
Mit kell tudni a szavazásról?
Mindenki három szavazólapot kap. Az elsőn egy 
pártot kell kiválasztani. Ha az ellenzékre szava-
zol, akkor azt jelöld be, ahol a név nélküli 6 da-
rab logót találod. Ők lesznek az első helyen a 
szavazólapon. A második lapon egy képviselőt 
kell kiválasztani. Ha itt is a közös ellenzéki jelöltre 
szeretnél szavazni, akkor keresd a hat párt logó-
ját. A harmadik lapon a népszavazási kérdéseket 
találod. Ha te is értelmetlennek tartod ezeket, 

akkor tedd érvénytelenné a szavazatodat. Ki akar 
például óvodásokat rábeszélni, hogy műttessék 
át magukat? Legjobb, ha minden kérdésnél az 
igent és a nemet egyaránt beikszeled, így ér-
vénytelen lesz a szavazatod. 

Ha az ellenzékre szeretnél szavazni, ezt a hat 
pártlogót keresd:

Azzal, hogy Putyin megtámadta Ukraj-
nát, és ott civileket, gyerekeket öl, egy-
értelművé vált, hogy Orbán Viktor milyen 
tévútra vezette az országot. Éveken át 
az oroszoknak udvarolt, keleti nyitásról 
beszélt, Brüsszel és az Európai Unió el-
len lázított, megbízhatatlan partner volt 
a NATO-ban, mert állandóan Putyin ér-
dekeit képviselte. A hanyatló Nyugatról 
prédikált, miközben most látszik igazán, 
hogy veszélyhelyzetben minket csak a 
NATO tud megvédeni, a fejlődésünket 
pedig csak az Európai Uniótól remélhet-
jük.

Orbán olyan korrupt rendszert épített 
ki, annyit loptak, hogy az Európai Unió 
nem hajlandó pénzt küldeni Magyaror-
szágnak. Orbán barátja, a felcsúti gázsze-
relő lett az ország leggazdagabb embe-
re, milliárdossá tette az apját, a testvéreit, 
a gyerekeit, de még a vejét is. Csak akkor 
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Kormányváltást 
akar a többség
A megkérdezettek 42 százaléka annak örülne, ha a választás után az ellen-
zéki összefogás venné át az ország vezetését, míg ennél kevesebb ember, 
39 százalék reméli a Fidesz-kormányzás folytatását – derül ki a Publicus 
Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Az ellenzéki győzelemhez  
persze az kell, hogy a változást akarók sokan menjenek el április 3-án, és 
mind a közös listára, a közös jelöltekre szavazzanak.   
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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

Ismerd fel, előzd meg, jelentsd be a választási 
csalásokat! Magyarországon több ezer embert 
befolyásolnak a választásukban. 

Mik a leggyakoribb csalások? 
Megfenyegetnek, megnézik, kire szavazol, helyet-
ted szavaznak, le kell fotóznod a szavazólapodat,  
ki kell vinned a szavazólapot a szavazóhelyről 
(láncszavazás), pénzt, ajándékot, ételt adnak a 
szavazatodért, több körben szállítják a szavazó-
kat, nem kérted, mégis regisztrálnak a kisebbségi 
névjegyzékbe, rendelnek mozgóurnát. 

Tudtad? Te is börtönbe kerülhetsz, ha lefizetnek.

Mit tehetsz a csalások ellen? 
Ne hagyd magad pénzzel vagy ajándékkal be-

folyásolni! Ne mutasd meg másnak a szavazó-
lapodat! Legyél őrszem, dokumentáld a csalást: 
https://tisztaszavazas.hu/csatlakozas Kérd a 
TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) jogászainak 
a segítségét: +36 30 722 3356

Ha mégis láncszavazásra kényszerítenek, vagy 
nem tudsz kitérni a szavazatod eladása elől, a fül-
kében elronthatod a szavazólapot. Miután lefény-
képezted – ha törvényellenesen ezt követelik tő-
led –, utána minden jelölt és minden párt melletti 
kockába tegyél X-et, így érvénytelen lesz, és nem 
érik el a céljukat, akik megzsaroltak. 

A szavazatod csak a tiéd!
tisztaszavazas.hu
facebook.com/tisztaszavazas

A szavazatvásárlás bűncselekmény! MEGYE

A 3. OLDALON
BÁCS-KISKUN



23

jön újra pénz az Unióból, ha Orbán megy 
a hatalomból. 

Miközben a fideszes propaganda ma-
gyar gazdasági csodát emleget, 4 millió 
ember él szegénységben, a nyugdíjasok 
nagy része nem jön ki a pénzéből. Az ál-
lamadósság az egekben, rekordszinten 
az infláció, soha nem látott árdrágulás 
van, a forint pedig egyre jobban elérték-
telenedik az euróhoz képest. Orbán el-
adósította az országot az oroszoknak és 
a kínaiaknak. 

Lerombolta a demokráciát, a haverjait 
ültette a legfontosabb tisztségekbe, hogy 
szabadon lophassanak. A mi pénzünkből 
fenntartott tévék és rádiók neki kampá-
nyolnak. Az m1-en 24 óra alatt 9-szer is-
mételték meg a március 15-ei beszédét, 
miközben az ellenzéket nem engedik ott 
megszólalni sem. Ez nem demokrácia, ez 
nem tisztességes választási verseny.

Ahhoz, hogy változás legyen: Orbán-
nak mennie kell! 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Drága lett a paradicsom, nem sárga
Tovább drágulnak a zöldségek és a 
gyümölcsök. A fürtös paradicsom két-
harmadával drágult a tavalyihoz ké-
pest, a körte 25, a kígyóuborka 24, a 
kaliforniai paprika pedig 16 százalékkal. 

A Terméktanács egész évben 10-20 
százalékkal magasabb árakra számít 
az egy évvel korábbinál, ráadásul egy 
esetleges országos aszály tovább nö-
velheti az árakat.

 •Nem igaz, hogy katonákat küldene az 
ellenzék Ukrajnába és besoroznák a 
fiatalokat! 

 •Nem igaz, hogy eltörölnék a 13. havi 
nyugdíjat! 

 •Nem igaz, hogy magánosítani akarják 
az egészségügyet! 

 •Nem igaz, hogy beengednék az ille-
gális bevándorlókat és lebontanák a 
kerítést! 

 •Nem igaz, hogy eltörölnék a rezsicsök-
kentést! 

 •Nem igaz, hogy elvennék a családi 
adókedvezményt!

Márki-Zay feljelentést tett Orbán 
hazudozásai miatt

Feljelentést tett a hódmezővásárhelyi ügyészségen Márki-
Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mert Orbán Vik-
tor és a kormányközeli média folyamatosan hazugságokat 
terjeszt róla és az ellenzékről, de arra nem kap lehető-
séget, hogy elmondja az igazságot, mert nem engedik 
beszélni a közszolgálati tévében és rádióban sem. 
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Forrás: www.telex.hu 

Ez zsarolás volt: mondj le önként a saját 
érdekérvényesítésről, engedd oda az én 
ügynökeimet és meglátod, jobban jársz, 
mintha saját erőből próbálnál boldo-
gulni. Add fel az önkormányzathoz való 
jogodat! Majsa hiszékenyebb része el-
fogadta az erkölcstelen alkut. Úgy tűnik, 
hiába: az ígéretekkel szemben ugyanis 
Majsára komoly források nem érkez-
tek! Kiderült, hogy polgármesterünknek 
nincs érdemi befolyása, pénzre váltható 
kapcsolata a kormány vezetőihez. Azzal 
ékeskedik, amit már az előző vezetés 
élért – sajátként beállítva!

A pangást azonban a majsai népnek 
is be kell adni valahogy. Erre szolgál az 
agyonfinanszírozott és kézi vezérelt he-
lyi média, melynek feladata a kurzus és 
az itteni helytartóinak fényezése. Hogy 
semmilyen objektív tükör ne maradjon, 
felszámolták a szabad és önálló médiát, 
így minden kritika nélkül nyerhet teret 
a Fidesz-kompatibilis élősködő, lenéző 
középszer. Példája ennek a „népképvise-
let” vazallus hozzáállása, működése, ami 
a pazarló gazdálkodásban, a hektikus te-
lepülésfejlesztésben, illetve a cigányság 
problémáinak a megoldatlanságában 
látszik legjobban!

A helyi értelmiség gyávaságból, er-
kölcstelenségből – vagy a leeső mor-
zsák reményében – nem emeli fel 
szavát. Sajnos alárendelődnek a ke-
resztényi értékek is, teret nyertek az 
érdekkeresztények.

Az erkölcsi lepusztulás következté-
ben Majsán nem a helyi teljesítmény, 
hozzáadott érték a mérvadó, hanem a 
behódolás, megalkuvás, a lojalitás. Ez 
megöli a kezdeményezést, irtja a he-
lyi közösség egészséges önfenntartó 
reflexeit, önálló vállalásait. Elveszi az 
egyéntől azt a felemelő érzést – ami 
a valódi polgári attitűd lényege –, 
hogy járuljak hozzá a szellemi, anyagi 
s egyéb gyarapodáshoz. Hogy egy va-
gyok azok közül, akikre számíthatnak 
a többiek, és én is számíthatok rájuk. 
Kiegészítjük egymást, egy csapatban 
játszunk, közösek az érdekeink, közös-
séget alkotunk.

A Fidesz nemzetrontó, farizeus po-
litikája tehát nálunk is szedi áldozatait. 
Pusztul az értékrend, az intézményrend-
szer. Ebből a mélységből a kijárat csak 
felfelé vezet! A jobbat közösen, szeretet-
tel és erős akarattal, összefogva érhetjük 
el!

Elmaradt a mannaeső, avagy két és fél év 
Fidesz-kormányzás mérlege Kiskunmajsán

2019-ben a Fidesz azt sugallta, hogy csak a kormánypárti önkormányzatok 
fognak pénzt kapni, ezért fideszeseket kell megválasztani.

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!


