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Pártoktól független hetilap

Jobb életet ígér az ellenzék 
a romáknak – Szavazz te is!

Ha úgy érzed, hogy az Orbán-kormány nem segített neked eleget az elmúlt 
12 évben, akkor április 3-án, a választáson leválthatod őket. A romák szava-
zatain is múlhat, hogy olyan új kormány legyen, amelyik többet törődik a 
cigányok sorsával.
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ÁNY KÜLÖNSZÁM

Hat ellenzéki párt azért fogott össze, 
hogy leváltsa a Fidesz-kormányt. Azért 
akarják leváltani, mert nagy szegénység 
van az országban, miközben Orbán és 
barátai elmondhatatlanul meggazda-
godtak. A szegényeknek egyre keve-
sebb pénzük van ételre, 
emiatt gyakran még a 
gyerekeiket is elve-
szik. Vannak, akik 
lenézik a cigány 
embereket, nem 
beszélnek velük 
tisztelettel, és ez 
mindenkinek rosszul esik.
Szomorú kimondani, de a romák a ne-
héz életkörülményeik miatt 10 évvel 
rövidebb ideig élnek, mint az átlag. Ez 
azért is van, mert nehezebben jutnak 
el orvoshoz, nem tudják megvenni a 
gyógyszereket.

Orbán Viktor 12 éve miniszterelnök, 
de ez idő alatt nem javult, sőt romlott a 

romák élete. Orbán 
Viktor egyálta-

lán nem törő-
dött a cigány 
emberekkel!

Az Európai 
Unió nagyon 
sok pénzzel 

támogatta Ma-
gyarországot az elmúlt években, és a ro-
mák helyzetének javítására is rengeteg 
pénzt küldött. Ebből azonban a Fidesz 
vezetői sokat elloptak. Az Európai Unió 
emiatt nem ad több pénzt Magyaror-
szágnak addig, ameddig Orbán Viktor a 
miniszterelnök.

A hat ellenzéki párt fontosnak tartja, 
hogy javítsák a romák életkörülményeit. 

Nahát, tényleg 

ilyen fontos 

elmenni 

választani?

(Folytatás a 2. oldalon)

Az, hogy kire szavazol, az egyedül a te dol-
god. Senki nem szólhat bele. Még a pol-
gármester sem. Azért szavazol egy kis fül-
kében, hogy senki se lássa, hová tetted az 
X-et. AKI AZT KÉRI, HOGY MUTASD MEG A 
SZAVAZÓLAPODAT, AZ VÁLASZTÁSI CSA-
LÁST KÖVET EL.

Aki azt kéri, hogy fotózd le a szavazó-
lapodat a mobiloddal, az is választási csa-
lást követ el. Ha a polgármester azt mond-
ja, hogy nem kapsz közmunkát, ha nem 
szavazol a Fideszre, akkor az zsarolás és 
a törvény bünteti.

Készíts titokban videót, vagy legalább 
hangfelvételt, ha valaki ilyet próbál elkö-
vetni veled szemben!

Aki bejelenti, hogy valaki csalt, vagy 
csalni próbált a szavazáson, és ezt később 
a bíróság is megerősíti, egymillió forint 
jutalmat kap. Ha bárhol csalást látsz, ezt 
a számot hívd: +36 30 722 3356! Itt a Tár-
saság a Szabadságjogokért ügyvédei fo-
gadják a hívásodat.

Ha mégis le kell fényképezned, hogy 
hova tetted az ikszet, mert másképp nem 
kapsz például közmunkát, tedd meg, és 
utána tegyél a szavazólapra még egy ik-
szet, egy másik jelölt neve mellé. Utána 
összehajtva dobd be a dobozba a szava-
zólapot! Így érvénytelen lesz a szavazatod, 
és nem segítesz bűnözőket a hatalomba.
Tudj meg többet: www.tisztaszavazas.hu

Ne add el a szavazatodat!

Mindenki, aki elmúlt 18 éves, magyar ál-
lampolgár és van magyarországi lakcíme, 
három szavazólapot kap.

1. Az elsőn pártokat választunk. Ha az 
ellenzékre szavazol, akkor azt jelöld be, 
ahol a lent látható 6 darab pártlogót talá-
lod.

2. A második lapon egy képviselőjelöl-
tet kell kiválasztani. Az ellenzéki jelölt neve 
mellett ugyanezt a 6 kis képecskét látha-

tod. (Akinek nincs magyarországi lakcíme, 
egyéni jelöltre nem szavazhat, csak a pár-
tok közül választhat.)

3. A harmadik lapon teljesen értelmet-
len kérdéseket találsz. Ki akar például 
óvodásokat rábeszélni, hogy műttessék át 
magukat fiúból lánnyá vagy fordítva? Leg-
jobb, ha az igen és a nem kockákba is ik-
szet teszel, majd összehajtva bedobod az 
urnába, így a szavazatod érvénytelen lesz.

Hogyan szavazz?
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Több pénzt és több lehetőséget 
akarnak adni a romáknak, hogy minden-
ki kitörhessen a szegénységből, sokkal 
többen tanulhassanak. Április 3-án, a vá-

lasztáson arról döntünk, hogy maradjon 
Orbán Viktor vagy jöjjön egy új kormány, 
amelyik többet segít a romáknak.

Menj el szavazni, nagyon szoros a ver-
seny, egy-két szavazat is számít! Most te 
dönthetszl a jövődről!

(Folytatás az 1. oldalról)

Farkas Flórián nem képviseli a romák ér-
dekeit. Ő volt annak a Híd a munka vilá-
gába nevű programnak a vezetője, amely 
körül évek óta zajlik nyomozás, 1,6 milliár-
dos csalás gyanúja miatt.

Az ellenzéki pártok három biztos he-
lyen indítanak cigány jelölteket, ők tisz-
tességesen képviselik majd a romákat.

Berki Sándor
Salgótarjánban 

születtem 1977-
ben, egy lányom 
van. Húsz évig dol-
goztam egy multi-
nacionális cégnél, 
ahol megtanultam 
a szabályokat és a munka értelmét. Cé-
lom, hogy az átlagemberek problémáit 
képviseljem. A Párbeszéd Magyarorszá-
gért párt kisebbségi felelőse és a megyei 
szervezet elnöke vagyok. 

Varga Ferenc
1993-ban születtem Szentesen, 

Szegváron élek feleségemmel és gyer-
mekemmel. Közgazdász diplomám van, 

2014-ben kerültem 
be a helyi roma 
önkormányzatba, 
ahol elnök lettem. 
2018-tól egy civil 
szervezettel vég-
zem a munkám. 
Problémáink meg-
oldásához a roma politikát új alapokra 
kell helyezni, ezért segítem az ellenzéket 
a Jobbik jelöltjeként.

Lőcsei Lajos
Lőcsei Lajos 

vagyok, 38 éves, 
az ellenzéki ösz-
szefogás jelöltje, a 
Momentum kép-
viseletében. Tar-
naörsön élek, két 
gyermekem van. 
Agrármérnök vagyok, tervem a mezőgaz-
daság fejlesztése, ahol megélhetést ad-
hatunk a fiataloknak. A  bőrömön érzem 
a kisebbség problémáit, célom a romák 
felemelése, a hátrányos helyzetű gyere-
kek tanítása.

Három roma képviselőt juttat be 
az ellenzék a parlamentbe

Jelenleg Farkas Flórián az egyetlen roma képviselő a parlamentben, aki 20 éve 
ül a Fidesz padsoraiban, de 7 éve egyetlen szót sem szólt. Az ellenzék most há-
rom roma jelöltet indít a választáson, akik mind be fognak jutni a parlamentbe.

Orbán Viktor és a Fidesz rengeteget ha-
zudik az ellenzékről és vezetőjéről, Márki-
Zay Péterről. Ő emiatt fel is jelentette Or-
bánt. Néhány a Fidesz hazugságai közül:
• Nem igaz, hogy katonákat küldene az 

ellenzék Ukrajnába és besoroznák a fi-
atalokat!

• Nem igaz, hogy beengednék az illegális 
bevándorlókat és lebontanák a határke-
rítést!

• Nem igaz, hogy eltörölnék a rezsicsök-
kentést!

• Nem igaz, hogy megszüntetnék a köz-
munkát!

• Nem igaz, hogy fizetőssé akarják tenni 
az egészségügyet!

• Nem igaz, hogy kórházakat zárnának 
be!

• Nem igaz, hogy elvennék a családi adó-
kedvezményt!

Ne higgy az aljas hazugságoknak! Annak 
higgy, aki maga mondja el, hogy mit tesz 
majd, ha rá szavazol! A következő cikkben 
ezt olvashatod.

• Kétszeresére emelik a családi pót-
lékot, amit a Fidesz-kormány 12 év 
alatt egyetlen forinttal sem növelt.

• A gyedet és az otthonteremtési tá-
mogatást is kétszeresére emelik.

• Akinek kevés a nyugdíja, annak je-
lentősen meg fogják emelni.

• Minden évben lesz 13. havi nyug-
díj. Ezt a Fidesz 12 évig nem fizette, csak 
most, a választások előtt.

• Több lesz a lakásfenntartási támogatás. 
Ez segít, hogy ki tudd fizetni a víz-, a vil-
lany- vagy a gázszámládat.

•  Felfüggesztik a kilakoltatásokat.
• Kétszer annyi pénzt fognak adni a gyógy-

szerek támogatására.
• Senkinek nem kell hosszú hónapokat 

várni a műtétekre. Ha nincs hely az állami 
kórházakban, magánkórházakba irányíta-

nak, amiért nem kell fizetned.
• Bérlakásprogramot indítanak. 

Te is jobb lakáshoz juthatsz!
• Mindenki ingyen kap a mobilte-
lefonjához internetcsomagot. Te is!

• Adómentessé teszik a minimál-
bért, ettől is növekedhet a fizetésed.

• Lecsökkentik az alapvető élelmi-
szerek adóját, ettől olcsóbb lesz a bevá-
sárlás.

• Ha elveszíted a munkádat, a mostani 3 
helyett 9 hónapon át kaphatsz álláskere-
sési járadékot.

• Segíteni fogják a cigány emberek vállal-
kozóvá válását, a gyerekek továbbtanu-
lását.

• A korrupt politikusokat börtönbe fogják 
csukni, nem lophatják tovább büntetle-
nül a mi közös pénzünket.

Így segít az ellenzék a szegény 
és a cigány embereken

Ha a hat ellenzéki párt nyer a választásokon Márki-Zay Péter vezetésével, 
akkor mindent megtesznek azért, hogy jobban éljenek a szegény és a ci-
gány emberek. Az ellenzék legfontosabb vállalásai:

Orbán Viktor hazudozással akar 
választást nyerni


