
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

20k22_nyomtassteis_20211205.indd   120k22_nyomtassteis_20211205.indd   1 2021. 12. 05.   18:46:082021. 12. 05.   18:46:08

ZALA

MEGYE

A 3. OLDALON



23

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. 

Ez a 40 ezer forint különbség nagyon hiányzik 
most a nyugdíjasoknak, amikor az élelmisze-
rek 10–30 százalékkal drágulnak egy év alatt.  
Az ellenzék a nyugdíjak éves emelésénél 

nemcsak az árdrágulást, hanem a bérek nö-
vekedését (svájci indexálás) is figyelembe 
fogja venni, amelyek az elmúlt 6 évben évi 9 
és 14 százalék között nőttek. 

200 000 forint felett lehetne 
az átlagnyugdíj

Ha a 2010 előtt érvényben levő rendszert az Orbán-kormány megtartotta 
volna, akkor a jelenleg 161 ezer Ft-os átlagnyugdíj már most meghaladná 
a 200 ezer Ft-ot. 
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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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A rendezvény alig három hétig, 2021. 
szeptember 25-től október 14-ig tartott, 
amire az Orbán-kormány összesen 17 
milliárd forintot költött. Százmilliók jutot-
tak könyvkiadónak, magánkézben lévő 
hotelnek, és 200 millió forintból népsze-
rűsítették a vadhúsos ételeket. Ebben 
a zalaegerszegi Vernula Kft. is aktívan 
részt vett, 2019–2020 között 98 millió 
forintot kapott a vadgasztronómia nép-
szerűsítésére. A kézműves vadételeket 
készítő cég több szempontból is érde-
kes, ugyanis nem találni a honlapját, és 
a kft. a cégadatbázis szerint csupán egy 
főt foglalkoztat. Továbbá 2019-ben nincs 
feltüntetett bevétele, 2020-ban pedig 
5,8 millió forint nettó bevétel -11,5 milliós 
adózott eredménnyel, vagyis veszteség-
gel társult.

A kiállítás egyik jelentős vidéki hely-
színe Keszthely volt: a Festetics-kas-
tély mögött található újonnan felhúzott 
épületbe került a vadászati múzeum. A 
keszthelyi múzeumot egymilliárd fo-
rintból bővítették a világkiállításra, a va-
dászati kiállítás kapcsán összesen 407 
millió forint szerepel Keszthelyre vonat-
kozóan a táblázatban:
• a vadászati programokra a Festetics-
kastélyban 2019–2021 között 40 millió 
forintot;
• a Keszthelyi Vadászati központ infra-
strukturális fejlesztésére 120 millió fo-
rintot;
• a Hagyományos Vadászati Kiállítás lét-
rehozására a Hungexpón és a kiállítás 
Keszthelyre szállítására 247 millió forin-
tot kaptak.

Milliárdokat szórtak szét vidéken

Az Átlátszó.hu pár hete rábukkant egy táblázatra, ami a tavaly megrende-
zett vadászati kiállítás vidéki költségeit tartalmazza. A dokumentumból ki-
derül, hogy mire költöttek el 5,2 milliárd forintot. Egy veszteséges zalai kft. 
például közel 100 millió forintot kapott vadételek népszerűsítésére.


