
Alig 3 hét múlva 106 választókörzetben 
fogunk szavazni. Ahhoz, hogy kétharma-
dot szerezzen az ellenzék, 70-80 helyen 
kellene megverni a kormánypártok jelölt-

jét. De már 50-60 ellenzéki egyéni győ-
zelemmel is elveszítené a választást a 
Fidesz. Vagyis nincs is szükség arra, hogy 
minden körzetben az ellenzék nyerjen. 

Természetesen jó lenne, ha az ellen-
zéki pártok megegyeznének egymással, 
és legalább a körzetek felében visszalép-
tetnék a jelöltjeiket a legesélyesebb ja-
vára. Erre azonban, ahogyan fogy az idő, 
egyre kevesebb esély látszik.

Ezért a választópolgároknak kell oko-
san viselkedniük, ha véget akarunk vetni 
a Fidesz hatalmának. Egyéniben a leg-
esélyesebbre kell szavaznunk, listán pe-
dig arra a pártra, amelyik közel áll hoz-
zánk, és esélye van legalább 5 százalékot 
szerezni, mert ennyi kell a parlamentbe 
jutáshoz.  

De ki fogja megmondani, hogy hol ki a 
legesélyesebb ellenzéki jelölt? Egészen 
biztosan lesznek olyan körzetek, ahol ezt  
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Az ellenzéki szavazók összefogásával 
leváltható a Fidesz-kormány

Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy az országban jóval többen 
vannak azok, akik változást akarnak, mint a Fidesz szavazói. Ha elég sokan 
megyünk el április 8-án, és a helyben legesélyesebb jelöltekre szavazunk, 
akkor le tudjuk váltani Orbán Viktort.

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról 
sokkal bővebben olvashat a honlapunkon 
a Lapszámok menüpont alatt.

Vigyázzunk a kamupártokkal! 

Ezek a pártok csak arra jók, hogy össze-

zavarják az ellenzéki szavazókat. Ha kö-

zülük ikszeli be valamelyiket, akkor egé-

szen biztosan elvész a szavazata, mert az 

ilyen pártok nem fognak bejutni a parla-

mentbe.

Kamupártoknak nevezzük azokat a 

politikai szervezeteket, amelyek koráb-

ban nem működtek, nem végeztek sem-

miféle tevékenységet, senki nem hallott 

róluk. Vagy azért hozták létre őket, hogy 

megszerezzék a választásokra járó pénz-

ügyi támogatást, vagy azért, hogy segít-

senek a Fidesznek hatalmon maradni. 

Netán mindkettőért.

A Fidesz azért teremtette meg a töb-

bes ajánlás rendszerét, hogy segítsen mi-

nél több ilyen pártot létrehozni, amelyek 

megtéveszthetik a választókat.

Idén is két szavazólapot kapunk. Az 

egyiken egyéni jelöltekre, a másikon pár-

tokra szavazhatunk.

A pártszavazólapon április 8-án 23 

pártnév fog szerepelni! Ezek között kell 

majd megtalálni azt a pártot, amelyik kö-

zel áll önhöz, amelyikről feltételezni le-

het, hogy legalább 5 százalékot elér. 

A közvélemény-kutatások szerint az 

MSZP–P, a DK, az LMP és a Jobbik állnak 

most 5 százalék fölött. De a Momentum, 

az Együtt és a Kétfarkú Kutyák is olyan 

pártok, amelyek nagyon aktívan tevé-

kenykedtek az elmúlt években, nekik is 

lehet esélyük a bejutásra. 



23

a pártok is eldöntik egymás között. De 
gőzerővel dolgoznak a közvélemény-ku-
tatók és civil szervezetek is, hogy készüljön 
egy olyan hiteles lista, amely legalább a 
körzetek többségében megjelöli, hogy 
melyik ellenzéki jelöltnek van nagyobb 
esélye arra, hogy megverje a Fideszt.

A Nyomtass te is! arra készül, hogy az 
utolsó két hétben az ország valamennyi 

megyéjében tájékoztassa majd erről a 
listáról a választókat. 

A Fidesz a hódmezővásárhelyi vere-
sége után tényleg megrendült. Világossá 
vált, hogy már az egykori fellegváraikban 
sincsenek többségben. Ha most tudato-
san viselkedünk, akkor három hét múlva 
már nem Orbán Viktornak fogják hívni 
Magyarország miniszterelnökét! 

Magyarországon a 2006-os országgyűlé-
si választás óta, vagyis 12 éve nem álltak 
ki egymással a miniszterelnök-jelöltek 
nyílt vitára. Pedig kötelességük lenne 
számot adni a vállalásaikról, beszámolni 
az eredményeikről.

A választások fő kérdése, hogy a pár-
tok és az ország leendő vezetői milyen-
nek képzelik el Magyarország jövőjét.  A 
választás csak a jelöltek nyilvános vitájá-
val együtt lehet tiszta és demokratikus. 
Az aHang kezdeményezéséhez azok 

csatlakozását várják, akik kiállnak a de-
mokratikus értékek védelme, így a nyilvá-
nos vita hagyománya mellett is.

Március 25-ig gyűjtik a kérdéseket, 
és szavazással választják majd ki azt a 12 
kérdést, amelyekre valamennyi jelöltnek 
válaszolnia kellene. 

Az aHang kezdeményezés célja, hogy 
egyre többen foglalkozzanak tudatosan 
közügyekkel és vegyenek részt az ország 
jövőjéről szóló döntésekben.

Forrás: www.ahang.hu, 

terjed.ahang.hu/campaigns/jeloltivita

Miniszterelnök-jelölti vitát 
követelnek a civilek

Társadalmi kezdeményezés indult, amely azt szeretné elérni, hogy még a 
választás előtt álljanak ki nyílt vitára a miniszterelnök-jelöltek.
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A Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái 
kötött álarcban jelentek meg a Péterfy 
Sándor utcai kórházban, ahol szappant 
helyeztek el a kórház mosdóiban.

A párt aktivistái megjegyezték, hogy a kö-
vetkező alkalommal már komolyabb esz-
közökre is szükségük lehet, mert vannak 
mosdók, amiket kulcsra zárva találtak.

A kétfarkúak szappant loptak be a kórházba

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a választásokra kapott pénzt 
nem plakátokra költi, hanem nyílt pályázatot írt ki rá Rózsa Sán-
dor I. Népi Kampánypénz Tékozló Alap címmel. Magyarázatuk 
szerint mivel ők egy viccpárt, így megtehették, hogy értelmes 
dolgokra költsék az államtól kapott pénzt. A pályázaton több 

száz civil szervezet és magánszemély indult el. Vicces és komoly célokra egyaránt jutott 
pénz. Épül kétfarkú robotkutya, de játszótér és gyerekközpont is. A Nyomtass te is!-t kiadó 
eDemokrácia Műhely Egyesület arra kapott pénzt, hogy Magyarország összes megyéjébe 
több ezer példányban eljuttassa újságunkat. Köszönjük!

Köszönetnyilvánítás: 

Forrás: www.24.hu

Az ellenfél a Paks volt, 
amelynek csak magyar 
játékosok vannak a ke-
retében. A meccs 3-1 
lett a Paksnak, a Puskás 
Akadémia játéka annyira 
reménytelen volt, hogy 
a köztévé riportere sem 
győzött hangot adni a 
csalódottságának, még azt is megpen-
dítette, vajon melyik a jó irány, a légiós 
vagy a tisztán magyar csapat.

Így állt fel a Pus-
kás: kapus (magyar) – 
jobbhátvéd (szlovén), 
középhátvéd (belga), 
középhátvéd (magyar), 
balhátvéd (szlovén) –
középpályás (kameru-
ni), középpályás (horvát) 
– támadó középpályás 

(horvát), támadó középpályás (horvát) –
csatár (mali), csatár (nigériai). Csereként 
beállt egy albán is. 

Kilenc külföldi játszott Orbán 
kedvenc focicsapatában

Igazán különleges meccs volt az NB I-ben. A Puskás Akadémia NB I-es re-
kordot döntött, soha senki nem állt még fel kilenc külföldivel a kezdőben. 
Most ez is megtörtént, éppen egy elvileg utánpótlás-nevelésre 16 milliárd 
közpénzt kapó klubnál. 

Egy most előkerült 1995-ös győri újságcikk ar-
ról szól, hogy Szijjártó Péter, a Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium harmadikos tanulója kiju-
tott Amerikába a Soros Alapítvány pályázatával.

„Szorongás nélkül vágtam neki az útnak, 
úgy gondoltam, a Soros Alapítványban nyu-

godtan megbízhatok” – nyilatkozta akkor a 
győri újságnak a fiatal Szijjártó, aki a repülőjegy, 
a biztosítás és az ösztöndíj mellé heti 75 dollár 
zsebpénzt is kapott attól a Soros Györgytől, aki-
vel most a magyarokat riogatja.

Forrás: www.hir24.hu

Szijjártót is Soros utaztatta fiatalkorában
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