Nyomtasd, másold, terjeszd!

Mit kell tudni a szavazásról?
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 érvénytelen lesz a szavazatod.
Ha az ellenzékre szeretnél szavazni, ezt a hat
pártlogót keresd:

Mik a leggyakoribb csalások?
Megfenyegetnek, megnézik, kire szavazol, helyetted szavaznak, le kell fotóznod a szavazólapodat,
ki kell vinned a szavazólapot a szavazóhelyről
(láncszavazás), pénzt, ajándékot, ételt adnak a
szavazatodért, több körben szállítják a szavazókat, nem kérted, mégis regisztrálnak a kisebbségi
névjegyzékbe, rendelnek mozgóurnát.
Tudtad? Te is börtönbe kerülhetsz, ha lefizetnek.

folyásolni! Ne mutasd meg másnak a szavazólapodat! 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 fülkében elronthatod a szavazólapot. Miután lefényképezted – ha törvényellenesen ezt követelik tőled –, utána minden jelölt és minden párt melletti
kockába tegyél X-et, így érvénytelen lesz, és nem
érik el a céljukat, akik megzsaroltak.

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

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

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

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
nyomtassteis.hu
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A szavazatvásárlás bűncselekmény!
Ismerd fel, előzd meg, jelentsd be a választási
csalásokat! Magyarországon több ezer embert
befolyásolnak a választásukban.

NYOMTASS TE IS!

Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis
nyomtassteis
nyomtassteis

Válaszd a változást!
A szavazófülkében egyedül leszel
Négyévente kapunk valódi lehetőséget arra, hogy a saját és a gyerekeink
sorsára is kiható döntést hozzunk. Az április 3-i választáson leegyszerűsödött
a kérdés: marad Orbán korrupt rendszere, vagy jöjjön a változás? Megyünk
tovább Orbánnal és maradunk a 4 millió szegény országa, vagy a fejlődést, az
Európai Uniót és a NATO-t választjuk? A döntéshez jó tudni: a biztonságunkat
csak a NATO tudja garantálni, a jólétünket pedig csak az Európai Unió.
Az ellenzéknek és a Fidesznek körülbelül azonos méretű tábora van, ők már nem fognak
változtatni a véleményükön. A választást azok
döntik el, akik ma még nem tudják, hogy kire
szavazzanak, vagy még nem biztosak abban,
hogy egyáltalán elmennek szavazni.
A Fidesz most is úgy küzd,
hogy brutálisan hazudik, mert a
hatalmat bármi áron meg akarja
tartani. Hazudik az ellenfeleiről és
az ország helyzetéről is.
Mi megpróbáljuk tényekkel
segíteni az ön döntését.
Nézzük hát, hogy milyen országot ad át 12 év kormányzás
után a Fidesz!
A közvetlen szomszédunkban
háború dúl, amelyet az a Putyin
robbantott ki, akinek egy évtizede
udvarol Orbán Viktor. Orbán a keleti országokat állította példaként,

a hanyatló Nyugatról papolt. Soha nem volt
ekkora áremelkedés, mint most, káosz van a
benzinkutakon. Napról napra több pénzt kell
a boltban hagynunk, és ez már jóval a háború
előtt elkezdődött. Hónapról hónapra mennek
fel az árak, miközben egész Európában mi

Illusztráció: PÁPAI GÁBOR

Mindenki három szavazólapot kap. Az elsőn egy
pártot kell kiválasztani. Ha az ellenzékre szavazol, akkor azt jelöld be, ahol a név nélküli 6 darab 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 logóját. A harmadik lapon a népszavazási kérdéseket
találod. Ha te is értelmetlennek tartod ezeket,
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vagyunk, 12 éve nem emelik a családi pótlékot, nyugdíjasok százezrei élnek megalázó
körülmények között. Szétverték az egészségügyet, ezért lett nálunk elképesztően sok,
immár 45 220 covid-halott, amivel majdnem
világelső vagyunk.
Eközben Orbán haverjai és családtagjai
milliárdosok lettek.
Ha mindenki elmegy szavazni, akinek elege van ebből, akkor most véget vethetünk Orbán korrupt rendszerének.

Ellenzéki program: adómentes
minimálbér, duplázott családi pótlék

– nyomtassteis! –

•• A 13. havi nyugdíj, a rezsicsökkentés és
a határ menti kerítés megtartása
•• A családi pótlék, a gyed és az otthonteremtési támogatás megduplázása
•• Garantált minimumjövedelem biztosítása, adómentes minimálbér (ez plusz
30 000 forint a kiskeresetűeknek)
•• 27 helyett 5%-os áfa az alapvető élelmiszerekre
•• Az alacsony nyugdíjak értékének megduplázása és a nyugdíjak folyamatos,
a gazdaság növekedésével arányos
emelése

Orbán pénzért könyörög Brüsszelnél
Most éppen nem megállítani akarja az Európai Uniót, mert az elhibázott gazdaságpolitikája miatt sürgősen pénzre van szüksége. Az Unió álláspontja
azonban egyelőre szilárd, addig nem kap pénzt, amíg nem garantálja, hogy
nem lopják el a támogatásokat. Csak akkor érkezik gyorsan a pénz, ha az ellenzék győz a választáson.
Orbán Viktor levélben jelezte az Európai Bizottság elnökének, hogy mégis kéri azt a hitelt, amit tavaly még nagyképűen visszautasított.

A helyreállítási alap eredeti kerete Magyarország számára 5800 milliárd forint volt.
Ebből eddig egy fillért sem kaptunk.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Az Orbán-kormány bűnei

A Fidesz hazugságokkal akar győzni
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•• Nem igaz, hogy beengednék az illegális bevándorlókat és lebontanák a kerítést!
•• Nem igaz, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést!
•• Nem igaz, hogy elvennék a családi adókedvezményt!

– nyomtassteis! –

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltről és az ellenzékről folyamatosan hazugságokat terjesztenek, de arra nem kapnak lehetőséget a megtámadottak, hogy elmondják az igazságot, mert nem engedik be őket se a közszolgálati tévébe, se a rádióba.
•• 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!

•• Az euró bevezetésének előkészítése
•• A tanárok, ápolók, szociális és rendvédelmi dolgozók 50%-os béremelése
•• A várólisták megszüntetése, magánkórházak bevonása az ingyenes
egészségügybe, a gyógyszertámogatások növelése
•• Az álláskeresési járadék 9 hónapra növelése, a rabszolgatörvény eltörlése, a
sztrájkjog biztosítása
•• Bérlakások építése, panelfelújítási
program, épületek szigetelése
•• Felülvizsgálják a földszerződéseket

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A nyugdíjasok, a családosok, a nehéz helyzetben élők és a munkavállalók életkörülményeinek javítására koncentrál az ellenzék kormányprogramja. De ígéretet tettek a korrupt politikusok elszámoltatására is.

•• Orbán egyik első intézkedése az
volt, hogy elvette 3 millió ember
magánnyugdíjpénztári megtakarítását
•• 12 év alatt semmit nem tett a devizahitelesek megmentéséért, tízezrek
veszítették el az otthonaikat
•• Orbán Viktor gyerekkori barátját,
Mészáros Lőrincet, Magyarország leggazdagabb emberévé tette
•• Miközben migránsokkal riogatták a
magyarokat, a Fidesz-kormány 20 ezer
külföldit hozott be az országba

•• Tíz év alatt 32 stadiont épített a
pénzünkből, egyet Felcsúton, Orbán
házának a szomszédságában
•• 17 ezer orvos és szakdolgozó hagyta
el az egészségügyet, elviselhetetlenek a műtéti várólisták. Százezrek
halnak meg idő előtt az egészségügy
drámai helyzete miatt.
•• A hazai oktatást szétzüllesztették,
miközben a fideszes elit Nyugaton
taníttatja a gyerekeit hatalmas pénzekért.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

fizetjük a legtöbb adót az államnak. Mégis
elértéktelenedett a forint, egekben az államadósság. Orbán óriási hiteleket vett fel, hogy a
választás előtt megpróbálja megvásárolni az
emberek szavazatait.
Az Európai Unió hosszú hónapok óta nem
küld pénzt, mert Orbán és haverjai ellopják
azt. Csak egy új kormány tudja hazahozni azt
a hatalmas összeget, amiből minden egyes
magyarra másfél millió forint jut.
Európa második legszegényebb országa
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