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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.
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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 csapásra vált világossá mindenki előtt, hogy az oroszoktól csak a NATO és az
Európai Unió tud megvédeni minket.
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Putyint kellett volna
megállítani, nem Brüsszelt

A harmadik szavazólapon a „gyermekvédelminek” 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.

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
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Hogyan kell szavazni április 3-án?
Ezen a napon egyszerre lesz országgyűlési
választás és népszavazás. Három szavazólapot kapunk majd. Egy pártlistásat, amelyen
a választáson induló 6 párt, illetve pártszövetség szerepel. Az ellenzéki lista az első helyen
áll, aki le akarja váltani Orbán kormányát, annak a hat ellenzéki párt logói alatti körbe kell
tennie egy ikszet.
A lakóhelyünk
szerinti választókerületekben egyéni
jelöltek is indulnak. Ha az egyesült
ellenzékre szavaz,
akkor itt is azt kell
keresnie, hogy melyik név mellett van
a 6 párt logója.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Kedves Fidesz-szavazók! Senki nem hibáztatja önöket, de ideje felébredni. Egy
nem létező világot épített fel a médiában
Orbán Viktor az elmúlt 12 évben, ahol
mindig harcolni kellett valaki ellen. Leginkább 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 tekintette példaképnek. Oroszországgal gyanús üzleteket kötött, az orosz érdekeket
képviselte az Unióban, sőt a NATO-ban is.
Ezért akadályozta meg sokszor, hogy Ukrajna közeledhessen a NATO-hoz.
Még nagyobb baj volt, hogy Orbán elkezdte másolni az orosz rendszert. Megszüntette például a sajtószabadságot.

Illusztráció: Venczel Zoltán

A hatalom a népé címmel március 15-én
15 órától a Műegyetem rakparton kormányváltó nagygyűlést tart az egyesült
ellenzék, az Egységben Magyarországért. Márki-Zay Péter és a mögötte álló
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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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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 megtévesztettek vannak többségben. Az ország lakosságának háromnegyede már
a háború kitörése előtt is világosan látott. A Publicus Intézet által február elején
végzett kutatása szerint a magyar emberek kétharmada (67%) úgy látta, hogy
Orbán Viktor és kormánya Putyin orosz

Ön szerint Orbán inkább Putyin érdekeit
szolgálja és Európát bomlasztja?
67% IGEN
27% NEM
6% NEM TUDJA
Forrás: Publicus

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

Forrás: Publicus

elnök érdekeit szolgálva bomlasztja az
európai egységet, ezzel pedig veszélyezteti 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.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

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.
•

•

•

•

A létminimumhoz elegendő pénzt biztosítanak minden magyarnak, akinek
erre szüksége van, az egyfős háztartásoknál 100 ezer, a kétfősnél 150−170
ezer forintra egészítik ki a jövedelmeket.
A nyugdíjakat folyamatosan, a gazdaság növekedésével arányosan emelik,
és az ellenzék mindenképpen megtartaná a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést és a szerb határ menti kerítést
is.
Az alapvető élelmiszerek áfáját 5 százalékra csökkentik az eddigi 27 százalék helyett.
Az emberek egészségének javítása
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•

•
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érdekében jelentősen megrövidítik a
várólistákat.
Az eddiginél sokkal több segélyezési
lehetőséget kapnak az önkormányzatok.
Jelentősen megemelik a szociális
munkások, az egészségügyi szakdol
gozók, a pedagógusok és a rendvé
delmisek bérét.
Az önkormányzatokkal együttműköd
ve bérlakás-, panelfelújító és más lakhatási támogatás programot is indítanak.
Visszaállítják 18 évre a tankötelezettségi korhatárt, hogy sokkal több diák
maradhasson az oktatási rendszerben.
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A pedagógushallgatók
is sztrájkolnak
Március 16-án az ország különböző közoktatási intézményeinek pedagógusai határozatlan idejű sztrájkba kezdenek. A sztrájkolást a kormány
minden eszközzel meg akarja akadályozni - azonban ennek nem engedhetünk! Pedagógushallgatókként tapasztaljuk, hogy az oktatási rendszer
romokban hever.
A tanári pályával járó anyagi és szakmai
bizonytalanság miatt bennünk is felmerül a kérdés: Engedik-e majd, hogy szabadon és lelkiismeretesen végezzük a
hivatásunkat? Ki fog holnap órát tartani?
Mint leendő pedagógusok, kötelességünknek érezzük, hogy támogassuk kollégáinkat abban a küzdelemben, amelyet
a pedagógusszakma sorsáért, a diákokért, a szülőkért és a mi jövőnkért vívnak.
Hiszen ez nem csak az aktív tanítókat érinti, hanem az egész társadalmat.
Számtalan iskola kezdett polgári engedetlenségbe, hogy kifejezze egyet nem
értését a sztrájkjog megtiprását illetően.
Mi, a jövő tanítói, tüntetéssel szeretnénk támogatni őket: március 16-án az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
épülete előtt.
Miért? Mert tudjuk, hogy a tanulás
minőségét a tanítás minőségének javításával lehet növelni. Ennek fényében
szeretnénk elérni, hogy munkánkat autonóm, önálló döntést hozni tudó, gondolkodó szakemberként végezhessük,

és így is kezeljenek minket. Nem pusztán
a hatalom kiszolgálóiként! Tudjuk, hogy
minden diáknak joga van – éljen bárhol
és származzon bárhonnan – a minőségi
oktatáshoz. Viszont ezt, a jelen helyzetben az oktatási rendszer nem garantálja.
A rendszer nem a diákok oldalán áll –
és nem is a tanárokén!
A hatalmas óraszámok, a bürokratikus leterheltség és az alacsony bérek
miatt a pedagógusok folyamatos bizonytalanságban élnek, és kiszolgáltatottá
válnak. Egy kezdő tanár bére jelenleg a
minimálbért is alig üti meg. Ki akarna ma
ilyen feltételek mellett tanítani?
Egy hivatástudattal bíró pedagógus a
megalázó körülmények ellenére is a diákok fejlesztése és tanítása mellett kötelezi el magát. De meddig?
Mi akarunk holnap tanítani! A ma
osztálya, a holnap országa! A társadalom javát és a jövő nemzedékét akarjuk
szolgálni úgy, hogy a lelkesedésünk és
hivatástudatunk ne apadjon, és hogy az
oktatás mindenkié lehessen!

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu
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