
Te is tehetsz a választás tisztaságáért!

Tegyél panaszt, ha ez történik veled mint választóval:

 • adataiddal visszaélés − ajánlásokat adnak jelölteknek a nevedben, vagy 
akaratodon 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!

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.  

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

nyomtassteis.hu/jelentkezes/   |   nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Hat párt vagy pártszövetség listája sze-
repel majd április 3-án a szavazólapokon. 
Sorsolással döntötték el a sorrendet, első 
helyre az ellenzéki pártok közös listája 
került. Vagyis a DK, a Jobbik, a Momen-
tum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd párt 
nevei és logói lesznek láthatók. A közös 
ellenzéki lista első 7 helyén a következő 
nevek szerepelnek majd: Márki-Zay Péter 
(miniszterelnök-jelölt) Dobrev Klára (DK), 
Karácsony Gergely (Párbeszéd), Jakab 

Péter (Jobbik), Fekete-Győr András (Mo-
mentum), Tóth Bertalan (MSZP), Ungár 
Péter (LMP).

A Fidesz−KDNP mellett listát állított 
még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az 
oltásellenes Gődény György-féle Nor-
mális Élet Pártja, a Megoldás Mozgalom 
(Gattyán György pártja) és a Mi Hazánk 
Mozgalom.

Ön ezeket a pártlogókat fogja látni a 
szavazólap első helyén:  

Az ellenzék lesz az első helyen 
a szavazólapon
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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. Fo
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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

Ez vezérelt abban, hogy mint a nagykun-
sági és a Szolnok megyei Tisza-tavi tele-
pülések közös ellenzéki képviselőjelöltje, 
felhasználva a szakemberek felvetéseit, 
sorra vegyem a térség problémáit.

Az elmúlt években a Tisza-tónál is 
felerősödött a belföldi turizmus és ez 
egyre növekvő terhelést jelent, ami fő-
leg a természeti környezetre, az ökoló-
giai rendszerre van negatív hatással.  Az 
ökoturizmus ezzel szemben napjainkban 
már nem csak a természetjárásról, a ki-
rándulásokról szól. Úgy kellene kimenni 
a természetbe, hogy közben igyekszünk 
nem beavatkozni és nem terhelni a rend-
szert. Ez a Tisza-tónál nem így működik. 
A szolgáltatók többsége a Tisza-tavat 
mindössze háttérként használja egy nagy 
környezeti terheléssel járó természetjá-
ráshoz, a valódi ökoturizmus szemlélete 

sem a turistákban, sem a szolgáltatóknál 
nem érzékelhető. Ehelyett a legtöbben 
tömegturizmust csinálnak a Tisza-tavi 
természet bemutatásából.

Az elmúlt évek hatalmas beruházá-
si sikerének kikiáltott kerékpárúttal is 
vannak gondok. Körbe lehet tekerni a 
Tisza-tavat, de a kerékpárút egy részén 
nincsenek pihenőhelyek, WC-k, büfék, 
szemetesek. A kerékpárosok jó része egy 
napra jön, szállásra nem költ, étkezésre 
alig, csak a környezeti terhelés és a sze-
mét marad utánuk – tisztelet a kivétel-
nek.  A tó szempontjából hasonlóan kicsi 
a valódi jelentősége a nyaralóhajózásnak. 
A szolgáltatásra kifizetett pénz aligha 
marad a régióban.

A valaha húzóágazatnak számító hor-
gászturizmus sem a régi. A horgászok 
szenvednek a halhiánytól és vergődnek 

az évről-évre szigorúbb, túlszabályozott, 
értelmetlen tilalmakkal tarkított horgász-
rend szorításában. A horgászokat képvi-
selni próbáló helyi egyesületek sem tud-
nak eredményt elérni, véleményük alig 
talál meghallgatásra. 

Összességében a Tisza-tóra sajnos 
egyre jellemzőbb a nyári főszezonra kor-
látozódó, környezetterhelő tömegturiz-
mus, a minőségi, magas fizetőképességű 
turizmus helyett.

Ha számba vettük a problémákat, ér-
demes megnézni az adható helyes meg-
oldásokat: Hogy mit lehet és célszerű 
megváltoztatni a turisztikai gyakorlaton, 
hogy a turizmus regionális hatása pozitív 
legyen és a páratlan természeti környe-
zet is fennmaradjon.

A tennivalók közül kiemelkedik a Ti-
sza-tó és a természeti környezet megfe-
lelő megőrzése. 

Ennek érdekében jelentősen csök-
kenteni kell a környezetterhelést, illetve 
egy átfogó vizsgálat befejezéséig meg 
kell tiltani minden további beruházást a 
hullámtéren.  Meg kell tiltani a Fertő-ta-

vihoz hasonló nagyberuházásokat. Hala-
déktalanul ki kell építeni a kerékpárúthoz 
kapcsolódó szolgáltatási hátteret (pihe-
nőhelyek, WC-k, büfék, szemetesek).

A horgászturizmus újbóli felfuttatá-
sához elsősorban horgászbarát horgász-
rendre van szükség, és a szakmailag nem 
alátámasztható, értelmetlen tilalmak 
megszüntetésére.  Végig kell gondolni a 
települési fesztiválok számát és méretét, 
valamint olyan, a települések együttmű-
ködésén alapuló rendezvénynaptárt kell 
kialakítani, amely a fesztiválozni vágyó 
turistákon kívül a pihenni akaró turisták 
és a helyi lakosság igényeit is szem előtt 
tartja.

Mindehhez egy helyi, szakemberek-
ből álló turisztikai szervezetre van szük-
ség, amely megyéktől és településektől 
függetlenül összefogja, koordinálja, és 
szükség esetén szabályozza a teljes Ti-
sza-tavi turizmust.

Dr. Lukács László György
Jász-Nagykun-Szolnok megye 03. 

választókerületében az ellenzék közös 
országgyűlési képviselőjelöltje

Hogyan tovább, Tisza-tó?

 A Tisza-tavat létrehozó duzzasztó jövőre lesz 50 éves. Maga a Tisza-tó pe-
dig 45. Jó lenne ezt úgy ünnepelni, hogy valódi, hozzáértő szakemberek ke-
zében van a Tisza-tó és a turizmus sorsa.


