
Ezen változtatni kell, hiszen a 21. század-
ban már elvárható lenne, hogy a vidé-
ken élő emberek is ugyanolyan szintű 
ellátásban részesülhessenek, mint a vá-
rosokban élő társaik. Az ellenzéki pár-
tok alkotta szövetség arra készül, hogy 
a választási győzelem után hozzálát a 
magyar egészségügy olyan szintű és 
mélységű átalakításához, amely lehető-
vé teszi, hogy minden egyes településen 
minőségi orvosi ellátás legyen. 

Ennek a megoldását több irányból is 
meg kell vizsgálni, és nem elegendő a 
háziorvosok bérének rendezése, ez csak 
egy szegmense a kérdésnek. Ezenfelül 
fel kell újítani a körzeti rendelőket, kép-
zett szakasszisztensek kellenek az or-

vosok mellé, s arra is ügyelni kell, hogy 
amennyiben szükséges, vidéken is a 
legmodernebb eszközökkel rendelkez-
hessenek az orvosok. 

Magyarország kormánya a múlt héten 
elvesztett egy fontos pert az Európai Bí-
róságon. Ez alapján akár hosszú évekre is 
meg lehet vonni az uniós pénzek kifizeté-
sét, ha nem működik demokratikusan az 
ország. 

Az Unió helyreállítási alapjából régóta 
járna Magyarországnak hatezermilliárd 
forint (6 000 000 000 000), amit a korrup-
ció és a nem demokratikus működés mi-
att tartanak vissza.  Vagyis Orbán minden 
magyar ember zsebéből 600 000 forintot 
vesz ki. 

Az Európai Unió garanciákat kér az ál-
lami szintű korrupció, a közpénzek és az 
európai uniós támogatások ellopásának 
megszüntetésére és az igazságszolgál-
tatás függetlenségének biztosítására. 

A magyar kormány világossá tette, 
hogy nem hajlandó változtatni az eddigi 
politikáján. Bojár Gábor, az egyesült el-

lenzék gazdasági tanácsadója attól tart, 
és ennek számos jelét észleli, hogy az 
Orbán-kormány az Európai Unióból való 
kilépést fontolgatja. 
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A korrupt Orbán-kormány miatt 
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érkező támogatások tették lehetővé. Mivel az Orbán-kormány ellopja a tá-
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Szükség van az egészségügyi 
alapellátás kiterjesztésére!

A vidéket járva egyre inkább égető problémának látszik az egészségügyi 
alapellátás kérdése. Ma már nemcsak olyan falvakban okoz gondot a fo-
lyamatos háziorvosi ellátás, mint Kömlő, de már Füzesabonyban is nagyon 
nehéz megoldani az ügyeletet. 
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
8. Magyarország eladósítása Kínának 

Az ország jelenleg legnagyobb vasúti 
projektje, a Belgrád–Budapest vo-
nal építése kezdődött meg tavaly, 85 
százalékos kínai hitelből. Erre a vonal-
ra Magyarországnak nincs szüksége, 
1000 év múlva sem térül meg. Az épí-
tést Orbán barátja, Mészáros Lőrinc 
egyik cége végzi, kilométerenként 
4,7 milliárd forintért, ami 40 száza-
lékkal drágább lesz, mint a 
szerb vasútszakasz. 

A kínai egyetem 
(Fudan) terve még 

ennél is felháborítóbb, mert mi épí-
tenénk nekik, tőlük felvett hitelből, 
de a végén a kínaiaké lesz az egye-
tem. Erre sincs szükségünk, csak az 
Orbán-közeli kört gazdagítják. Nem 
tudni, mit tartalmaznak a titkosított 

szerződések, egy biztos, 
súlyosan eladósítják 
az országot. Az ellen-
zék szerint a magyar 

érdekek teljes hiánya 
felveti a hazaárulás gya-

núját.
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A Fidesz-szavazók fele is szeretne 
Márki-Zay–Orbán-vitát 

A választók 71 százaléka szívesen meg-
nézne egy tévévitát az ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter 
és Orbán Viktor miniszterelnök között 
– derült ki a Publicus Intézet közvéle-
mény-kutatásából. Az ellenzéki sza-

vazók 93 százaléka szeretné ezt, de a 
kormánypárt szavazói közül is 51 szá-
zalék, vagyis minden második fideszes 
is megnézne egy ilyen vitát. Egyelőre 
úgy tűnik, hogy Orbán túl gyáva ahhoz, 
hogy nyíltan kiálljon az ellenfelével. 

Ugyanis Orbánnak két lehetősége 
marad, ha győz a választásokon. Vagy 
végrehajtja az Unió követeléseit, vagy 
kilépteti az EU-ból az országot, és akkor 
marad szövetségesnek Oroszország és 
Kína. 

A helyzetet így kizárólag az ellenzék 
győzelme oldhatja meg, mert ők vissza-
állítanák a demokratikus állapotokat, és 
megakadályoznák az uniós pénzek ello-
pását.  

Forrás: hvg.hu, valaszonline.hu

HAZUDOTT AZ IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTER 

Varga Judit azt állította, hogy a gyermek-
védelminek hazudott törvény miatt ítél-
tek el minket, és ezért nem kapunk pénzt. 
Erről azonban az uniós bírósági ítéletben 
egyetlen szó sincs. A szöveg teljesen egy-
értelmű: a demokrácia hiányával és a kor-
rupcióval van baja az Uniónak. 

Ez a 40 ezer forint különbség nagyon hiányzik 
most a nyugdíjasoknak, amikor az élelmisze-
rek 10–30 százalékkal drágulnak egy év alatt.  
Az ellenzék a nyugdíjak éves emelésénél 

nemcsak az árdrágulást, hanem a bérek nö-
vekedését (svájci indexálás) is figyelembe 
fogja venni, amelyek az elmúlt 6 évben évi 9 
és 14 százalék között nőttek. 

200 000 forint felett lehetne 
az átlagnyugdíj

Ha a 2010 előtt érvényben levő rendszert az Orbán-kormány megtartotta 
volna, akkor a jelenleg 161 ezer Ft-os átlagnyugdíj már most meghaladná 
a 200 ezer Ft-ot. 
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Magyarországon egy kezdő tanár fizeté-
se bruttó 195 000 Ft. Ha egy pedagógus-
nak a villanyszámla miatt kell aggódnia, 
akkor sajnos nem képes teljes erővel 
gyermekeink taníttatására koncentrálni.

Egyre terjed a polgári engedetlen-
ség, több száz tanár nem vette fel a 
munkát az elmúlt héten egy-egy napra, 

így tiltakozva a kormány által bejelentett 
új sztrájkrendelet ellen. E szerint lénye-
gében a tanároknak sztrájk közben is 
kötelező órákat tartaniuk. Mivel ez nyil-
vánvalóan elfogadhatatlan a számukra, 
március 16-ra országos megmozdulást 
terveznek. 

Forrás: www.hvg.hu

Tanárok: A sztrájk alapjog

A megalázó bérek és munkakörülmények mellett a kormány még a tanárok 
egyik alapjogát, a sztrájkot is ellehetetleníti. Egy új jogszabály szerint a mun-
kabeszüntetés alatt is tanítaniuk kellene. 
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Ellenzéki március 15-e Budapesten
A hatalom a népé címmel március 
15-én 15 órától a Műegyetem rakpar-
ton kormányváltó nagygyűlést tart az 
Egységben Magyarországért, vagyis 
az egyesült ellenzék.

Az ország minden részéből várják az 
embereket, hogy megmutassák az el-
lenzék erejét, és megüzenjék Orbán 
Viktornak: már csak napjai vannak 
hátra a hatalomban.
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