
Magyarország kormánya a múlt héten 
elvesztett egy fontos pert az Európai Bí-
róságon. Ez alapján akár hosszú évekre is 
meg lehet vonni az uniós pénzek kifizeté-
sét, ha nem működik demokratikusan az 
ország. 

Az Unió helyreállítási alapjából régóta 
járna Magyarországnak hatezermilliárd 
forint (6 000 000 000 000), amit a korrup-
ció és a nem demokratikus működés mi-
att tartanak vissza.  Vagyis Orbán minden 
magyar ember zsebéből 600 000 forintot 
vesz ki. 

Az Európai Unió garanciákat kér az ál-
lami szintű korrupció, a közpénzek és az 
európai uniós támogatások ellopásának 
megszüntetésére és az igazságszolgál-
tatás függetlenségének biztosítására. 

A magyar kormány világossá tette, 
hogy nem hajlandó változtatni az eddigi 
politikáján. Bojár Gábor, az egyesült el-

lenzék gazdasági tanácsadója attól tart, 
és ennek számos jelét észleli, hogy az 
Orbán-kormány az Európai Unióból való 
kilépést fontolgatja. 
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Itt találkozhat Dr. Steinmetz Ádámmal
2022. február 25. péntek
Marcali 8.30–12.00 Piac 
Somogysámson 14.00 Utcafórum
Csákány 15.00 Utcafórum
Sávoly 16.00 Utcafórum

2022. február 26. szombat
Fonyód 8.00–12.00 Piac
Nemeskisfalud 14.00 Utcafórum
Szenyér 15.00 Utcafórum
Hosszúvíz 16.00 Utcafórum
Gadány 17.00 Utcafórum

2022. március 4. péntek
Marcali  8.30–12.00 Piac
Gamás  14.00 Utcafórum
Polány  15.00 Utcafórum
Somogygeszti 16.00 Utcafórum

2022. március 5. szombat
Fonyód  8.00–12.00 Piac
Alsóbogát 14.00 Utcafórum
Somogyjád 15.00 Utcafórum
Bodrog 16.00 Utcafórum
Osztopán 17.00 Utcafórum
Pamuk 18.00 Utcafórum
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A Fidesz-szavazók fele is szeretne 
Márki-Zay–Orbán-vitát 

A választók 71 százaléka szívesen meg-
nézne egy tévévitát az ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter 
és Orbán Viktor miniszterelnök között 
– derült ki a Publicus Intézet közvéle-
mény-kutatásából. Az ellenzéki sza-

vazók 93 százaléka szeretné ezt, de a 
kormánypárt szavazói közül is 51 szá-
zalék, vagyis minden második fideszes 
is megnézne egy ilyen vitát. Egyelőre 
úgy tűnik, hogy Orbán túl gyáva ahhoz, 
hogy nyíltan kiálljon az ellenfelével. 

Ugyanis Orbánnak két lehetősége 
marad, ha győz a választásokon. Vagy 
végrehajtja az Unió követeléseit, vagy 
kilépteti az EU-ból az országot, és akkor 
marad szövetségesnek Oroszország és 
Kína. 

A helyzetet így kizárólag az ellenzék 
győzelme oldhatja meg, mert ők vissza-
állítanák a demokratikus állapotokat, és 
megakadályoznák az uniós pénzek ello-
pását.  

Forrás: hvg.hu, valaszonline.hu

HAZUDOTT AZ IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTER 

Varga Judit azt állította, hogy a gyermek-
védelminek hazudott törvény miatt ítél-
tek el minket, és ezért nem kapunk pénzt. 
Erről azonban az uniós bírósági ítéletben 
egyetlen szó sincs. A szöveg teljesen egy-
értelmű: a demokrácia hiányával és a kor-
rupcióval van baja az Uniónak. 

Magyarországon egy kezdő tanár fizeté-
se bruttó 195 000 Ft. Ha egy pedagógus-
nak a villanyszámla miatt kell aggódnia, 
akkor sajnos nem képes teljes erővel 
gyermekeink taníttatására koncentrálni.

Egyre terjed a polgári engedetlen-
ség, több száz tanár nem vette fel a 
munkát az elmúlt héten egy-egy napra, 

így tiltakozva a kormány által bejelentett 
új sztrájkrendelet ellen. E szerint lénye-
gében a tanároknak sztrájk közben is 
kötelező órákat tartaniuk. Mivel ez nyil-
vánvalóan elfogadhatatlan a számukra, 
március 16-ra országos megmozdulást 
terveznek. 

Forrás: www.hvg.hu

Tanárok: A sztrájk alapjog

A megalázó bérek és munkakörülmények mellett a kormány még a tanárok 
egyik alapjogát, a sztrájkot is ellehetetleníti. Egy új jogszabály szerint a mun-
kabeszüntetés alatt is tanítaniuk kellene. 
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Ellenzéki március 15-e Budapesten
A hatalom a népé címmel március 
15-én 15 órától a Műegyetem rakpar-
ton kormányváltó nagygyűlést tart az 
Egységben Magyarországért, vagyis 
az egyesült ellenzék.

Az ország minden részéből várják az 
embereket, hogy megmutassák az el-
lenzék erejét, és megüzenjék Orbán 
Viktornak: már csak napjai vannak 
hátra a hatalomban.
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A legáltalánosabb ígéret az volt, hogy 
ha a Fideszt választjuk meg, akkor fog 
igazán fejlődni a térség, akkor fognak 
megvalósulni a fejlesztések. De mit lá-
tunk, mi történt? Nos, a fejlődés irányának 
megítélése rendkívül egyénfüggő, de 
maradjunk abban, hogy többet vártunk. 
Az viszont ténykérdés, hogy az elmúlt 12 
évben a Fidesz van kormányon, és a Fi-
desz emberei irányítanak Somogy me-
gyében is, de számos ígéretet mégsem 
váltottak valóra.

És ami a legfájóbb és egyben a leg-
felháborítóbb, hogy ez nem is igazán 
zavarja őket. Például nem zavarja őket a 
68-as út teljes körű felújításának elma-
radása, vagy a Móring József Attila által 
2014-ben megígért CT-készülék beszer-
zése, valamint a mentőhelikopter leszál-
lópályája megépítésének elmaradása a 
marcali kórházban, vagy például a kép-
viselő úr által 2017-ben megígért, Mesz-

tegnyőt Balatonmáriafürdővel összekötő 
kerékpárút megépítésének elmaradása 
sem. Vagy a 2018-ban megígért, a mar-
cali Petőfi Sándor laktanya hadiüzemmé 
átalakításának elmaradása, vagy például 
a 2020. november 1-jére megígért kórhá-
zi önállóság meg nem valósulása sem. 
Vagy akár a múlt évre megígért 37-es 
számú vasútvonal felújításának be nem 
teljesülése, vagy a Gamást Somogyvár-
Vityapusztával összekötő út leaszfaltozá-
sának és járhatóvá tételének elmaradása, 
amit képviselő úr szintén múlt évre ígért, 
és még hosszasan sorolhatnám.

Ennek tükrében Somogyország az 
ígéretek, pontosabban a beváltatlan ígé-
retek földje. Abban bízom, hogy ez ápri-
lis 3-án változni fog, hiszen a beváltatlan 
ígéretek nem maradhatnak következmé-
nyek nélkül. 

Dr. Steinmetz Ádám
az ellenzék közös jelöltje

Az ígéret földje

Ha egy társaságban szóba jön az „ígéret földje” kifejezés, a legtöbben Észak-
Amerikára gondolnak. A somogyi emberek számára azonban az ígéret föld-
je sokkal inkább Balatonboglár és Marcali környékét jelenti, és sajnos nem 
azért, mintha itt jobb lenne az élet. Hanem amiatt a rengeteg beváltatlan 
kormányzati ígéret miatt, amiket az elmúlt tíz évben kaptunk.


