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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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József Balatonmáriafürdőről azt kér-
dezte, hogy a marcali kórházzal mi a hely-
zet? Kinek biznisz az, hogy egy vizsgálatért 
Kaposvárra kell utazni? 

Mária Siófokról azt szerette volna tud-
ni, elgondolkodtak-e  már azon, hogyha a 
magyar emberekre költi a kormány azt a 
pénzt, amit a saját haveri körükben költe-
nek el, milyen minőségű ország is lehetne 
a miénk?

És végül Ádám Balatonkeresztúrról azt 
kérdezi, hogy készülnek-e  már az április 
3-ai megmérettetésre? Mert az emberek 

készülnek már, hiszen érzik, az ország meg-
érett a változásra. A változást pedig egy 
sikeres választással érhetjük el, ahol egy 
csapatként mérkőzhetünk meg a szebb 
jövő reményében. Ez tehát a választások 
tétje, valamint az is, hogy a jövőben ka-
punk-e majd választ a korrekt, tisztessége-
sen feltett kérdéseinkre és megoldásokat a 
problémáinkra.

Ne feledjük, együtt erő vagyunk!
dr. Steinmetz Ádám

az ellenzék közös jelöltje

2022. március 11. péntek
Marcali 8.30–12.00 Piac 
Csömend 14.00 Utcafórum
Nikla 15.00 Utcafórum 
Somogyvár 16.00 Utcafórum
Somogyvámos 17.00 Utcafórum

2022. március 12. szombat
Fonyód 8.00–12.00 Piac
Fonyód, önkormányzat környéke 
 14.00 Utcafórum
Balatonlelle 15.00 Utcafórum
Ordacsehi 17.00 Utcafórum

2022. március 17. csütörtök
Kisberény 14.00 Utcafórum
Hács 15.00 Utcafórum
Gyugy 16.00 Utcafórum

2022. március 18. péntek
Marcali 8.30–12.00 Piac
Öreglak 14.00 Utcafórum
Puszatakovácsi 15.00 Utcafórum 
Somogyfajsz 16.00 Utcafórum
Libickozma 17.00 Utcafórum

2022. március 19. szombat
Fonyód 8.00–12.00 Piac
Kéthely 14.00–18.00 Kopogtatás

2022. március 21. hétfő
Balatonújlak 14.00 Utcafórum
Hollád 15.00 Utcafórum 
Vörs  16.00 Utcafórum

Itt találkozhat dr. Steinmetz Ádámmal 
az ellenzék közös jelöltjével
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A 3-4. OLDALONPutyint kellett volna 
megállítani, nem Brüsszelt
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
10. Magyarország kiszolgáltatása az oroszoknak 

Az elmúlt 12 év alatt Orbán ezer szál-
lal kötötte oda Putyin Oroszországá-
hoz hazánkat, gyakran előnytelen és 
korrupciógyanús üzletekkel. 

A budapesti metrókocsik „fel-
újításánál” kizárták a versenyből az 
olcsóbb és jóval korszerűbb ŠKODA 
ajánlatát, és helyette drágán meg-
vettek egy évek óta raktáron álló, 
elavult, lepusztult és klíma nélküli 
vagonparkot az oroszoktól. A sok 
hiba miatt Budapest 13 milliárd-
ra perli a beszállítót.

A paksi atomerőmű 
tervezett bőví-
tésénél Orbán 

versenyeztetés nélkül, az EU közbe-
szerzési előírásainak megsértésével, 
egyedül döntött az oroszok mellett, 
ráadásul úgy, hogy hitelt is tőlük ve-
szünk fel. A szerződést sok évre titko-
sították. 

A földgázszállítások esetében 
Ma gyarország függ a legjobban az 

oroszoktól. Orbánék nem kerestek 
más beszerzési forrá-
sokat, és akadályoz-
ták, hogy a megújuló 

energiaforrásokra − 
nap, szél, víz, geotermi-
kus – alapozva épüljenek 

korszerűbb erőművek.  
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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. 
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 • 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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A forint egyre gyorsuló gyengülése ta-
valy ősszel kezdődött, amit Putyin Uk-
rajna elleni háborúja csak felgyorsított. 
Szakemberek szerint az idén átlagosan 
10 százalékkal is emelkedhetnek az árak. 
A háború természetesen mindenhol rosz-
szat tesz a gazdaságoknak, de a hazai ár-
drágulás és forintgyengülés nem most 
kezdődött, ez az Orbán-kormány bűne. 
Hiába kapnak több pénzt a választás 

előtt az emberek, ha annak nagyobbik 
részét elviszi az áremelkedés. 

Az első Orbán-kormány 2006−2007-
re ígérte az euró bevezetését, ami nem 
történt meg. Azóta már Szlovákia és Szlo-
vénia is bevezette, mert az euró bizton-
ságot és kiszámíthatóságot jelent. Amikor 
Orbán átvette a hatalmat, akkor 260 forint 
volt egy euró, most már meghaladja a 
400-at. 

Tovább nőnek az árak, zuhan a forint

Soha nem látott mélyrepülésbe kezdett a forint, a hét elején már 400 forint-
nál is többet kellett fizetni egy euróért. És nem valószínű, hogy ez itt megáll. 
Eközben az infláció is megállíthatatlanul nő. Minden egyre drágább lesz.
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Személy szerint ezt mérhetetlenül sajná-
lom, és felteszem a kérdést, vajon miért 
nem tudták a hatalmat a közjó érdekében 
gyakorolni. De nemcsak nekem vannak 
kérdéseim, hanem a somogyi polgárok-
nak is, akiknek nincsen lehetőségük a kor-
mánytól kérdezni. 

János például arra szeretett volna vá-
laszt kapni: ha az országot felszabadítot-
ta a járvány alól a Fidesz 133 legbátrabb 
embere, akkor mégis minek kell még 

mindig Orbán Viktor kormányának teljes 
felhatalmazás?

Sándor Öreglakról azt kérdezte, miért 
nem illik bele a céljaik közé Lengyeltóti tér-
ségének felzárkóztatása? Emese nem érti, 
miért vonták vissza azt a törvényt, miszerint 
a leszázalékoltak a minimálbér másfélsze-
resét kereshetik havonta, és ezzel miért vet-
ték el a talpra állás reményét azoktól is, akik 
a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak?

A somogyi emberek kérdezik
A somogyi emberek többet érdemelnek annál, mint amennyit most kap-
nak; több figyelmet, több lehetőséget, több fizetést, több nyugdíjat, ke-
vesebbet a beváltatlan ígéretekből és a semmitmondó válaszokból. 
A  Fidesznek 12 éve volt arra, hogy Magyarországot és Somogyországot 
felvirágoztassa, de ez nem sikerült.

(Folytatás a 4. oldalon)


