Nyomtasd, másold, terjeszd!

Döntött az Európai Bíróság, lesz jogállami mechanizmus. Ez azt jelenti, hogy
mostantól büntethetőek lesznek azok a tagállamok, amelyek arra használják fel az uniós pénzeket, hogy felszámolják a demokráciát.
Mostantól következménye lesz a lopásnak, a pártállam kiépítésének, a jogállam
felszámolásának. A probléma csak
az, hogy ezt az árat nem a Fidesz,
hanem a magyar emberek fogják
megfizetni, mert kevesebb uniós
forrás fog érkezni Magyarországra.
A döntéssel új helyzet alakult
ki: véget ért a Fidesz tíz éve tartó
kettős beszédének időszaka,
világos és egyértelmű utak
között kell választania Magyarországnak. Az ellenzék válasza egyértelmű: mi a kormányváltás után alatt
felszámoljuk a pártállamot, visszaállítjuk a fékek és egyensúlyok rendszerét.
Néhány hét alatt egyértelmű lesz, hogy
Magyarország többé nem megszüntetni, hanem inkább erősíteni akarja a demokráciát, így fel sem merül majd, hogy
szankciókkal éljen az Európai Unió.
Ha a Fidesz győz, fizetni fogunk, csak
az a kérdés, milyen formában. Márpedig ez olyan súlyú kérdés, amiben jog-

gal várják el az itt élő választók, hogy a
Fidesz frakcióba vágyó Fürjes Balázs is
világosan állást foglaljon. Mit támogat Fürjes Balázs? Hogy szabadságharcnak álcázva minden
magyar embernek fizetni kelljen
azért, hogy tovább folytathassák
a lopást és a demokrácia felszámolását? Vagy esetleg egyetért
azokkal az egyre inkább erősödő fideszes hangokkal, hogy
az új helyzetben nincs más út,
mint kiléptetni Magyarországot az Európai Unióból?
Nyílt lapokkal játszom: szerintem a
helyzet megoldása a demokrácia visszaállítása. Aki engem támogat április 3-án,
erre is szavaz. Kíváncsian várom, vajon
Fürjes Balázs is hajlandó lesz-e ilyen egyértelmű választ adni, hogy képviselőként
mit tenne a kialakult helyzetben.
Hajnal Miklós
az Egységben Magyarországért
pártszövetség jelöltje
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Orbán nagy barátja, Putyin véres
háborút indított Ukrajna ellen
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Az ellenzék már egy jó évtizede követeli Orbán Viktortól, hogy ne kötelezze
el magát Oroszországnak, ne legyen az Európai Unióban Putyin érdekeinek
képviselője, és ne akadályozza Ukrajna NATO-tagságát. Most megmutatta
az orosz diktátor, hogy mennyire nem volt érdemes hozzá dörgölőzni.
Amikor Oroszország hatalmas fegyveres erőkkel megtámadott egy független
államot, Ukrajnát, már Orbánnak is döntenie kellett: továbbra is az orosz érdekeket szolgálja ki, vagy az Európai Unió
és a NATO tagjaként a közös nyugati
álláspontot támogatja. Mivel mindenki
látja a drámai képeket Ukrajnából és az
onnan menekülőket a magyar határon,
Orbán tudja, hogy a további feltétel nélküli oroszbarátságot már a saját híveivel
sem tudja elfogadtatni. Így hát, fogcsikorgatva, de megtette a minimumot: csatlakozott az Oroszországot sújtó gazdasági
intézkedésekhez
Az ellenzék azonban ennél jóval többet akar. Követelik, hogy azonnal állítsák
le a paksi erőmű oroszok általi bővítését,
mert ezzel a beruházással évtizedekre
hozzákötnénk a sorsunkat egy ilyen veszélyes diktatúrához. Ugyancsak azon-

Illusztráció: Nagy Rebeka Míra

Nyílt lapokkal játszom
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nal kiutasítanák Magyarországról azt az
orosz bankot, amelynek vezetői és vendégei diplomáciai mentességet élvez1

Úgy tűnik, Orbán még mindig kettős
játékot játszik, hiszen a magyar köztévé,
az M1, a kormány által pénzelt lapok és
Orbán fanatikus hívei továbbra is gátlástalan orosz propagandát folytatnak, Ukrajnát, a megtámadott országot hibáztatják a háborúért. Hétfőn, amikor ez a cikk
készült, már ott tartottunk, hogy Putyin
atomfegyverekkel fenyegeti a világot.
Ezért is mondja az ellenzék, hogy az
áprilisi választás arra a kérdésre egyszerűsödött le, hogy Oroszországot vagy Európát választjuk-e.

Hogy méltóképp emlékezzünk!
2020. március 15-én vesztettük el az első honfitársunkat, a Covid-járvány az
azóta elmúlt két évben több mint 43 000 áldozatot követelt. Nehéz elképzelni, belegondolni a tragédia nagyságába, pedig ez a szám Dunaújváros
vagy Dunakeszi teljes lakosságának felel meg.
Kerületünk lakója, Visi Piroska indította
azt a kezdeményezést, melynek célja az
áldozatokról való megemlékezés: 2021ben Nagycsütörtökön a Margitszigeten, a
Dunaparton végeláthatatlan hosszúságú
sorban minden elhunyt emlékére egy kavicsot helyeztek ki, az akkor több mint 20
000 kavicsra ráírva az elhunyt statisztikai
számát és életkorát.
Sajnos azóta folyamatosan vitték az
újabb áldozatok kavicsait, szeptembertől már a végleges helyre, a Rózsakertbe. Március 12. és 14. között lehetősége

lesz mindenkinek, hogy segítsen az emlékhelyet méltó állapotba hozni, valamint
a télen elhunytakról is megemlékezni:
a Rózsakertben segítő önkéntesekkel
megírják a több ezer hiányzó kavicsot,
illetve kiigazítják az összekuszálódott sorokat, kijavítják a lekopott kavicsokat, közösen emlékezve az áldozatokra, együtt
érezve a gyászoló hozzátartozókkal. A
szervezők mindenkit várnak, aki segíteni
szeretne a kavicsok kihelyezésében.
További információ: https://www.
facebook.com/Margitszigetikavicsok

Az ellenzék a Műegyetem rakparton ünnepel
A kampányhajrá egyik csúcseseménye
az április 3-ai választás előtt mindenképpen a március 15-ei nemzeti ünnep lesz.
Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterel-

2

nök-jelöltje Budapestre hív minden ellenzéki érzelmű szavazót. Az ünnepség,
amely „A hatalom a népé” címet kapta, 15
órakor kezdődik a Műegyetem rakparton.
Forrás: www.merce.hu

Sétálva politizálás – közélet az utcán

Forrás: www.nyomtassteis.hu

nek. Ezért is nevezik kémbanknak, mert
lehetőséget nyújt az orosz hírszerzők
szabad mozgására.
A rendkívül veszélyes helyzet félelemmel tölti el a kelet-európai országokat, hiszen Putyin azt követeli a NATO-tól,
hogy ezekben az országokban szüntesse
meg a katonai jelenlétét. Ami azt jelenti,
hogy bele akar szólni ezeknek a független államoknak a döntéseibe. Most vált
teljesen világossá, hogy az agresszív
Oroszországtól csak a NATO képes megvédeni minket.

2021 ősze óta a XII. kerületi Momentum alapszervezet rendszeresen tart
sétákat, amelyeken kerületi helyszínekhez kötődő témákat mutatnak be
részletesen.
A séták ingyenesek, bárki csatlakozhat. A
közéleti kérdésekről kellemes körülmények között, személyesen lehet beszélni a séták során, ami nagy érték a mai
gyűlölettől és csatazajtól terhes közbeszédünkben. Eddig három témában
volt kerületi momentumos séta, ezekből
nyújtunk rövid ízelítőt.
Az első séta témája az volt, hogyan
alakítja át és lakja be a Nemzeti Együttműködés Rendszere a Hegyvidéket.
Épülő és tervezett lakóparkok, fideszes
politikusok házai szegélyezték a sétát,
de a résztvevők megszemlélték azokat a
környékbeli ingatlanokat is, amiket különösen rövid licitálási határidővel adott el
a magyar állam.
A Turultól a Városmajorig sétát eddig
három alkalommal rendeztük meg, a II.
világháború kerületi eseményeire emlékeztünk. A séta felidézte, mi történt a
környéken 1944-45 telén, hol gurultak
harckocsik, hol zuhogtak bombák, hol
gyilkoltak nyilas halálosztagok, miként
alakította át a háború a városlakók életét. A sétálók megnézték, hol vannak
és hol nincsenek köztéri emlékművei a
történteknek. A séta a régebbi, turulmadaras emlékműtől az új, jelenleg épülő

II. világháború kerületi áldozatainak emlékművéig vezetett a Városmajorban.
A harmadik séta helyszíne a Normafa, ahol az elmúlt években jelentős
változások történtek: szállodabontás és
helyén egy városi park kialakítása, új út,
valamint egy hatalmas víztározó építése – ezeket mind bemutatta a séta, de
még az egész beruházás „ékkövét”, a
100 milliós hóegyengetőgép garázsát is
megnézhették az érdeklődők. Szó esett
azokról a „fejlesztésekről”, melyek még
előttünk állnak, mint pl. a Síház bővítése,
a lombkoronasétány építése, valamint a
Libegő bontása és új Libegő építése.
A következő kerületi séta március 5-én, szombaton 10 órakor indul a
Szépkilátás Cukrászda elől a Svábhegyen „A NER nyomában a Hegyvidéken”
címmel, a legutóbbi őszi sétához képest
módosított útvonallal, számos új helyszínnel.
Március 27-én szombaton 10 órakor
pedig újabb séta lesz az átépülő Normafáról, melyben már azt is lehet ös�szegezni, hogy ebben a szezonban vajon
hány napig adhatott volna műhavat a
most épülő milliárdos hóágyúrendszer.
Novák István
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