
Ezt keresd, ha a hatpárti ellenzékre 
akarsz szavazni!

Ha szeretnéd leváltani az Orbán-kormányt, akkor mindkét szavazólapon – pártlistás 
és egyéni – a hatpárti ellenzékre szavazz! A pártlistán az első helyen találod a párt-

szövetséget a hat part logójával.
Az egyéni jelölteknél is arra szavazz, ahol a hat párt logóját látod:

Ha bemegyünk egy boltba vásárolni, 
azonnal érezzük, hogy egyre jobban el-
szabadulnak az árak. Még a Központi 
Statisztikai Hivatal is ezt méri, amelynek  
közleménye szerint az elmúlt hónapban 
a margarin ára az előző év hasonló idő-
szakához képest 25,8 százalékkal, a ke-
nyéré 25, a száraztésztáé 22,1, a baromfi-
húsé 19,2, a sajté 17,9, a péksüteményeké 
17,8, a liszté 17,6, a vajé 16,3, a tejterméke-
ké 15,5 százalékkal emelkedett. 

Az üzemanyagok ára 18,7, a szeszes 
italoké, dohányáruké átlagosan 8,2 szá-
zalékkal nőtt.

Ez azt jelenti, hogy az árbefagyasz-
tással sem sikerült megfékezni az elszál-
ló árakat. Az elmúlt 15 évben soha nem 
volt ekkora áremelkedés.

A benzinkutaknál kaotikus helyzetek 
alakultak ki: sorban állás, mennyiségi 
korlátozás, hiány, kútbezárások, kamion-
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Pártoktól független hetilap
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Orbán képtelen megfékezni 
az áremelkedést

Februárban is brutálisan emelkedtek az árak, az élelmiszereké 11,3 száza-
lékkal. Pedig akkor még nem is volt háború. A benzinkutaknál káosz van, sok 
helyen korlátozzák a tankolást, és aki ezt szóvá teszi, azt rémhírterjesztéssel 
vádolják, és büntetéssel fenyegetik.   
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Így szálltak el az árak 
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Az Orbán-kormány Putyinéktól másolta 
le azt a törvényt, amiről most a népszava-
zás lesz. Ez a melegek ellen irányuló po-
litika hozzájárul ahhoz, hogy az iskolák-
ban, az utcán a másságuk miatt fiatalokat 
bántsanak. Aki elítéli az aljas gyűlöletkel-

tést és a kirekesztést, szavazzon a nép-
szavazáson érvénytelenül! Ezt úgy tudja 
megtenni a legbiztosabban, ha mind a 
négy népszavazási kérdésnél beikszeli az 
igen és a nem választ is, és ezzel érvény-
teleníti a szavazólapot. 

Népszavazás: érvénytelen kérdésre 
érvénytelen válasz 
Április 3-án egy napon lesz országgyűlési választás és egy népszava-
zás. Civil szervezetek mozgalmat indítottak azért, hogy az értelmetlen és 
megtévesztő népszavazási kérdésekre minél többen szavazzanak érvény-
telenül.
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Ha választási csalást tapasztalsz
Ezen az űrlapon keresztül a kampányhoz vagy a választáshoz kötődő visszaélést tudsz 

bejelenteni: https://visszaeles.20k.hu/
Ha azonnali jogsegélyre van szükséged, akkor hívd a 20k22-t a +36 1 808 9111 

telefonszámon! Ha veszélyben vagy, hívd a 112-t!
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Három napig sztrájkolnak a tanárok
Évek óta kongatják a pedagógusok 
a vészharangot, de cinikus megjegy-
zéseken kívül semmit nem kapnak a 
Fidesz-kormánytól. 

A korszerűtlen és irdatlan mennyiségű 
tananyag, az óriási pedagógushiány, az 
elképesztően alacsony bérek és a túl-
terheltség a magyar oktatás teljes ösz-

szeomlásához vezet, amivel a gyerekek 
tanuláshoz való alapjoga sérül. 

A pedagógusok eszköztelenek, 
ezért március 16-tól háromnapos or-
szágos sztrájkot hirdettek. A szülők 
azzal tudnak segíteni, ha nem küldik 
iskolába a gyerekeiket. Természetesen 
ügyeletet minden iskola biztosít. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

stop. Más országokban is beavatkoztak 
az üzemanyagárakba, de ott nem a ke-
reskedőkre hárították át a terheket, ezért 
nem lett káosz. 

Eközben a forint is egyre romlik az eu-
róhoz képest. Amikor a Fidesz hatalomra 
került, 260 forint volt 1 euró, most 400 fo-
rint. És ez mindenkinek rossz, mert az or-
szágba behozott árukért egyre többet kell 
fizetni, amit nagyon meg fogunk érezni. 

A költségvetési hiány az egekben, 
az ország eladósodottsága is csúcsokat 
dönt. Az Európai Unióból hónapok óta 
nem jön pénz, mert korruptnak tartják a 
magyar kormányt. A miniszterelnökünket 
megveti egész Európa, mert a végsőkig 
kitartott a háborús bűnös Putyin mellett.  

Orbán félelmében, hogy elveszíti a 
választásokat, elhatározta, hogy „meg-
vásárolja” a szavazókat. Ezermilliárdo-
kat osztott ki az időseknek, fiataloknak, 
családosoknak, azt hazudva, hogy ezt a 
kiváló gazdasági helyzet teszi lehetővé. 
Pedig valójában óriási hiteleket vett fel, 
hogy ezt megtehesse. 

Azzal azonban nem számolt, hogy az 
egyre gyorsuló áremelkedés elviszi a ki-
osztott pénz egy jelentős részét. 

Most azért kapkod kétségbeesetten, 
mert április 3-áig, a választásokig azt a 
látszatot kellene fenntartania, hogy min-
den rendben van. Az ország azonban éb-
redezik, egyre többen ismerik fel, hogy 
Orbán folyamatosan hazudott nekik. 

Pár nap alatt több menekült érkezett a 
háború sújtotta Ukrajnából Magyaror-
szágra, mint a 2015-ös menekültválság 
idején egy év alatt összesen. Számuk kö-
zelít a negyedmillióhoz. A civilek, az egy-
házak és az önkormányzatok példátlan 
összefogása bebizonyította, hogy ha a 
Fidesz nem szít gyűlöletet a háború elől 

menekülők ellen, akkor a magyar embe-
rek képesek megszervezni a segítséget. 
2015-ben mesterséges káoszt teremtett 
a kormány, amikor napokig hagyták a 
kisgyermekes családokat a földön éjsza-
kázni a Keleti pályaudvaron, hogy minél 
rettenetesebb látványt nyújtsanak.  

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Civil összefogás az ukrán menekültekért

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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Április 3-án téged is vár 
a szavazófülke!
Nem foglalkozom politikával – mondják sokan – 
pedig az veled foglalkozik minden percben!
• akkor, amikor megtudod, hogy másfél év múlva kerül sor a műtétedre, mert 

műszer még csak lenne az EU-s fejlesztési forrásoknak köszönhetően, de 
az egészségügy felelőtlen finanszírozása miatt nem tudják elvégezni a 
szükséges vizsgálatokat

• akkor, amikor kiszámolod, hogy a naponta megvásárolt kenyér, tej stb. árából 
27 százalékos adót fizetsz az államnak

• akkor, amikor azt látod, hogy a legnagyobb adókedvezményt és adó-
visszatérítést a leggazdagabbak kapják

• akkor, amikor már a negyedik stadiont építik a környezetedben, aminek a 
fenntartása is a te adóforintodból megy

• akkor, amikor meglátod a számládon, mennyit vontak le adóként a bruttó 
béredből

• akkor, amikor azon mérgelődsz, mit, hogyan és hány órában írják elő a 
gyermeked iskolájának is a bebiflázandó tananyagot

Élj a választói jogoddal, menj el szavazni, mert:
• így tudod befolyásolni, hogy olyan rendszerben élj, ahol nincs gyűlölet, 

kirekesztés és szegénység,
• ha otthon maradsz, akkor mások döntik el a te jövődet is,
• a szavazatoddal nemcsak a saját, hanem a jövő nemzedékének sorsát is 

befolyásolod.

Ha akarod, ha nem – életed minden percét a politikai hatalom birtokosai ha-
tározzák meg, ők döntenek az adóforintjaid felhasználásáról, arról, milyen fel-
tételek mellett kapsz egészségügyi ellátást, hol építenek bölcsődét, óvodát, 
mennyit és hogyan juttatnak vissza a nagykalapból a gyermeknevelés támoga-
tására, milyen megfontolások alapján döntenek a bérek, a nyugdíjak, a szociális 
juttatások emeléséről.

Ne hagyd, hogy ezek a kérdések nélküled dőljenek 
el, menj el szavazni április 3-án!


