
Te is tehetsz a választás tisztaságáért!

Tegyél panaszt, ha ez történik veled mint választóval:

 • adataiddal visszaélés − ajánlásokat adnak jelölteknek a nevedben, vagy 
akaratodon kívül regisztrálnak kisebbségi névjegyzékbe, vagy rendelnek a 
címedre mozgóurnát, 

 • a választók befolyásolása ajándékokkal, jogosulatlan előnyök ígéretével, 

 • munkahelyi vagy hivatali megfélemlítés − amikor azzal fenyegetnek, hogy te 
vagy a családod elveszíti a munkáját, közmunkát, szociális juttatásokat, vagy 
bármilyen más hátrány ér, ha nem a „megfelelő” jelöltet támogatod.

Tudj meg többet a www.tisztaszavazas.hu oldalon!

Amikor Oroszország hatalmas fegyve-
res erőkkel megtámadott egy független 
államot, Ukrajnát, már Orbánnak is dön-
tenie kellett: továbbra is az orosz érde-
keket szolgálja ki, vagy az Európai Unió 
és a NATO tagjaként a közös nyugati 
álláspontot támogatja. Mivel mindenki 
látja a drámai képeket Ukrajnából és az 
onnan menekülőket a magyar határon, 
Orbán tudja, hogy a további feltétel nél-
küli oroszbarátságot már a saját híveivel 
sem tudja elfogadtatni. Így hát, fogcsikor-
gatva, de megtette a minimumot: csatla-
kozott az Oroszországot sújtó gazdasági 
intézkedésekhez 

Az ellenzék azonban ennél jóval töb-
bet akar. Követelik, hogy azonnal állítsák 
le a paksi erőmű oroszok általi bővítését, 
mert ezzel a beruházással évtizedekre 
hozzákötnénk a sorsunkat egy ilyen ve-
szélyes diktatúrához. Ugyancsak azon-

nal kiutasítanák Magyarországról azt az 
orosz bankot, amelynek vezetői és ven-
dégei diplomáciai mentességet élvez-
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Pártoktól független hetilap

Pártoktól független hetilap

Orbán nagy barátja, Putyin véres 
háborút indított Ukrajna ellen 

Az ellenzék már egy jó évtizede követeli Orbán Viktortól, hogy ne kötelezze 
el magát Oroszországnak, ne legyen az Európai Unióban Putyin érdekeinek 
képviselője, és ne akadályozza Ukrajna NATO-tagságát. Most megmutatta 
az orosz diktátor, hogy mennyire nem volt érdemes hozzá dörgölőzni.  
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Hat párt vagy pártszövetség listája sze-
repel majd április 3-án a szavazólapokon. 
Sorsolással döntötték el a sorrendet, első 
helyre az ellenzéki pártok közös listája 
került. Vagyis a DK, a Jobbik, a Momen-
tum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd párt 
nevei és logói lesznek láthatók. A közös 
ellenzéki lista első 7 helyén a következő 
nevek szerepelnek majd: Márki-Zay Péter 
(miniszterelnök-jelölt) Dobrev Klára (DK), 
Karácsony Gergely (Párbeszéd), Jakab 

Péter (Jobbik), Fekete-Győr András (Mo-
mentum), Tóth Bertalan (MSZP), Ungár 
Péter (LMP).

A Fidesz−KDNP mellett listát állított 
még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az 
oltásellenes Gődény György-féle Nor-
mális Élet Pártja, a Megoldás Mozgalom 
(Gattyán György pártja) és a Mi Hazánk 
Mozgalom.

Ön ezeket a pártlogókat fogja látni a 
szavazólap első helyén:  

Az ellenzék lesz az első helyen 
a szavazólapon
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Az Orbán-rendszer legfőbb bűnei
9. Az oktatási rendszer lezüllesztése 

A Fidesz-kormány 12 év alatt telje-
sen lerohasztotta a magyar oktatást. 
Kiürültek a tanárik, nincs elég óvoda-
pedagógus, tanító, tanár és fejlesztő 
pedagógus. De ki választana olyan 
szakmát, ahol nincs helye önálló dön-
téseknek, és olyan alacsonyak a bé-
rek, hogy a kezdő tanárok az egyetem 
elvégzése nélkül is többet tudnának 
keresni akár áruházi pénztárosként 
is. Olyan szakma ez ma, amelynek 
még a sztrájkhoz való jogát 
is megkérdőjelezik. 

Az európai or-
szágok között Ma-

gyarországon függ a legjobban a 
gyerekek tudása a családi háttértől, 
attól, hogy ki hova született. A magyar 
iskola nemhogy csökkentené, de nö-
veli az esélykülönbségeket. Persze 
az elit gyerekei számára vannak már 
drága magániskolák.

A járvány során úgy kellett áttér-
ni a digitális oktatásra, 

hogy rengeteg gye-
reknek nem volt hoz-
zá eszköze. Két évvel 

később meg laptopo-
kat osztogatnak! Vajon 

miért éppen most...?
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A kormánymédia 54 sajtópert 
bukott el tavaly

Magyarán ennyiszer hazudtak. A 2021-
es sajtó-helyreigazítási perek adatai 
alapján a legnagyobb Fidesz-közeli 
médiatermékek 54 pert buktak tavaly.  
A rekorder a Magyar Nemzet 20 elma-
rasztaló ítélettel, a második az Origo 

13-mal. A független sajtó legnagyobb 
médiumai közül a 444, az RTL Klub, a 
Telex és a 24.hu összesen 5 helyreiga-
zítási pert vesztett el tavaly. A Magyar 
Hang és a HVG pedig egyet sem.

Forrás: www.atlatszo.hu

nek. Ezért is nevezik kémbanknak, mert 
lehetőséget nyújt az orosz hírszerzők 
szabad mozgására. 

A rendkívül veszélyes helyzet féle-
lemmel tölti el a kelet-európai országo-
kat, hiszen Putyin azt követeli a NATO-tól, 
hogy ezekben az országokban szüntesse 
meg a katonai jelenlétét. Ami azt jelenti, 
hogy bele akar szólni ezeknek a függet-
len államoknak a döntéseibe. Most vált 
teljesen világossá, hogy az agresszív 
Oroszországtól csak a NATO képes meg-
védeni minket.

Úgy tűnik, Orbán még mindig kettős 
játékot játszik, hiszen a magyar köztévé, 
az M1, a kormány által pénzelt lapok és 
Orbán fanatikus hívei továbbra is gátlás-
talan orosz propagandát folytatnak, Uk-
rajnát, a megtámadott országot hibáztat-
ják a háborúért. Hétfőn, amikor ez a cikk 
készült, már ott tartottunk, hogy Putyin 
atomfegyverekkel fenyegeti a világot. 

Ezért is mondja az ellenzék, hogy az 
áprilisi választás arra a kérdésre egysze-
rűsödött le, hogy Oroszországot vagy Eu-
rópát választjuk-e. 

A kormányzati sajtó azt állította, hogy 
Márki-Zay fegyvereket és katonákat akar 
küldeni Ukrajnába. Valójában azt mond-
ta, hogy ha ilyen egységes NATO-döntés 
születne, akkor ahhoz mi is csatlakoz-
nánk. Ehhez kapcsolódóan természete-
sen az sem igaz, hogy az ellenzék beso-
rozná a fiatalokat és Ukrajnába küldené 
őket. Egyébként már most is szállít fegy-

vereket és lőszert Ukrajnába Csehország, 
Franciaország, Németország, Hollan-
dia, Amerika, Olaszország és az Európai 
Unió. Az EU fegyverszállítását Szijjártó 
Péter külügyminiszter is megszavazta. 
Ő egyébként nemrégiben kapta meg 
Moszkvában a külföldieknek adható leg-
rangosabb kitüntetést, a Barátságért ér-
demrendet, amit még nem adott vissza. 

Megint hazudtak Márki-Zay Péterről  
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Egyre többet fizetünk a pénztáraknál: 
már januárban elszabadult az infláció, ak-
kor 7,9 százalékkal nőttek az árak az egy 
évvel azelőttihez képest. Februárra ennél 
is magasabbra számítanak a szakértők, 
az árstop ellenére is 8-8,5 százalékos inf-
láció várható. 

Mivel a kormány úgy akarta megnyer-
ni a választásokat, hogy rengeteg pénzt 
osztott szét az emberek között, most 
majd sokan kezdenek vásárolni. Ezt a 
pénzbőséget érzékelik a kereskedők, és 
folyamatosan emelik az árakat, ami elvi-
szi az ajándék pénz nem kis részét. 

Tovább nő az infláció
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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

Az ellenzék a Műegyetem rakparton ünnepel
A kampányhajrá egyik csúcsesemé-
nye az április 3-ai választás előtt min-
denképpen a március 15-ei nemzeti 
ünnep lesz. Márki-Zay Péter, az ellen-
zék miniszterelnök-jelöltje Buda pest-

re hív minden ellenzéki érzelmű sza-
vazót. Az ünnepség, amely „A hatalom 
a népé” címet kapta, 15 órakor kezdő-
dik a Műegyetem rakparton. 

Forrás: www.merce.hu


