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Döntsön a város! – Mit kell tudni az
előválasztásról?
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A budapesti előválasztás tétje a közös ellenzéki főpolgármester-jelölt
megtalálása az őszi önkormányzati választásra. Olyané, aki esélyes kihívója
lehet Tarlós Istvánnak, mert a Fidesz–KDNP jelöltje ismét ő lesz. Budapesten stabil ellenzéki többség van, így jó esély van arra, hogy a demokraták
visszaszerezzék a fővárost a Fidesztől. Segítsen ön is, hogy megtaláljuk a
legjobb ellenzéki jelöltet!

Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar
nyugdíjak között. Majdnem 21 ezer olyan idős ember él az országban, akinek nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot havonta, miközben akadnak már
kétmillió forintnál is magasabb nyugdíjak is.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

megmérettetésen. Pillanatnyilag – Karácsony
Gergelyen kívül – Kálmán Olga (Demokratikus
Koalíció) és Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) gyűjtik az elinduláshoz szükséges aláírásokat, és Schmuck Andor lebegteti az indulását. A verseny nyitott, 2019. június 17-én 16.00
óráig kell leadni minimum kétezer budapesti
választópolgár érvényes ajánló aláírását.
A szavazás június 20. és 26. között zajlik.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom
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A kétmilliós és az ötvenezres
nyugdíjak

A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
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Az előválasztás egy önkéntes szerveződés
a 2019-es budapesti önkormányzati választás ellenzéki főpolgármester-jelöltjei között. A részt vevő főpolgármester-jelöltek
vállalják, hogy nem indulnak egymás ellen
ősszel, és közülük az előválasztás szabályai
szerint választják ki a Fidesz–KDNP jelöltje,
Tarlós István kihívóját. Az előválasztást két
fordulóban bonyolítják le.
Az első fordulóban, amelyet 2018. december 27. és 2019. január 23. között tartottak meg,
két jelölt indult: Horváth Csaba (Magyar Szocialista Párt) és Karácsony Gergely (Párbeszéd
Magyarországért). Az előválasztás első fordulóját Karácsony Gergely nyerte, aki a 34 133 érvényes szavazatból 27 598-at (80,9%) kapott.
A második fordulóra most júniusban kerül sor.
Az európai uniós választások után újabb
jelöltek jelentették be, hogy elindulnak a
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A több mint kétmillió öregségi nyugellátásban részesülő közül mindössze 250
ezren kapnak 200 ezer forintnál magasabb összeget, miközben megjelentek a
2 millió fölötti álomnyugdíjak.

Először 2016-ban bukkant fel egy
olyan személy, aki ekkora havi járadékra
jogosult, azonban idén már 9 ember kap
Magyarországon 2 millió forint fölötti havi
kifizetést. Ha csak ezzel a kétmilliós küszöbértékkel és a nyugdíjminimummal
számolunk, akkor is hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között.
A Magyar Államkincstár közlése szerint 17 777 olyan nyugdíjas van, aki kevesebb mint havi 28 500 forintot kap, és 28
981-en vannak, akiknek havi 28 500 és 49
999 közötti összegből kell megélniük. 23
nyugdíjasnak viszont egy- és kétmillió forint közötti összeget visz a postás.
A legszegényebbeknek rossz hír, hogy
kiderült, elszámolta a kormány a nyugdíjprémiumot, tízezer forinttal több járt volna
az időseknek - állítja az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke.
1

nagyobb a vártnál. Márpedig a következő költségvetésbe betervezett nyugdíjemelésnél is csak 2,8 százalékos inflációval számol a kormány, noha idén az
élelmiszerek 5-8 százalékkal drágultak,
így nagy kérdés, mekkora kompenzációt
adnak év végén.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a kormánynak addig nem érdeke a
nyugdíjprémium utólagos pluszkifizetése
a tényleges gazdasági növekedés alapján, amíg az idős emberek bármilyen alacsony összeget hálásan fogadnak.

Megszünteti a kormány a
nyugdíjasok és a fogyatékkal élők
szociális üdültetését
A parlamentnek benyújtott költségvetésből az derül ki, hogy 2020-tól kimaradnak az Erzsébet-programból a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők.
A kormány 2012-ben indította el a szociális üdültetési programját, azzal a céllal,
hogy jelentősen csökkentsék a szociálisan rászoruló emberek, különösen
gyermekek számát, akik részére nem
biztosított a napi többszöri étkezés, az
életkoruknak megfelelő egészséges
táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás
lehetősége.

Forrás: www.24.hu

Az Orbán-kormány eddig
1 475 000 000 000 forintot költött
sportra
Összegezték az Orbán-kormány sportra fordított kiadásait. A végösszeg elképesztő lett: akár két olimpiát is lehetett volna rendezni ennyi pénzből.
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pedig további 167 milliárd forintról mondanak le a sport érdekében a társasági adókedvezményen keresztül. Összesen tehát a
tao-rendszeren át 526 milliárd forint ment
sportra 2011 óta.
A stadionokra fordított kiadások már
csak azért is lehetnek túlzók, mert az erőfeszítések ellenére nem sikerült érdemben
növelni a meccsek nézőszámát. Így a jelen
állás szerint egyetlenegy szurkolóra átlagosan 5 milliót költ a kormány ezekkel a
beruházásokkal.
Ebből a pénzből már két olimpiát
is meg lehetne rendezni. A Pricewater
houseCoopers nemzetközi tanácsadó vállalat 2017 elején 774 milliárd forintra taksálta a 2024-es budapesti olimpia teljes
költségvetését.

Forrás: www.444.hu

Hadházyék 680 ezer aláírást gyűjtöttek
össze az Európai Ügyészség mellett
„A magyarok kinyilvánították, hogy nem kérnek a korrupcióból, és támogatják a csatlakozást az Európai Ügyészséghez” – jelentette ki Hadházy Ákos
független országgyűlési képviselő, a petíció elindítója.

Forrás: www.mfor.hu

Az elmúlt években számolatlanul öntötték
a százmilliárdokat stadionokba és különféle sportcsarnokokba, melyek zömét baráti
vállalkozások húzhatták fel. Közvetlenül a
költségvetésből azonban nem lehetett an�nyi pénzt becsatornázni, amennyit szükségesnek gondolt a kormány, ezért 2011-ben
kitalálták és elindították a sokat vitatott
látványcsapatsportok támogatási rendszerét, a tao-támogatást.
Stadionokra nagyjából 350 milliárd forint ment el, de költöttek uszodákra, sportcsarnokokra, a határon túli focira, sportparkokra, összesen 454 milliárd forintnyi
összeget. Míg 2016-ig több mint 359 milliárd forint esett ki a tao-rendszer miatt a
költségvetésből.
A tavalyi és az idei költségvetés alapján

A benyújtott tervezet azonban kivenné a szövegből a szociálisan rászoruló
kitételt, és már csak a gyerekek üdültetése és étkezése marad benne. Csak tavaly 43 ezer nyugdíjas és 9 ezer fogyatékossággal élő tudott szociálisan üdülni.
Az üdültetést korábban az Erzsébet-utalványokból befolyó összegből
finanszírozták, ezt azonban a kormány
megszüntette.

Aki szerint a kormány nem érvelhet azzal,
hogy a magyarok elutasítják a csatlakozást, hiszen a közvélemény-kutatások is
megerősítik, hogy a többség csatlakozáspárti. Szerinte most csak a kormány és
a Fidesz vezetői nem akarnak részt venni az együttműködésben, mert tudják,
elveszne az a védettségük, amit a Polt
Péter vezette magyar ügyészség biztosít
számukra.
„2010-ben a Fidesz azért jutott hatalomra, hogy ellophassa az EU-s pénze-

ket, de most már azért kell lopnia, hogy
hatalmon maradhasson” – fogalmazott
Hadházy, aki szerint az EU-s források jelentik a mostani rendszer üzemanyagát,
ebből tudja fizetni a saját embereit. „Ez az
akció egy tüntetés. Egymilliós tüntetést
hirdettem meg, és hatalmas eredmény,
hogy 680 000 ember részt is vett ezen” –
összegezte a kampány eredményeit.
Köszönetet mondott annak a 26 ezer
embernek, akik segítettek összegyűjteni
az aláírásokat.
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Ennyivel lett volna több a 2018-as
nyugdíjprémium, ha a tényleges (4,9%)
és nem a várható (4,4%) gazdasági növekedés alapján számolják ki. Az Országos
Nyugdíjas Parlament Egyesület szerint
a különbözet alapján még járna pénz az
időseknek. Karácsony Mihály elnök számításai szerint nagyjából tízezer forintos
összeggel kellene kalkulálni, ami egyszeri 20 milliárdos kiadást jelentene az
államkasszának.
Szerinte az utólagos elszámolás, a
különbözet kifizetése nem példátlan.
Így járnak el akkor is, amikor az infláció

