
Március 15. – Budapestre hív 
mindenkit Márki-Zay Péter

Kedves Fidesz-szavazók! Senki nem hi-
báztatja önöket, de ideje felébredni. Egy 
nem létező világot épített fel a médiában 
Orbán Viktor az elmúlt 12 évben, ahol 
mindig harcolni kellett valaki ellen. Leg-
inkább az Európai Unió ellen, amelyik 
egyébként ezer és ezer milliárdokat adott 
fejlesztésekre Magyarországnak. Ami itt 
épült az utóbbi másfél évtizedben, az 
jórészt az Unió pénzéből történt.  Orbán 
mégis Brüsszelt akarta megállítani. És a 
Nyugat helyett a keleti országokat tekin-
tette példaképnek. Oroszországgal gya-
nús üzleteket kötött, az orosz érdekeket 
képviselte az Unióban, sőt a NATO-ban is. 
Ezért akadályozta meg sokszor, hogy Uk-
rajna közeledhessen a NATO-hoz. 

Még nagyobb baj volt, hogy Orbán el-
kezdte másolni az orosz rendszert. Meg-
szüntette például a sajtószabadságot. 

Önök szerint normális, hogy több millió 
ember miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay 
Péter egy másodperc műsoridőt sem kap 
a közös pénzünkön fenntartott rádiók-
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Putyint kellett volna 
megállítani, nem Brüsszelt  

A szemünk láttára omlik össze Orbán Viktor 12 éven át mondott meséje, ami 
a hanyatló Nyugatról és a példaképül szolgáló Keletről szólt. Nagy barátja, 
Putyin éppen most gyilkoltatja halomra az embereket Ukrajnában. Egy csa-
pásra vált világossá mindenki előtt, hogy az oroszoktól csak a NATO és az 
Európai Unió tud megvédeni minket.
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A hatalom a népé címmel március 15-én 
15 órától a Műegyetem rakparton kor-
mányváltó nagygyűlést tart az egyesült 
ellenzék, az Egységben Magyarorszá-
gért. Márki-Zay Péter és a mögötte álló 

hat párt – a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, 
a Momentum és a Párbeszéd – az ország 
minden részéről várja a támogatóikat, 
százezres tömegre számítanak.

Forrás: www.nyomtassteis.hu  

Hogyan kell szavazni április 3-án?

Ezen a napon egyszerre lesz országgyűlési 
választás és népszavazás. Három szavazóla-
pot kapunk majd. Egy pártlistásat, amelyen 
a választáson induló 6 párt, illetve pártszövet-
ség szerepel. Az ellenzéki lista az első helyen 
áll, aki le akarja váltani Orbán kormányát, an-
nak a hat ellenzéki párt logói alatti körbe kell 
tennie egy ikszet. 

A lakóhelyünk 
szerinti választóke-
rületekben egyéni 
jelöltek is indul-
nak. Ha az egyesült 
ellenzékre szavaz, 
akkor itt is azt kell 
keresnie, hogy me-
lyik név mellett van 
a 6 párt logója.  

A harmadik szavazólapon a „gyermekvé-
delminek” hazudott népszavazás kérdései 
lesznek.  Amennyiben ön is értelmetlennek 
és megtévesztőnek tartja a népszavazási 
kérédéseket, akkor úgy tudja érvényteleníteni 
a szavazólapot, hogy valamennyi kérdésnél 
beikszeli az igent és a nemet is. 
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ban és televíziókban?  És az, hogy Orbán 
Viktor nem áll ki vitázni az ellenfelével 
nyilvánosan? Ilyen elképzelhetetlen egy 
demokráciában, persze Oroszországban 
nagyon is.

A magát zseninek képzelő Orbán 
megakadályozta az euró bevezetését. 
Most láthatja mindenki, hogy romokban a 
forint, és elszabadult az infláció. 

Ne higgyék, hogy önök, a megté-
vesztettek vannak többségben. Az or-
szág lakosságának háromnegyede már 
a háború kitörése előtt is világosan lá-
tott. A Publicus Intézet által február elején 
végzett kutatása szerint a magyar em-
berek kétharmada (67%) úgy látta, hogy 
Orbán Viktor és kormánya Putyin orosz 

elnök érdekeit szolgálva bomlasztja az 
európai egységet, ezzel pedig veszélyez-
teti Európa és Magyarország biztonságát. 

Az Unióban is látják ezt, ezért nem 
küldenek hosszú hónapok óta egy fillért 
sem Magyarországnak, és így lesz, amíg 
Orbán nem szünteti meg a korrupciót, 
vagy nem váltjuk le őt. 

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.n

yo
m

ta
ss

te
is

.h
u

 

 • A létminimumhoz elegendő pénzt biz-
tosítanak minden magyarnak, akinek 
erre szüksége van, az egyfős háztar-
tásoknál 100 ezer, a kétfősnél 150−170 
ezer forintra egészítik ki a jövedelme-
ket. 

 • A nyugdíjakat folyamatosan, a gazda-
ság növekedésével arányosan emelik, 
és az ellenzék mindenképpen megtar-
taná a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsök-
kentést és a szerb határ menti kerítést 
is.

 • Az alapvető élelmiszerek áfáját 5 szá-
zalékra csökkentik az eddigi 27 száza-
lék helyett. 

 • Az emberek egészségének javítása 

érde kében jelentősen megrövidítik a 
várólistákat. 

 • Az eddiginél sokkal több segélyezési 
lehetőséget kapnak az önkormányza-
tok. 

 • Jelentősen megemelik a szociális 
munkások, az egészségügyi szak dol-
go zók, a pedagógusok és a rend vé-
delmisek bérét.

 • Az önkormányzatokkal együttműköd-
ve bérlakás-, panelfelújító és más lak-
hatási támogatás programot is indíta-
nak. 

 • Visszaállítják 18 évre a tankötelezett-
ségi korhatárt, hogy sokkal több diák 
maradhasson az oktatási rendszerben.

Ezt teszi az ellenzék, ha megnyeri 
a választást
Az Egységben Magyarországért hatpárti szövetség első intézkedései között 
szerepel, hogy győzelmük esetén duplájára növelik a családi pótlékot, és 
megemelik a gyest. 

Ön szerint Orbán inkább Putyin érdekeit 
szolgálja és Európát bomlasztja? 

Forrás: Publicus        (A kutatás 2022. február 03 – 14. között készült)
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Forrás: Publicus

Inotay Gergely villanyoszlopos hirdeté-
seit korábban ellopták már Csörögből, 
Sződön pedig tönkretették. Az országos 
médiát is megjárta a hír, hogy Pest megye 
4-es számú választókerületében tisztes-
ségtelen eszközökkel élnek az ellenzéki 
jelölt ellen. Egy éjszaka alatt többszáz 
táblát rángattak le a helyéről és tettek 
tönkre vagy rongáltak meg festékszóró-
val. A kár több százezer forint lehet. A lap 
úgy tudja, hogy az ügyben rendőrségi 
feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen 
és az elkövetők több térfigyelő kamera 
felvételén is jól azonosíthatók. Gyanúsí-
tottról egyelőre azonban nincs hír. Szer-
vezett akcióról lehet szó, erre utal az, 
hogy a rongálást több, egymástól távol 
levő területen végezték.

A rongálás után egy nappal már több 
településen is felkerültek Rétvári Ben-
ce hasonló plakátjai a villanyoszlopokra. 

Az újbudai luxusházban élő képviselő-
nek mindenképp meg kell nyernie a Vác 
központú választókörzetet ahhoz, hogy a 
parlamentbe kerüljön. A kormánypárti lis-
tán durván hátrasorolták, feltételezhető-
en képviselői munkája és a 2019-es váci 
önkormányzati eredmények miatt. 

Rétvári kampányát segíti az is, hogy 
a Samsung-adóbevételekből működő, 
Pest Megye Önkormányzata által kiosz-
tott, összesen több mint 400 millió fo-
rint keretösszegű civil támogatási alap 
forrásaiból  támogatott szervezetek  által 
megvalósított rendezvényeken is rend-
szeresen feltűnik. Az alapítványok, egye-
sületek mellett egy médium is létrejött a 
támogatásokból Rétvári propagálására, 
a 0627.hu. Pénzhez jutott közvetetten a 
Rétvári minisztériumi munkatársa által ki-
adott Vác Online is – írta meg korábban a 
Magyar Narancs.

Ellenzéki plakátokat rongáltak meg 
Pest 4-es számú választókerületében

Egy éjszaka leforgása alatt Őrbottyánban, Vácrátóton, Váchartyánban, Vác-
dukán, Szobon és Nagymaroson is eltüntették, vagy használhatatlanná tet-
ték és levagdosták, majd szanaszét dobálták az Egységben Magyarorszá-
gért jelöltjének plakátjait, számolt be a Vác és Környéke.

Számoljuk együtt a szavazatokat!
Legyünk felelős állampolgárok, és ellenőrizzük együtt a 2022. évi országgyűlési  

választások tisztaságát! 

Jelentkezés: 

https://szamoljukegyutt.hu/csatlakozz 

Ha kérdésed van, írj az info@szamoljukegyutt.hu e-mail-címre, 

ha ott nem kapsz 24 órán belül választ, 

hívd – kizárólag a szavazatszámlálással kapcsolatban – a +36 70 670-4505 infóvonalunkat.


