
Ha bemegyünk egy boltba vásárolni, 
azonnal érezzük, hogy egyre jobban el-
szabadulnak az árak. Még a Központi 
Statisztikai Hivatal is ezt méri, amelynek  
közleménye szerint az elmúlt hónapban 
a margarin ára az előző év hasonló idő-
szakához képest 25,8 százalékkal, a ke-
nyéré 25, a száraztésztáé 22,1, a baromfi-
húsé 19,2, a sajté 17,9, a péksüteményeké 
17,8, a liszté 17,6, a vajé 16,3, a tejterméke-
ké 15,5 százalékkal emelkedett. 

Az üzemanyagok ára 18,7, a szeszes 
italoké, dohányáruké átlagosan 8,2 szá-
zalékkal nőtt.

Ez azt jelenti, hogy az árbefagyasz-
tással sem sikerült megfékezni az elszál-
ló árakat. Az elmúlt 15 évben soha nem 
volt ekkora áremelkedés.

A benzinkutaknál kaotikus helyzetek 
alakultak ki: sorban állás, mennyiségi 
korlátozás, hiány, kútbezárások, kamion-
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Pártoktól független hetilap

Orbán képtelen megfékezni 
az áremelkedést

Februárban is brutálisan emelkedtek az árak, az élelmiszereké 11,3 száza-
lékkal. Pedig akkor még nem is volt háború. A benzinkutaknál káosz van, sok 
helyen korlátozzák a tankolást, és aki ezt szóvá teszi, azt rémhírterjesztéssel 
vádolják, és büntetéssel fenyegetik.   
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Így szálltak el az árak 
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Ha választási csalást tapasztalsz
Ezen az űrlapon keresztül a kampányhoz vagy a választáshoz kötődő visszaélést tudsz 

bejelenteni: https://visszaeles.20k.hu/
Ha azonnali jogsegélyre van szükséged, akkor hívd a 20k22-t a +36 1 808 9111 

telefonszámon! Ha veszélyben vagy, hívd a 112-t!

Orbán pártja azt állítja óriásplakátjain, 
hogy Magyarország előre megy és nem 
hátra. Ezzel szemben az a szomorú va-
lóság, hogy olyan alapszolgáltatásokat 
nem érünk el településeinken, mint a 
postahivatal vagy a háziorvosi szolgálat.

A Fidesz azt ígérte, hogy lesz vidék-
fejlesztés, lesznek közszolgáltatások, 
ehelyett azt tapasztaljuk, hogy sorra 
szűnnek meg a postahivatalok, a taka-
rékszövetkezetek, az ATM-automaták. 
Ágasegyházán és Tiszaugon nemrég 
megszűnt a postahivatal, ráadásul Ágas-
egyházán korábban a takarékszövet-
kezet is megszűnt. Ha nincs minimális 
közszolgáltatás településünkön, akkor 
máshol kell az ügyeinket intézni, ami 
kényszerű autózással és utazással jár. 
A helyzet súlyosságot csak tovább rontja 

az, hogy az utak többsége nagyon rossz 
minőségű, ami pedig igazi rezsinöveke-
dést okoz számunkra.

A háziorvosi szolgálat egy másik 
olyan fontos közszolgáltatás, ami alapve-
tő feltétele a jó színvonalú életminőség-
nek. Az Országos Kórházi Főigazgatóság 
2022 januári adatai szerint a tartósan 
betöltetlen háziorvosi körzetek száma 
Bács-Kiskun megyében meghaladja a 
harmincat. Ennyi háziorvosi szolgálat áll 
üresen. Több településen már 2010-2015 
óta nincs háziorvos.

Magyarországon nem maradhat tele-
pülés orvosi, postai szolgáltatás és szer-
vezett tömegközlekedés nélkül! Nem 
lehet olyan település, ahol nem képesek 
mindent megtenni gyermekeink egész-
séges testi és szellemi fejlődéséért.

Az Orbán-kormány magára 
hagyta a vidéket
Magyarországon nem maradhat település orvosi, postai szolgáltatás és 
szervezett közösségi közlekedés nélkül!

BÁCS-KISKUN

MEGYE

A 4. OLDALON
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Három napig sztrájkolnak a tanárok
Évek óta kongatják a pedagógusok 
a vészharangot, de cinikus megjegy-
zéseken kívül semmit nem kapnak a 
Fidesz-kormánytól. 

A korszerűtlen és irdatlan mennyiségű 
tananyag, az óriási pedagógushiány, az 
elképesztően alacsony bérek és a túl-
terheltség a magyar oktatás teljes ösz-

szeomlásához vezet, amivel a gyerekek 
tanuláshoz való alapjoga sérül. 

A pedagógusok eszköztelenek, 
ezért március 16-tól háromnapos or-
szágos sztrájkot hirdettek. A szülők 
azzal tudnak segíteni, ha nem küldik 
iskolába a gyerekeiket. Természetesen 
ügyeletet minden iskola biztosít. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

stop. Más országokban is beavatkoztak 
az üzemanyagárakba, de ott nem a ke-
reskedőkre hárították át a terheket, ezért 
nem lett káosz. 

Eközben a forint is egyre romlik az eu-
róhoz képest. Amikor a Fidesz hatalomra 
került, 260 forint volt 1 euró, most 400 fo-
rint. És ez mindenkinek rossz, mert az or-
szágba behozott árukért egyre többet kell 
fizetni, amit nagyon meg fogunk érezni. 

A költségvetési hiány az egekben, 
az ország eladósodottsága is csúcsokat 
dönt. Az Európai Unióból hónapok óta 
nem jön pénz, mert korruptnak tartják a 
magyar kormányt. A miniszterelnökünket 
megveti egész Európa, mert a végsőkig 
kitartott a háborús bűnös Putyin mellett.  

Orbán félelmében, hogy elveszíti a 
választásokat, elhatározta, hogy „meg-
vásárolja” a szavazókat. Ezermilliárdo-
kat osztott ki az időseknek, fiataloknak, 
családosoknak, azt hazudva, hogy ezt a 
kiváló gazdasági helyzet teszi lehetővé. 
Pedig valójában óriási hiteleket vett fel, 
hogy ezt megtehesse. 

Azzal azonban nem számolt, hogy az 
egyre gyorsuló áremelkedés elviszi a ki-
osztott pénz egy jelentős részét. 

Most azért kapkod kétségbeesetten, 
mert április 3-áig, a választásokig azt a 
látszatot kellene fenntartania, hogy min-
den rendben van. Az ország azonban éb-
redezik, egyre többen ismerik fel, hogy 
Orbán folyamatosan hazudott nekik. 

Pár nap alatt több menekült érkezett a 
háború sújtotta Ukrajnából Magyaror-
szágra, mint a 2015-ös menekültválság 
idején egy év alatt összesen. Számuk kö-
zelít a negyedmillióhoz. A civilek, az egy-
házak és az önkormányzatok példátlan 
összefogása bebizonyította, hogy ha a 
Fidesz nem szít gyűlöletet a háború elől 

menekülők ellen, akkor a magyar embe-
rek képesek megszervezni a segítséget. 
2015-ben mesterséges káoszt teremtett 
a kormány, amikor napokig hagyták a 
kisgyermekes családokat a földön éjsza-
kázni a Keleti pályaudvaron, hogy minél 
rettenetesebb látványt nyújtsanak.  

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Civil összefogás az ukrán menekültekért

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.n

yo
m

ta
ss

te
is

.h
u

  

 • A 13. havi nyugdíj, a rezsicsökkentés és 
a határ menti kerítés megtartása

 • A családi pótlék, a gyed és az otthon-
teremtési támogatás megduplázása

 • Garantált minimumjövedelem biztosí-
tása, adómentes minimálbér

 • 27 helyett 5%-os áfa az alapvető élel-
miszerekre 

 • Az alacsony nyugdíjak értékének 
megduplázása és a nyugdíjak folya-
matos, a gazdaság növekedéséhez 
arányos emelése

 • A családtámogatások kiterjesztése az 
egyszülős családokra és apákra is

 • A tanárok, ápolók, szociális és rendvé-
delmi dolgozók 50%-os béremelése

 • A várólisták megszüntetése, ma-
gánkórházak bevonása az ingyenes 
egészségügybe, a gyógyszertámoga-
tások növelése

 • A korrupt politikusok elszámoltatása 
és korrupcióellenes ügyészség létre-
hozása

 • Csatlakozás az Európai Ügyészséghez, 
hogy ne lehessen olyan egyszerűen 
lopni

 • Az euró bevezetésének előkészítése
 • Az álláskeresési járadék 9 hónapra nö-

velése, a rabszolgatörvény eltörlése, a 
sztrájkjog biztosítása

 • Bérlakások építése, panelfelújítási 
prog ram, épületek szigetelése

Márki-Zay Péter bemutatta 
az ellenzék kormányprogramját 

A hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltje elmondta, ha 
megnyerik a választásokat, akkor az alábbi intézkedésekkel 
igyekeznek azonnal javítani az emberek életkörülményein. 

Hazugságokkal akar győzni a Fidesz
Milliárdokat költ a Fidesz arra, hogy 
olyan valótlanságokat állítson az el-
lenzékről és Márki-Zay Péterről, ami-
ket soha nem mondtak, és minden 
módon cáfolnak. Nem engedik be 
őket sem a Tv-be, sem a rádióba, hogy 
elmondhassák az igazat:  

 • Nem igaz, hogy katonákat küldené-
nek Ukrajnába és besoroznák a fia-
talokat!

 • Nem igaz, hogy eltörölnék a 13. havi 
nyugdíjat!

 • Nem igaz, hogy privatizálni, magá-
nosítani akarják az egészségügyet!

 • Nem igaz, hogy beengednék az ille-
gális bevándorlókat és lebontanák a 
kerítést!

 • Nem igaz, hogy eltörölnék a rezsi-
csökkentést!

 • Nem igaz, hogy elvennék a családi 
adókedvezményt!


