
Amikor Oroszország hatalmas fegyve-
res erőkkel megtámadott egy független 
államot, Ukrajnát, már Orbánnak is dön-
tenie kellett: továbbra is az orosz érde-
keket 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 nél-
küli oroszbarátságot már a saját híveivel 
sem tudja elfogadtatni. Így hát, fogcsikor-
gatva, de megtette a minimumot: csatla-
kozott az Oroszországot sújtó gazdasági 
intézkedésekhez 

Az ellenzék azonban ennél jóval töb-
bet akar. Követelik, hogy azonnal állítsák 
le a paksi erőmű oroszok általi bővítését, 
mert ezzel a beruházással évtizedekre 
hozzákötnénk a sorsunkat egy ilyen ve-
szélyes diktatúrához. Ugyancsak azon-

nal kiutasítanák Magyarországról azt az 
orosz bankot, amelynek vezetői és ven-
dégei diplomáciai mentességet élvez-
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Pártoktól független hetilap

Pártoktól független hetilap

Orbán nagy barátja, Putyin véres 
háborút indított Ukrajna ellen 

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.  
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Hogy a Hatvan környéki állami szolgál-
tatások már nem kielégítőek, azt Sza-
bó Zsolt, a térség fideszes képviselője 
sem tagadja. Olyannyira nem, hogy a 
napokban egy magánegészségügyi in-
tézmény avatásán Szabó maga állítot-
ta, hogy a beruházás hiánypótló, mivel 
eddig sok mindenért Budapestre kel-
lett menni. S hogy milyen ellátásokkal 
készülnek a hatvani fizetős rendelőben? 

Sebészettel, fogászattal, nőgyógy-
ászattal, urológiával, endokrinológiával. 
Ezek olyan ellátások, amikért normális 
helyen nem kell 50 kilométereket utaz-
ni, vagy fizetni!

Orbán kifacsart Magyarország-utópi-
ájában azért kéne a Heves megyeieknek 
gyerekeket vállalniuk, hogy azok majd 
kifizethessék a magánegészségügyi 
számláinkat!?

Tudatosan építik le a magyar 
egészségügyet
Tudatosan építi le a magyar egészségügyet a fideszes kormány, hogy a ma-
gánegészségügybe terelje a kétségbeesett betegeket, hívta fel a figyelmet 
cikkében az Ez a Lényeg.

Tegyél panaszt, ha ez történik veled mint választóval:

 • adataiddal visszaélés − ajánlásokat adnak jelölteknek a nevedben, vagy akara-
todon kívül regisztrálnak kisebbségi névjegyzékbe, vagy rendelnek a címedre 
mozgóurnát, 

 • a választók befolyásolása ajándékokkal, jogosulatlan előnyök ígéretével, 

 • munkahelyi vagy hivatali megfélemlítés − amikor azzal fenyegetnek, hogy te 
vagy a családod elveszíti a munkáját, közmunkát, szociális juttatásokat, vagy 
bármilyen más hátrány ér, ha nem a „megfelelő” jelöltet támogatod.

Tudj meg többet a www.tisztaszavazas.hu oldalon!

Te is tehetsz a választás tisztaságáért!
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A kormánymédia 54 sajtópert 
bukott el tavaly

Magyarán ennyiszer hazudtak. A 2021-
es sajtó-helyreigazítási perek adatai 
alapján a legnagyobb Fidesz-közeli 
médiatermékek 54 pert buktak tavaly.  
A rekorder a Magyar Nemzet 20 elma-
rasztaló ítélettel, a második az Origo 

13-mal. A független sajtó legnagyobb 
médiumai közül a 444, az RTL Klub, a 
Telex és a 24.hu összesen 5 helyreiga-
zítási pert vesztett el tavaly. A Magyar 
Hang és a HVG pedig egyet sem.

Forrás: www.atlatszo.hu

nek. Ezért is nevezik kémbanknak, mert 
lehetőséget nyújt az orosz hírszerzők 
szabad mozgására. 

A rendkívül veszélyes helyzet féle-
lemmel tölti el a kelet-európai országo-
kat, 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 függet-
len államoknak a döntéseibe. Most vált 
teljesen világossá, hogy az agresszív 
Oroszországtól csak a NATO képes meg-
védeni minket.

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 gátlás-
talan orosz propagandát folytatnak, Uk-
rajnát, a megtámadott országot hibáztat-
ják 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 egysze-
rűsödött le, hogy Oroszországot vagy Eu-
rópát választjuk-e. 

A kormányzati sajtó azt állította, hogy 
Márki-Zay fegyvereket és katonákat akar 
küldeni Ukrajnába. Valójában azt mond-
ta, hogy ha ilyen egységes NATO-döntés 
születne, akkor ahhoz mi is csatlakoz-
nánk. Ehhez kapcsolódóan természete-
sen az sem igaz, hogy az ellenzék beso-
rozná a fiatalokat és Ukrajnába küldené 
őket. Egyébként már most is szállít fegy-

vereket és lőszert Ukrajnába Csehország, 
Franciaország, Németország, Hollan-
dia, Amerika, Olaszország és az Európai 
Unió. Az EU fegyverszállítását Szijjártó 
Péter külügyminiszter is megszavazta. 
Ő egyébként nemrégiben kapta meg 
Moszkvában a külföldieknek adható leg-
rangosabb kitüntetést, a Barátságért ér-
demrendet, amit még nem adott vissza. 

Megint hazudtak Márki-Zay Péterről  
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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

Az ellenzék a Műegyetem rakparton ünnepel
A kampányhajrá egyik csúcsesemé-
nye az április 3-ai választás előtt min-
denképpen a március 15-ei nemzeti 
ünnep lesz. Márki-Zay Péter, az ellen-
zék miniszterelnök-jelöltje Buda pest-

re hív minden ellenzéki érzelmű sza-
vazót. Az ünnepség, amely „A hatalom 
a népé” címet kapta, 15 órakor kezdő-
dik a Műegyetem rakparton. 

Forrás: www.merce.hu

Viszneken az eredetileg megbeszélt 
időponthoz képest némi csúszással kez-
dődött a rendezvény, mert Kunhalmi Ág-
nes az ukrán-magyar határra szánt ado-
mányokat vitt a segítő szervezeteknek. A 
közbejött program miatt kicsit várakozni 
kellett ugyan, de tartalmas beszélgetés 
kerekedett.

Korózs Lajos addig arról beszélt, 
hogy az MSZP számára mindig fon-
tos volt a társadalmi szolidaritás, és 
ő is minden hónapban a tiszteletdíjá-
nak egy részét az MSZP Szolidaritási 
Alapjának számlájára utalja. Ebből a 
keretből támogatják jelenleg is 4 mil-
lió forinttal az ukrajnai menekülteket, 
és ebből a keretből vitt már korábban 
adományokat a hevesi térség civil szer-
vezeteinek is.

Viszneken és Hevesen is hasonló 
problémákat fogalmaztak meg a részt-
vevők. Kedvezően fogadták ugyan az 
adományozásról szóló tájékoztatást, de 
mint mondták, ellenzékből nem lehet 

csodát tenni. Igazi változásra van szük-
ség. Több pénz kell az egészségügyre, 
hogy a magyar vidéken élőknek is le-
gyen európai színvonalú, gyors és biz-
tonságos egészségügyi ellátásuk!  Vagy, 
hogy legyen egyáltalán orvos minden 
rendelőben, ápoló minden kórházban. 
Hiszen ebben a körzetben több olyan 
település is van, ahol évek óta üres a há-
ziorvosi praxis.

Kunhalmi Ágnes elmondta, hogy 
Korózs Lajost szakmai felkészültsége 
miatt is jó szívvel ajánlja a helyieknek. Ha 
valaki, akkor ő tudja, hogy támogatni kell 
a helyi vállalkozásokat! Igazságos nyug-
díjemelésre van szükség! A dolgozó ma-
gyar emberek bérét terhelő adókat pe-
dig csökkenteni kell! 

Kunhalmi ezzel zárta a rendezvényt: 
jobb életet érdemelnek a magyar embe-
rek! Ehhez pedig egy olyan tisztességes, 
becsületes képviselőre van szüksége 
végre Heves és Hatvan térségének is, 
mint Korózs Lajos!

Tisztességes, becsületes 
képviselőre van szükség!

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke volt Korózs Lajos, az Egységben Ma-
gyarországért jelöltjének vendége szombaton. Viszneken utcafórumot, He-
vesen egy teltházas lakossági fórumot tartottak.


