
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.  

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

nyomtassteis.hu/jelentkezes/   |   nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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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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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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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

Mindez azért is lehetséges, mert tűrjük. 
Egyszerűbb félrenézni, mint szembefor-
dulni a rendszerrel és kiállni egy társa-
dalmi csoportért. És kockázatmentes is. 
Mert mindenki megtanulta, hogy a Fidesz 
rendszere, a NER kirekesztő és bosz-
szúálló. Lesütött szemmel áll arrébb az 
emberek nagy része, és meg sem kísérli, 
hogy nyilvánosan kiálljon a rendszer ál-
dozatai mellett. És a NER politikusai, aj-
tónállói és talpnyalói ezt pontosan tudják, 
s egymással versenyezve teszik tönkre a 
különböző társadalmi csoportokat, kiske-
reskedőket, kisvállalkozókat, vagy most 
éppen a tanárokat.

Már így is hatalmas tanárhiánnyal küz-
dünk, a vidéki iskolák helyzete ezen belül 
is rosszabb. Ráadásul vidéken a tanárok, 
oktatók csak korlátozottan tudnak kiállni 
magukért, mert tartanak a NER helyi kis-
királyainak a bosszújától.

Nekünk kell kiállni értük, hisz a vidéki 

oktatás színvonala, sőt a puszta meglé-
te is a mi érdekünk. Ha egy településen 
széthullik a tanári kar, a mi gyerekeinket, 
unokáinkat nem lesz, aki tanítsa. Ha meg-
szűnik az iskola, az is a mi életünket teszi 
majd nehezebbé.

Ha most nem állunk ki a volt 
iskoláinkért, a tanárokért és az oktatásért, 
és nem állítjuk meg az oktatás tönkreté-
telét, akkor néhány éven belül vidéken 
már nem lesz miért és kiért kiállni.

Most kell szolidaritást vállalnunk, 
most kell megálljt parancsolni annak a 
rendszernek, amely sem a tudást, sem az 
iskolákat, sem a tanárokat nem becsüli 
meg! Ha most együtt nem vállaljuk fel a 
kockázatot és nem állunk ki egymásért, 
ezzel azt erősítjük a Fideszben, hogy bár-
mit megtehet, bárkit, bárkiket elnyomhat.

Fogjunk össze, védjük meg egymást 
és önmagunkat! Állítsuk meg az oktatás 
lerombolását, amíg nem késő!

Iskoláinkért, tanárainkért

Tanárnak lenni valaha nemcsak szakma, hanem megbecsült társadalmi po-
zíció is volt. Napjaink tanárainak nincs sem erkölcsi, sem anyagi elismerése, 
a politika játékszereiként tengődnek, és még az alapjogaik megnyirbálása 
ellen sem tehetnek semmit. Nem sztrájkolhatnak, semmi nincs a kezükben, 
hogy érdekeiket érvényesíteni tudják.

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


