeket és bölcsődék kialakításával 
támogatjuk a szülőket a munkaválla-
lásban!

• a térségi tömegközlekedést a fővá-
rossal közösen oldjuk meg. Biztosítani 
fogjuk a buszjáratok sűrítését a telepü-
lések között és a vasúti és HÉV-menet-
rendekkel történő összehangolását!

• bérlakásokat alakítunk ki a térségben 
a szociális, oktatási, igazgatási és rend-
védelmi szférában dolgozók számára!

• felülvizsgáljuk a Budapest-Belgrád 
vasútvonal szerződéseit!

Jószai Teodóra: ITT MI ÉLÜNK, MI DÖNTÜNK!

A Budapest-Belgrád vasútvonal kör-
nyékén élők méltatlan helyzetbe kerül-
tek: titkosított szerződéssel intézik so-
rukat, életüket, telkeket sajátítanak ki, s 
az itt élőknek fogalmuk nincs arról, mi 
történik velük. Nemsokára kezdődnek 
a lezárások, április 30-tól átszállással, 
pótlóbuszokkal lehet csak eljutni Buda-
pestre. Még augusztus végén intéztem 
kérdést Vadai Ágnesen keresztül Orbán 
Viktorhoz arról, hogy a vágányzár és az 
építkezés miatt a két településrész kö-
zötti átjárás hogyan lesz megoldva, mi 
lesz az óvodába, iskolába járókkal, de 
megnyugtató választ nem kaptam. Úgy 
tűnik, élhetetlen lesz a város. A Márki-
Zay Péter-féle, reményeink szerint fel-
álló új kormány azt ígéri, hogy felnyitja 

a titkosított szerződést és megvizsgálja, 
hogy ez a kiemelt projekt mit tartal-
maz valójában. A vasútfejlesztés nem 
áll le, ezt Márki-Zay Péter is elmondta, 
de nem mindegy, hogy egy vagy két 
sínpár épül és az sem mindegy, hogy a 
sínek kikerülik-e a településeket, vagy 
sem. A civilek munkája felbecsülhetet-
len ebben a féldiktatórikus, információt 
eltagadó rendszerben, hiszen megter-
veztek egy alternatív útvonalat a má-
sodik sínpárnak, ami elkerülné a tele-
pülést. Lehet így is vasutat fejleszteni. 
Akkor leszünk okosabbak, ha közelebb 
kerülünk az információhoz. Felelőtlenül 
ígérgetni nem tudunk, csak a hitelszer-
ződésekbe való betekintés után lehet 
érdemben nyilatkozni.

Hiszek a helyi közösségek erejében, hiszek abban, hogy a legjobb dön-
téseket a helyiek hozzák, illetve azok, akiket leginkább érint az adott 
probléma. A Fidesz központosító politikája, az iskolák államosítása, az 
önkormányzati jogok csorbítása szembe megy mindannyiunk érdekével.


