
Az egyik neves jobboldali újságíró, Ben-
csik Gábor ezt írta néhány nappal a vá-
lasztások után: „Egyszerűen kép telenség, 
hogy ellenzéki politikusok gyakorlatilag a 
lábukat nem tehetik be a köztelevízióba, 
a hírmagyarázók és kommentátorok ki-
zárólag a kormánypártok oldaláról érkez-
nek, a hírműsorokban hírként olvasnak 
föl hosszú kormánypárti publicisztiká-
kat, miközben az ellenzéki vélemények 
legtöbbször a kormánypárti cáfolatokba 
csomagolva jelennek meg. Mondom ezt 
annak ismeretében, hogy április 14-én, az 
M1-en Lánczi Tamás 48 perc című mű-
sorának Márki-Zay Péter (az ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje) lesz a vendége. Az 
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Pártoktól független hetilap

A kampányban terjesztett 
hazugságokat az ellenzékiek 
harmada is elhitte 

Hosszú évek óta úgy élünk Magyarországon, hogy az összes ember adójá-
ból fenntartott tévék és rádiók kizárólag a Fidesz álláspontját képviselik, 
sőt, a választási kampányban már konkrét hazugságokat sugároztak tö-
megével. Sokan most csodálkoznak rá, hogy ennek az egyoldalúságnak 
milyen pusztító hatása van, még az ellenzéki beállítódású embereket is 
képes megtéveszteni.
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Átlagosan félmilliótól 750 ezer forintig terjed 
az az összeg, amekkora kárt szoktak okozni 
robogóval. Ha nincs valakinek kötelező bizto-
sítása, ezt ki kell fizetnie, amit a biztosítószö-
vetség (FBAMSZ) be is hajt rajta.

Hatszázezer robogó közül csupán száz-
ezer után fizetnek kötelező biztosítást. A töb-
biek nagy része nem is tud a kötelezettségről, 
pedig az éves díj mindössze átlagosan 6-8 
ezer forint lenne. 

Robogóra is kötelező a biztosítás

A robogósok nagy része nem tudja: járművével csak akkor közlekedhet, ha 
van rajta kötelező felelősségbiztosítás. A biztosítás hiánya egyrészt bünte-
téssel jár, de ha balesetet okoz a robogó, az a család teljes eladósodásához is 
vezethet, a kárt ugyanis a vezetőnek ki kell fizetnie.

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

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

A szavazók közül ennyien 
hitték el a kormánypropa-
ganda hazugságát, hogy 
Márki-Zay háborúba vinné 
az országot
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Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémí-
tani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban 
például hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefo-

nunk kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

Forrás: www.klubradio.hu/atallas
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lett volna a helyes, ha a kampányban kap 
meghívást, hiszen ma már alapvetően 
tét nélküli a beszélgetés, de ez is valami.  
A közszolgálati magyar televízió az or-
szág ellenzéki felének is a televíziója, az 
ő adójukból is működik, ideje elkezdenie 
aszerint is viselkedni.”

Hát igen. A közmédiát – M1 TV, Kos-
suth Rádió, Magyar Távirati Iroda – pon-
tosan azért fizetjük közösen, mert igazi 
demokráciákban ezek az intézmények 
garantálják, hogy ne csak a kormány ál-
láspontját ismerhessék meg az emberek, 
hanem az ellenzékét is. Az pedig vég-
képp elképzelhetetlen, hogy a köztévé és 
rádió hazudjanak a kormánypárt javára 
kampányidőszakban, és ezeket a hazug-
ságokat ne engedjék megcáfolni. 

Ez a gátlástalan hazudozás oda veze-

tett, hogy az ellenzékre szórt rágalmak 
egy részét még a saját szavazóik is elhit-
ték. Ez derült ki a Závecz kutatóintézet 
felméréséből.

Az elemzés szerint a kampány során 
a választók széles köre találkozott hamis 
politikai üzenetekkel, és az egyoldalú ál-
lami tájékoztatás miatt azok valóságtar-
talmáról nem tudott meggyőződni. Így 
például azt a közmédiában terjesztett ki-
jelentést, hogy Márki-Zay Péter háborúba 
vinné az országot, még az ellenzéki sza-
vazók 30 százaléka is elhitte.

Hasonlóan elhitte az ellenzéki szava-
zók 20, a párt nélküliek 45 és a fideszesek 
82 százaléka, hogy „a baloldal elvenné a 
13. havi nyugdíjat”, miközben Márki-Zay  
Péter mindenhol, ahol tudta, elmondta, 
hogy meg kívánják tartani.

Százával maradnak civil halottak 
az oroszok után Ukrajnában

Több mint 900 civil holttestét fedeztek 
fel a Kijevet körülvevő térségben az 
orosz erők kivonása után – szinte mind-
egyiküket agyonlőtték – mondta Andrij 
Nebitov, a kijevi regionális rendőrség 
vezetője.

A holttesteket az utcán hagyták, vagy 
ideiglenesen temették el. Az ENSZ 1982 
civil – köztük 162 gyermek – meggyilko-
lását rögzítette az orosz invázió kezde-
tétől április 14-éig, de „a tényleges szám 
sokkal magasabb lehet” – húzták alá.

Valamennyi (lakó- és üdülőövezeti, illetve kül-
területi) telektípust összesítve, a fővároson 
kívül különösen a balatoni régióban és Pest 
megyében ugrottak meg az árak. Somogy 
megyében a telkek négyzetméterára több 
mint duplájára emelkedett 12 hónap alatt, így 
idén április közepén már közel 22 ezer forin-
tot tett ki. Veszprém megyében is kiugró, 82 

százalékos drágulás történt, így mostanra 
majdnem 28 ezer forintért kínálják eladásra a 
telkek négyzetméterét a tulajdonosok. A ba-
latoni megyék mellett Jász-Nagykun-Szol-
nok, Nógrád és Fejér megye is az élbolyba 
sorolható, a szóban forgó megyékben 71–94 
százalékkal, 3,9–11,9 ezer forintra nőtt az át-
lagár. 

Egy év alatt másfélszeres 
a drágulás a telkeknél

A ház-, nyaralóépítésre és hétvégi pihenésre alkalmas telkeknél orszá-
gos átlagban – egy év alatt – több mint 57 százalékkal nőttek az árak.Fo
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Hogy összesen mennyi menekült van Ma-
gyarországon, nem tudni pontosan. A leg-
többen ugyanis csak átutaznak, illetve van-
nak olyanok is, akik visszatérnek a hazájukba. 
Annyi bizonyos, hogy százezrek lépték át az 
ukrán–magyar határt.

Eddig nem válaszolt a Miniszterelnökség 
arra a kérdésre, hogy kik között és mi alapján 
fogja elosztani a menekültellátás után járó 
uniós pénzeket. Az állam ugyanis csak egy 
szereplő az ukrán menekültek ellátásában: 
a tolmácsolás, a szállítás, az ellátás nem je-
lentéktelen részét szeretetszolgálatok, ön-
kormányzatok, civilek és önkéntesek végzik.  

A me nekültek rövid és hosszú távú elszál-
lásolásában ugyancsak a civilek, például a 
Migration Aid nevű civil szervezet segítenek, 
ahogy a szeretetszolgálatok is, továbbá a fő-
város, valamint az állam szintén biztosít elhe-
lyezést a katasztrófavédelmen keresztül.

Az uniós támogatás abból a közös-
ségi pénzalapból érkezik, amelyet még 
a Covid–19-járvány idején hoztak létre a 
leginkább sújtott tagállami régiók meg-
segítésére. Emiatt mértéke nem a me-
nekültek számától függ, hanem a járvány 
alatt hazánknak megítélt pénzügyi segít-
ség nagyságától.

Az Európai Unió fizeti az ukrán 
menekültek ellátását

Magyarország hamarosan hozzájuthat ahhoz a mintegy 110 milliárd forint-
nyi (300 millió euró) uniós támogatáshoz, amelyből fedezheti az Ukrajná-
ból érkező menekültek fogadására, ellátására fordított kiadásait.

Tavaly nyáron a szürkehályogműtét ára 
250 ezer forinttól 550 ezer forintig terjedt. 
Mostanra ugyanez már 300–600 ezer fo-
rint, ami néhány hónap alatt 10–20 száza-
lékos drágulás.

Mivel az állami egészségügyben egy-
re nő a várakozási idő, és az emberek a 
színvonallal is elégedetlenek, aki teheti, 
kénytelen a magánegészségügybe me-
nekülni. 

Már az emberek kétharmada 
kényszerül magánorvoshoz

Az elmúlt két évben elképesztő mértékben (44 százalékról 63 százalékra) 
bővült a magánegészségügyi rendszert is használó magyarok aránya.
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Forrás: www.hvg.hu
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