
Ezt a büntetést még soha nem hasz-
nálták egyetlen uniós tagország ellen 
sem. Azért került sor rá, mert a Fidesz-
kormány hosszú ideje és súlyosan meg-
sérti a demokratikus normákat, miköz-
ben nem tudja garantálni, hogy ne lopják 
el az uniós pénzeket. Az Európai Unió a 
korrupció visszaszorítását, az alapvető 
emberi jogok érvényesülését, a sajtósza-
badságot, a bírói függetlenséget és újab-
ban az Európai Ügyészséghez történő 
csatlakozást várja el.

Ez az eljárás legalább 6-9 hónapig 
tart, így az első források folyósítására 
legkorábban az év végén kerülhet sor.

Magyarország számára létkérdés 
az uniós támogatás, hiszen az elmúlt 
években szinte minden fejlesztés uniós 
pénzekből valósult meg. A háború miatti 
gazdasági válság, a kampányban kiosz-
tott iszonyú mennyiségű pénz nagyon 
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Miért tartja vissza az Európai Unió 
a Magyarországnak járó pénzeket? 

A múlt héten jelentette be az Európai Bizottság elnöke, hogy megindítják Ma-
gyarország ellen az úgynevezett jogállamisági eljárást. Ez azt jelenti, hogy 
újabb fél évig biztosan nem kapunk pénzt, és súlyos forrásmegvonásokra 
számíthatunk utána is. 
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Újságunk elkötelezetten támogatja a 
Klubrádiót mint minőségi, kormánykriti-
kus csatornát, melyet a Fidesz megpró-
bált elhallgattatni azzal, hogy elvette a 
frekvenciáját, és az internetre száműzte. 
Kellő türelemmel, új szokásokat kiala-
kítva azonban hamar rájöhetünk, hogy a 
neten is kényelmesen hallgathatjuk ezt a 
rádiót. Lapunkban például hónapok óta 
elhelyeztünk egy úgynevezett QR kódot, 
melyet, ha a mobiltelefonunk kamerájá-
val beolvasunk, a Klubrádió élő műsorát 
hallgathatjuk. Nagy örömmel fogadtuk a 
rádió főszerkesztőjének, Hardy Mihály-
nak a levelét, melyben arról számolt be, 
hogy ennek kimutatható hatása volt a rá-
dió hallgatottságában:

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!

Az Orbán-kormány az egyik legnagyobb ellenségének a sajtószabadságot 
tekinti. Lépésről lépésre szorította vissza a szabad hangokat. A Klubrádiót 
egy ideig még Budapesten és környékén lehetett fogni, de ezt a frekvenciát 
is elvették tőlük. Ma már csak interneten hallgatható. Tanuljuk meg, hogyan.  

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu/atallas

Kedves Nyomtass te is!-aktivisták 
és -terjesztők!

Az elmúlt napokban a Klubrádió is-
mét rekordmagas hallgatottságot 
ért el. Ezt részben önöknek is kö-
szönhetjük, amit szeretnénk meg-
köszönni.

Innentől: Hadd szóljon & Nyomtass 
te is!

A Klubrádió csapata nevében,
Hardy Mihály
főszerkesztő
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nehéz helyzetbe hozta az államot. Je-
lenleg nem tudunk hozzáférni egy 2100 
milliárd forintos támogatási programhoz 
és a korábban visszautasított, majd hir-
telen mégis megigényelt 3150 milliárd 
forintos helyreállítási hitelkerethez, de 
veszélyben van a korábbi EU-ciklusból 
még hátralevő és már jó előre elköltött 
2600 milliárd forint támogatás, valamint 

a mostani EU-ciklus teljes 14 000 milliár-
dos forrása is. 

Az egyetlen összeg, amit az EU haj-
landó lenne gyorsan folyósítani, az a 
menekültek támogatására biztosított 110 
milliárd forint, de ezt is csak szigorú el-
számolás mellett, amelybe nem fér bele 
a katonák és rendőrök bére vagy az egy-
házak támogatása.

A határozat külön említi a Roszatom ma-
gyarországi beruházásának azonnali le-
állítását, ez Paks 2-ről szól.

A határozat támogatja, hogy a tag-
államok külön-külön, de EU-s szinten is 
adjanak fegyvereket Ukrajnának.

A csütörtöki szavazáskor az Európai 
Parlamentben jelen lévő hat fideszes 
képviselő egyöntetűen támogatta a ha-
tározatot.

Orbán a választás előtt azzal kampá-
nyolt, hogy a kormánya megakadályozza 

a gázra és olajra kivetett szankciókat, 
és a paksi beruházást is az oroszokkal 
kívánja folytatni. A fegyverszállítások le-
hetőségét pedig teljesen kizárta, sőt az 
ellenzéket vádolta azzal, hogy fegyver-
szállításokkal háborúba akarja keverni 
Magyarországot.

Az Európai Parlament határozata 
csak javaslat az Európai Tanács számára, 
amely majd szavazással dönt a kérdés-
ben.

Forrás: www.444.hu 

Az Európai Parlamentben 
megszavazták a fideszesek 
a fegyverszállítást Ukrajnának

Az Európai Parlament elsöprő többséggel fogadott el egy határozatot 
Ukrajna támogatásáról és Oroszország elítéléséről. A határozat felszólít-
ja az Európai Tanácsot, hogy azonnal állítsák le a földgáz, a szén, az olaj 
és a nukleáris fűtőanyagok importját Oroszországból. De kitér a fegyver-
szállításokra is.

A Pozsgai Zsolt által írt dráma Antall Jó-
zsef és az ifjú Orbán Viktor véletlen talál-
kozásáról és párbeszédéről szól. Az alko-
tók szándéka szerint a dráma a fiatalokat 

szeretné megszólítani, „akik keveset tud-
nak az akkori bonyodalmakról, a rend-
szerváltozás ellentmondásairól”.

Forrás: www.hang.hu 

Színdarab készült Orbán Viktorról 

Hatszázezer forinttal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma „A mi-
niszterelnök és a fiú” című darabot, amit a Kálomista Gábor által vezetett 
Thália Színház mutat be április végén.
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Mivel nagyon sokan, 1,7 milliónyian ér-
vénytelenül szavaztak az egyes kér-
désekre, így a 3,8 milliónyi érvényes 
szavazat nem volt elég a sikeres népsza-
vazáshoz.  

Az Amnesty International Magyaror-
szág nevű civil szervezet szerint, miután 
a népszavazás elbukott, vissza kellene 
vonnia az úgynevezett „gyermekvédelmi 
törvényt” a kormánynak.

A Nemzeti Választási Bizottság 13, az 

érvénytelen népszavazásra buzdító ci-
vil szervezetre egyenként 176 400 forint 
pénzbírságot szabott ki. A civilek bírósá-
gon támadják meg a döntést, mert sze-
rintük, ha a törvények lehetővé teszik az 
érvénytelen szavazást, akkor erre buzdí-
tani is szabad.

Az NVB határozatai nem jogerősek, 
ellenük három napon belül lehet jogor-
voslatot kérni a Kúriától.

Forrás: www.24.hu 

Érvénytelen lett a népszavazás 

Ahhoz, hogy a parlamenti választásokkal egy időben tartott népszavazás 
sikeres legyen, kicsivel több, mint 4 millió érvényes szavazatra lett volna 
szükség, ennyi azonban nem jött össze. 

Ha a májusban lejáró, néhány élelmiszerre 
bevezetett árstopokat nem hosszabbítják 
meg, akkor még nagyobb lehet a pénzromlás. 
Különösen nagyot emelkedett egy év alatt 
a margarin ára, 33,6 százalékkal, a kenyéré 
27,9 százalékkal, a sajté 21,8, míg a baromfi-
húsé 21,4 százalékkal. A Magyar Húsiparosok 

Szövetségének elnöke szerint nehéz lesz a 
következő hónapokban elfogadtatni az üzlet-
láncokkal és a vevőkkel a jelentős áremelke-
dést. Ez leginkább a sertéshús árát érinti, itt a 
növekedés akár 25 százalék is lehet. A para-
dicsom kilós átlagára egyetlen év alatt 42,1 
százalékkal emelkedett.

15 éves csúcson az árak emelkedése  

Több alapvető élelmiszer ára is 30 százalékkal nőtt Magyarországon 
egyetlen év leforgása alatt. A Központi Statisztikai Hivatal számításai sze-
rint az élelmiszerek átlagban 13 százalékkal kerülnek többe 2022 márciu-
sában, mint tavaly ilyenkor. 
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