
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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Korábban épp Orbán Viktor miniszter-
elnök nyilatkozta azt többször is, hogy a 
fiatalság kivándorlása pusztán kaland-
vágyból történik. Most viszont azt mond-
ta: „Szerintem nem a kalandvágy hajtja 
őket, biztos van ilyen is, de az igazság az, 
hogy nincs, ami itt tartsa őket”. Ez a mon-
dat pedig felér egy beismeréssel. Hiszen 
a sokat emlegetett kalandvágy  helyett 
a megélhetés hiánya miatt ürülnek ki a 
magyar falvak.

Orbán már többször hagyta cser-
ben a vidéket. Először a kisgazdáknak 
adott halálos ölelést, aztán a nagyatádi 
születésű Ángyán Józsefet játszotta ki, 
aki a Vidékfejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkáraként a kisbirtokosok érdekeit 
képviselte. Elmondta, hogy agrárbá-
rók, spekuláns „maffiacsaládok” veszik 
fel az európai uniós agrártámogatások 

nagy részét. Azóta is így kótyavetyéli el a 
kormány a vidékfejlesztésre szánt pén-
zeket. Ne hagyjuk, hogy folytatódjon az 
ámokfutás!

Képviselőségem kezdete óta a vidéki 
emberek jólétéért küzdök. Járható uta-
kért, a családi vállalkozások támogatá-
sáért, a jó minőségű helyi oktatásért és 
egészségügyért, azért, hogy multik és 
haverok támogatása helyett munkahe-
lyeket teremtsünk vidéken is.

Erről is döntünk április 3-án. Hagyjuk, 
hogy Orbán a vidékiek megvezetésével 
tovább hizlalja agrárbáróit vagy végre 
azt mondjuk: elég volt? Mert a magyar 
vidék nem a kiváltságosoké. Nem né-
hány ember jólétét kell szolgálja, hanem 
mindannyiunkét!

Ander Balázs
az egyesült ellenzék képviselőjelöltje

Igazságot és jólétet Dél-Somogynak!

Miről döntünk április 3-án? Orbán március elején a gazdafórumon elismer-
te, hogy kormányzása alatt hagyta leépülni a vidéket.

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.   
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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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 •A 13. havi nyugdíj, a rezsicsökkentés és 
a határ menti kerítés megtartása 

 •A családi pótlék, a gyed és az otthon-
teremtési támogatás megduplázása 

 •Garantált minimumjövedelem biztosí-
tása, adómentes minimálbér 

 •27 helyett 5%-os áfa az alapvető élel-
miszerekre 

 •Az alacsony nyugdíjak értékének 
megduplázása és a nyugdíjak folya-
matos, a gazdaság növekedésével 
arányos emelése 

 •A családtámogatások kiterjesztése az 
egyszülős családokra és az apákra is 

 •A tanárok, ápolók, szociális és rendvé-
delmi dolgozók 50%-os béremelése 

 •A várólisták megszüntetése, ma-
gánkórházak bevonása az ingyenes 
egészségügybe, a gyógyszertámoga-
tások növelése 

 •A korrupt politikusok elszámoltatása 
és korrupcióellenes ügyészség létre-
hozása 

 •Csatlakozás az Európai Ügyészséghez, 
hogy ne lehessen olyan egyszerűen 
lopni 

 •Az euró bevezetésének előkészítése 
 •Az álláskeresési járadék 9 hónapra nö-

velése, a rabszolgatörvény eltörlése, a 
sztrájkjog biztosítása 

 •Bérlakások építése, panelfelújítási 
program, épületek szigetelése

Az ellenzék megduplázza a családi 
pótlékot, és megemeli a nyugdíjat
A nyugdíjasok, a családosok, a nehéz helyzetben élők és a munkaválla-
lók életkörülményeinek javítására koncentrál az ellenzék kormányprog-
ramja. De ígéretet tettek a korrupt politikusok elszámoltatására is.  

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.
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