
A megkérdezettek 42 százaléka annak örülne, ha a választás után az ellen-
zéki összefogás venné át az ország vezetését, míg ennél kevesebb ember, 
39 százalék reméli a Fidesz-kormányzás folytatását – derül ki a Publicus 
Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Az ellenzéki győzelemhez  
persze az kell, hogy a változást akarók sokan menjenek el április 3-án, és 
mind a közös listára, a közös jelöltekre szavazzanak.   

Kormányváltást 
akar a többség

Azzal, hogy Putyin megtámadta Ukraj-
nát, és ott civileket, gyerekeket öl, egy-
értelművé vált, hogy Orbán Viktor milyen 
tévútra vezette az országot. Éveken át 
az oroszoknak udvarolt, keleti nyitásról 
beszélt, Brüsszel és az Európai Unió el-
len lázított, megbízhatatlan partner volt 
a NATO-ban, mert állandóan Putyin ér-
dekeit képviselte. A hanyatló Nyugatról 
prédikált, miközben most látszik igazán, 
hogy veszélyhelyzetben minket csak a 
NATO tud megvédeni, a fejlődésünket 
pedig csak az Európai Uniótól remélhet-
jük.

Orbán olyan korrupt rendszert épített 
ki, annyit loptak, hogy az Európai Unió 
nem hajlandó pénzt küldeni Magyaror-
szágnak. Orbán barátja, a felcsúti gázsze-
relő lett az ország leggazdagabb embe-
re, milliárdossá tette az apját, a testvéreit, 
a gyerekeit, de még a vejét is. Csak akkor 
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Ha választási csalást tapasztalsz
Ezen az űrlapon keresztül a kampányhoz vagy a választáshoz kötődő visszaélést tudsz 

bejelenteni: https://visszaeles.20k.hu/
Ha azonnali jogsegélyre van szükséged, akkor hívd a 20k22-t a +36 1 808 9111 

telefonszámon! Ha veszélyben vagy, hívd a 112-t!

Vannak olyan települések Hatvan és He-
ves térségében, ahol már szinte nem is 
élnek fiatalok. Itt ugyan olcsóbbak len-
nének az ingatlanok, mégis kilátástalan 
a jövőjük, se munkahely, se bölcsőde, se 
óvoda, se gyerekorvos. Ahol viszont eze-
ket a szolgáltatásokat legalább részben 
megtalálják, ott meg olyan magasak az 
ingatlanárak, hogy esélye sincs egy fiatal 
párnak, hogy helyben boldoguljon.

Korózs Lajos elmondása szerint a 
megoldás egyik része, hogy növelni kell 
a CSOK, főleg a Falusi CSOK értékössze-
gét, és ebbe be kell vonni az egyszülős 
családokat is. Meg kell duplázni a családi 
pótlék és a gyes összegét is. Ezek az in-
tézkedések tetszenek a helyi fiataloknak, 

de nem oldanak meg mindent. Megkér-
deztük tőlük még januárban, mik lenné-
nek számukra fontosak, amik minden-
képpen bekerüljenek az ellenzéki jelölt 
programjába.

Korózs Lajos így pontosan ismeri a 
problémáikat, tudja, milyen nehéz hely-
zetben vannak a vidék fiataljai, ezért is 
tűzte zászlajára e problémák megoldá-
sát. Nem lehetetlen a gyorsabb internet 
kiépítése, ha pedig visszahozzuk a pa-
nelprogramot és azt kibővítjük a családi 
házakra is, akkor az valódi rezsicsökken-
tés lesz, és még az ingatlanok értéke is 
emelkedni fog. Ha pedig élhetőbb ottho-
nokká válnak falvaink, a szórakozási lehe-
tőségek száma is növekedni fog.

Élhetőbb otthonokat a fiatalok 
számára is!
Korózs Lajos, Heves megye 3-as választókerületének jelöltje fáradhatatla-
nul járja választókörzetét. Nincs olyan település a körzetben, ahol már ne 
járt volna. Felméri a problémákat, beszélget a helyiekkel, megoldásokat 
keres. A kampányát számos helyi fiatal segíti.
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jön újra pénz az Unióból, ha Orbán megy 
a hatalomból. 

Miközben a fideszes propaganda ma-
gyar gazdasági csodát emleget, 4 millió 
ember él szegénységben, a nyugdíjasok 
nagy része nem jön ki a pénzéből. Az ál-
lamadósság az egekben, rekordszinten 
az infláció, soha nem látott árdrágulás 
van, a forint pedig egyre jobban elérték-
telenedik az euróhoz képest. Orbán el-
adósította az országot az oroszoknak és 
a kínaiaknak. 

Lerombolta a demokráciát, a haverjait 
ültette a legfontosabb tisztségekbe, hogy 
szabadon lophassanak. A mi pénzünkből 
fenntartott tévék és rádiók neki kampá-
nyolnak. Az m1-en 24 óra alatt 9-szer is-
mételték meg a március 15-ei beszédét, 
miközben az ellenzéket nem engedik ott 
megszólalni sem. Ez nem demokrácia, ez 
nem tisztességes választási verseny.

Ahhoz, hogy változás legyen: Orbán-
nak mennie kell! 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Drága lett a paradicsom, nem sárga
Tovább drágulnak a zöldségek és a 
gyümölcsök. A fürtös paradicsom két-
harmadával drágult a tavalyihoz ké-
pest, a körte 25, a kígyóuborka 24, a 
kaliforniai paprika pedig 16 százalékkal. 

A Terméktanács egész évben 10-20 
százalékkal magasabb árakra számít 
az egy évvel korábbinál, ráadásul egy 
esetleges országos aszály tovább nö-
velheti az árakat.

 •Nem igaz, hogy katonákat küldene az 
ellenzék Ukrajnába és besoroznák a 
fiatalokat! 

 •Nem igaz, hogy eltörölnék a 13. havi 
nyugdíjat! 

 •Nem igaz, hogy magánosítani akarják 
az egészségügyet! 

 •Nem igaz, hogy beengednék az ille-
gális bevándorlókat és lebontanák a 
kerítést! 

 •Nem igaz, hogy eltörölnék a rezsicsök-
kentést! 

 •Nem igaz, hogy elvennék a családi 
adókedvezményt!

Márki-Zay feljelentést tett Orbán 
hazudozásai miatt

Feljelentést tett a hódmezővásárhelyi ügyészségen Márki-
Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mert Orbán Vik-
tor és a kormányközeli média folyamatosan hazugságokat 
terjeszt róla és az ellenzékről, de arra nem kap lehető-
séget, hogy elmondja az igazságot, mert nem engedik 
beszélni a közszolgálati tévében és rádióban sem. 
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Forrás: www.telex.hu 

A Mol logisztikai problémákra hivatkozva nem 
tudja leszállítani a megrendelt gázolajmeny-
nyiséget, pedig vannak olyan tavaszi munkák, 
amiket nem lehet halogatni, különben ősszel 
nem lesz mit learatni. Ráadásul a gazdák 90 
százaléka a drágább, nagykereskedelmi áron 
jut gázolajhoz.

Az ellátási gondot nemcsak az üzem-
anyagár okozza, hanem az is, hogy a 480 fo-

rintos hatósági ár következtében a magyaror-
szági töltőállomások tizede, mintegy 200 kút 
végleg tönkremehet. A kis kutasok érdekében 
hozott kormányintézkedéseket az érintettek 
többsége csak időhúzásként éli meg. A fuva-
rozók is panaszkodnak:  nem kapnak 100-200 
liternél több üzemanyagot, se piaci, se „stop-
polt” áron. Emiatt nem tudják megtervezni a 
hosszabb áruszállítást.

Legalább 200 benzinkút zárhat be 

A mezőgazdaságban sincs elég üzemanyag, emiatt pedig több helyen leáll-
tak a tavaszi munkálatok. Egyre több kis benzinkút megy tönkre.

Fo
rrá

s: w
w

w
.444.h

u

A Lőrinci településről szóló Facebook-
bejegyzése olyan mértékben sugallt va-
lótlanságokat, hogy az felháborította a 
helyi lakosokat. Egy magánszemély beje-
lentéssel élt a Választási Bizottság felé és 
önkormányzati dokumentumokkal bizo-
nyította a Szabó Zsolt által sugallt dolgok 
valótlanságát. A helyi Választási Bizottság 
rövid vizsgálat után a határozat szerint ki-
jelentette, hogy Szabó Zsolt megsértette 
a törvényt és a jelöltet eltiltotta a további 
jogsértésektől. A bizottsági szavazáson 
csak a Mi Hazánk Mozgalom támogatta 
Szabó Zsoltot. A Bizottság összes jelen-
lévő tagja közül csak a Mi Hazánk Moz-
galom delegáltja szavazott nemmel, 
mindenki más egyértelműen támogatta 

a Fidesz-KDNP jelölt elmarasztalását. 
Szabó Zsolt megtéveszti és hülyének 
nézi a választókat. Szabó ezek szerint úgy 
gondolja, hogy Heves megye 3. számú 
választókerület szavazói nem jönnek arra 
rá, hogy sorozatosan átveri őket. Sokadik 
alkalommal próbálja ügyes kommuni-
kációval elfedni azt a valóságot, hogy a 
térség az ő irányítása alatt folyamatosan 
csúszik le. Például a hatvani kalandparkot 
is próbálta hatalmas fejlesztésnek „bead-
ni”, miközben a világon semmi szükség 
nincs rá. Az arra elköltött 1100 milliárdnak 
lett volna jobb helye is. De a települések 
piacfelújítási programja is csak átverés, 
alig valósult meg belőle valami.

Gáspár Zoltán

A választók megtévesztése

Szabó Zsolt a kampányában törvénytelen módon és valótlan állítással be-
folyásolta a választói akaratot. Ez derül ki a Heves megye 03. számú OEVK 
Választási Bizottság pénteki határozatából.


