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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

A lakások ára szinte a csok összegével 
emelkedett már 2016 elejére. A drágu-
lás már egy évvel korábban, a kedvez-
mények kiterjesztésének bejelentésé-
re megkezdődött. Egy háromgyerekes 
család használt lakásra kaphat 2,2 millió 
forint támogatást. Ezt az állami pénzt vi-
szont mára az ország minden területén 
elvitte az áremelkedés. 

Az emelkedő árak mellett a lakásvé-
tel után fizetendő kedvezményes illeték 
változatlansága is sokat húz ki a csalá-
dok zsebéből. Az alacsonyabb kulcs csak 
a 15 millió forintnál olcsóbb lakásokra 
érvényes. A vissza nem térítendő csok 
egy gyerekre 600 ezer forint, a használt 
lakások 16,7 millió forintos, országos át-
lagárával számolva a 4 százalékos illeték 
viszont 668 ezer forint. A budapesti 32,7 
millió forintos átlagárnál az illeték már 1 
millió 308 ezer forint, ami majdnem any-

nyi, mint a használt lakásokra két gyer-
mek esetén adott 1 millió 430 ezer fo-
rintos támogatás. Az új építésű lakások 
27,8 millió forintos országos átlagárával 
számolva 1 millió 112 ezer forint az ille-
ték, ami duplája az egy gyermekre járó 
csoknak. (A fővárosi átlagár pedig ennél 
is jóval magasabb: 34,5 millió forint.)

Elvitte az állami támogatást 
a lakásárak emelkedése

Szabó Magdát eltorlaszolták

Mit lát most Szabó Magda? Ideiglenes rácsos 
kerítést, valami konténerféle szürke fémfalát, 
a hütte hátsó traktusát. Tudják, mi az a hütte? 
Afféle kis ház, amiben a nagy hegyek, mint 
például az Alpok síelői, túrázói meghúzták 
magukat. Igen, ilyet telepítettek Debrecenbe 
– közvetlenül a város legismertebb szülöttjé-
nek főtéri szobra elé. Miért nem lehet-
ne alpesi melegedő helyett inkább 
egy Szabó Magda lánykorának 
debreceni polgári világát idéző 
hely teával, kávéval, forró csoko-
ládéval (kakaó), süteményekkel?

Szabó Magdát eldugták, pe-
dig állítólag az augusztus husza-
dikai virágfelfordulás után ilyenkor, 
az adventi időszakban érkezik a legtöbb láto-
gató a városba szerte az országból, s Debre-
cen nemhogy megmutatná nekik hírességeit, 
például Szabó Magdát, hanem eltorlaszolja 
azt. Szégyelli a város, annak vezetése Szabó 
Magdát, azt az írónőt, aki műveivel az egész 
világon ismertté tette Debrecen nevét? Nem 
valószínű. Egyszerűen csak nem érdekli őket 

Szabó Magda, ahogy a kultúrának a környéke 
sem nagyon. Sajnos.

Olvasható a közösségi hálón, hogy sokak-
nak milyen fontos az óriáskerék – és a hozzá 
szorosan kötődő hütte –, ami harmadik éve 
„emeli a debreceni advent fényét” jó magas-
ba. A vásári látványosság debreceni főtéri 

újabb feltűnése ellen tiltakozóknak 
azt olvassák a fejére, hogy Buda-

pesten is van óriáskerék, Lon-
donnak meg nagy-nagy szeme… 
Kétségtelen tény. Ahogy az is, 
hogy Budapesten nem a Szent 
István-bazilika elé tették le az 

óriáskereket, a Millenniumi Kerék 
(más néven: London Eye) sem a Szent 

Pál-székesegyház közvetlen szomszédságá-
ban van. 

Debrecenben azonban a város történel-
mi jelképe, a református Nagytemplom elé 
pakolták le az óriáskereket megint, pontosan 
a város történelmi címerét ábrázoló moza-
ik fölé. Mintha a jelen urai a sok évszázados 
múltat is uralni akarnák. 

Nem először bánnak méltatlanul Szabó Magda szobrával Debrecenben, 
szeretett szülővárosában.
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A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) összegénél jóval nagyobb 
mértékben drágultak meg a lakások, így a fiatal házasok egyre mesz-
szebb kerülnek a lakásszerzés lehetőségétől. Az sem mellékes, hogy mi-
közben a vissza nem térítendő támogatás egy gyermekre 600 ezer forint, 
a vásárolt lakás után átlagosan 668 ezer forint illetéket kell fizetni.
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Magyarországon a 18 év alattiak 
35,6 százaléka túlzsúfolt háztartásban 
él. A szülői házban élő 18 és 34 év közöt-
ti fiatalok aránya 2018-ban 62,7 százalék 
volt, amivel jóval megelőzzük az európai 
uniós tagállamokat (az EU-s átlag 2017-
ben 48,1 százalékot tett ki). 

A csok egyre inkább nem a rászoru-

ló családokat szolgálja. Ez a 2018-as és 
2019-es változások óta még inkább így 
van: a kapcsolódó hitelkonstrukció kibő-
vítésével, a hitelkeret felső értékhatárai-
nak megemelésével, a használt lakások 
felső értékhatárának és a meglevő ingat-
lantulajdonra vonatkozó korlátozások el-
törlésével a gazdagabbaknak kedveztek. 

Forrás: www.azenpenzem.hu
Vámos György, az Országos Kereskedel-
mi Szövetség főtitkára elmondta, csak az 
idei évben 1174-gyel csökkent az üzletek 
száma, fél év alatt megszűnt közel 500 
élelmiszerbolt is. Egyes szakboltok száma 
is visszaesett, igaz, a benzinkutak száma 
enyhén emelkedett. Az internetes keres-
kedelem viszont dinamikusan növekszik.

A falusi vásárlók sok tekintetben a 
legkiszolgáltatottabbak, hiszen emelke-

dik a bolt nélküli települések száma, és 
egyre gyakoribb, hogy a működő egy-
ségek nem tudnak megfelelő számú 
alkalmazottat megfizetni. Vámos György 
hozzátette, a kistelepülésen működő 
kisvállalkozások számára támogatást 
kérnek, ugyanis ez egyre inkább nem 
kereskedelmi, hanem társadalompoliti-
kai kérdéssé válik.

Falvak bolt nélkül

2019 első felében tovább csökkent a boltok száma, 2005 óta a negyedük, 
azaz 39 ezer kereskedelmi egység tűnt el. 

Tragikus állapotban a magyar 
egészségügy

A múlt héten tette közzé az Európai Bi-
zottság 28 uniós tagállam egészségügyi 
rendszerének elemzését. 

A vizsgálat szerint a magyarok várha-
tó élettartama még mindig öt évvel az 
uniós átlag alatt van: Magyarországon 
76, az Unióban 81 év.

Durva eltérést találtak nemek és kép-
zettségi szint szerint is. A nők hét évvel 
tovább élnek, mint a férfiak, a legmaga-
sabb iskolai végzettséggel rendelkező 
férfiak 12, a nők pedig 6 évvel hosszabb 
ideig élnek, mint a legalacsonyabb vég-
zettségű kortársaik. 

A 65 éves és annál idősebb magya-
rok kétharmada számolt be legalább 
egy krónikus betegségről, amely arány 
12 százalékponttal magasabb az uniós 
átlagnál.

Magyarországon a legmagasabb a 
rákkal összefüggő halálozás az EU-ban. 
A nagyarányú dohányzás részben meg-
magyarázza a tüdőrák és más, dohány-

záshoz köthető rákbetegségek okozta 
halálozást, de az országnak nagyok a 
hiányosságai a rák megelőzése, felisme-
rése és kezelése terén is.

Magyarország kevesebbet költ az 
egészségügyi ellátásra, mint a legtöbb 
uniós ország. Ráadásul az állam az 
egészségügyi kiadásoknak csak két-
harmadát fedezi, ami jóval alacsonyabb 
az uniós átlagnál. Míg a zsebből fizetett 
közvetlen lakossági hozzájárulás ará-
nya 27 százalék, szemben a 16 százalé-
kos uniós átlaggal.

Az önrész magas szintje aránytalanul 
érinti az alacsony jövedelmű csoporto-
kat, és a háztartások magas arányának 
okoz katasztrofális egészségügyi kiadá-
sokat.

A közvetlen lakossági hozzájárulás 
majdnem felét gyógyszerekre és gyógy-
ászati segédeszközökre költik, amely 
arány az egyik legmagasabb az EU-ban.

Forrás: www.napi.hu

A magyar egészségügyi rendszer messze el van maradva az európai or-
szágok átlagától, de ami a legszomorúbb, hogy már Lengyelország, Cseh-
ország és Szlovákia is megelőzött minket. 

Forrás: www.hvg.hu

Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum, a 
Jobbik és a Párbeszéd képviselői közös 
közleményben támogatták a tankötele-
zettség korhatárának 18 évre való visz-
szaemelését. Az Orbán-kormány tuda-
tosan teszi tönkre a fiatalok jövőjét azzal, 

hogy elzárja őket a használható tudástól 
– írják. Százezer fiatal élete már kisiklott, 
mert 2011 óta egy lélektelen, rossz dön-
tés következtében 16 évesen kilökték 
őket az oktatásból.

Nagy részüknek még általános isko-
lai végzettségük sincs, így semmi esé-
lyük arra, hogy szakmát szerezzenek. 
Az ellenzéki pártok sajnálatosnak tart-
ják, hogy folyamatosan nő azok száma 
Magyarországon, akik nem szereznek 
érettségit vagy szakmát, miközben, ha 
körülnézünk szomszédaink között vagy 
a többi uniós országban, a képzettség 
nélküli fiatalok száma egyre csökken.

Forrás: www.index.hu 

Az ellenzék együtt követeli 
a tankötelezettség 18 évre emelését

Az ellenzéki pártok közös közleményben támogatták a tankötelezettség 
korhatárának megemelését, amiért az Ide Tartozunk Egyesület indított 
aláírásgyűjtést.


