Nyomtasd, másold, terjeszd!

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,

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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NYOMTASS TE IS!
www.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.
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Kormányváltást akar a többség
A megkérdezettek 42 százaléka annak örülne, ha a választás után az ellenzéki 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.
Azzal, hogy Putyin megtámadta Ukrajnát, és ott civileket, gyerekeket öl, egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor milyen
tévútra vezette az országot. Éveken át
az oroszoknak udvarolt, keleti nyitásról
beszélt, Brüsszel és az Európai Unió ellen lázított, megbízhatatlan partner volt
a NATO-ban, mert állandóan Putyin érdekeit képviselte. A hanyatló Nyugatról
prédikált, miközben most látszik igazán,
hogy veszélyhelyzetben minket csak a
NATO tud megvédeni, a fejlődésünket
pedig csak az Európai Uniótól remélhetjük.
Orbán olyan korrupt rendszert épített
ki, annyit loptak, hogy az Európai Unió
nem hajlandó pénzt küldeni Magyarországnak. Orbán barátja, a felcsúti gázszerelő lett az ország leggazdagabb embere, milliárdossá tette az apját, a testvéreit,
a gyerekeit, de még a vejét is. Csak akkor

Illusztráció: Buzás Aliz

Mit kell tudni a szavazásról?
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Lerombolta a demokráciát, a haverjait
ültette a legfontosabb tisztségekbe, hogy
szabadon lophassanak. A mi pénzünkből
fenntartott tévék és rádiók neki kampányolnak. Az m1-en 24 óra alatt 9-szer ismételték 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: Orbánnak mennie kell!

Az ellenzék megduplázza a családi
pótlékot, és megemeli a nyugdíjat

•• 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
•• 27 helyett 5%-os áfa az alapvető élelmiszerekre
•• Az alacsony nyugdíjak értékének
megduplázása és a nyugdíjak folyamatos, a gazdaság növekedésével
arányos emelése
•• A családtámogatások kiterjesztése az
egyszülős családokra és az apákra is
•• A tanárok, ápolók, szociális és rendvédelmi dolgozók 50%-os béremelése

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Márki-Zay feljelentést tett Orbán
hazudozásai miatt

•• 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 illegális bevándorlókat és lebontanák a
kerítést!
•• Nem igaz, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést!
•• Nem igaz, hogy elvennék a családi
adókedvezményt!

Drága lett a paradicsom, nem sárga
Tovább drágulnak a zöldségek és a
gyümölcsök. A fürtös paradicsom kétharmadával drágult a tavalyihoz képest, a körte 25, a kígyóuborka 24, a
kaliforniai paprika pedig 16 százalékkal.
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A Terméktanács egész évben 10-20
százalékkal magasabb árakra számít
az egy évvel korábbinál, ráadásul egy
esetleges országos aszály tovább növelheti az árakat.
Forrás: www.telex.hu

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Feljelentést tett a hódmezővásárhelyi ügyészségen MárkiZay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mert Orbán Viktor és a kormányközeli média folyamatosan hazugságokat
terjeszt róla és az ellenzékről, de arra nem kap lehetőséget, hogy elmondja az igazságot, mert nem engedik
beszélni a közszolgálati tévében és rádióban sem.

•• A várólisták megszüntetése, magánkórházak bevonása az ingyenes
egészségügybe, a gyógyszertámogatások növelése
•• A korrupt politikusok elszámoltatása
és korrupcióellenes ügyészség létrehozása
•• Csatlakozás az Európai Ügyészséghez,
hogy ne lehessen olyan egyszerűen
lopni
•• Az euró bevezetésének előkészítése
•• Az álláskeresési járadék 9 hónapra növelése, a rabszolgatörvény eltörlése, a
sztrájkjog biztosítása
•• Bérlakások építése, panelfelújítási
program, épületek szigetelése

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.

Legalább 200 benzinkút zárhat be
A mezőgazdaságban sincs elég üzemanyag, emiatt pedig több helyen leálltak a tavaszi munkálatok. Egyre több kis benzinkút megy tönkre.
A Mol logisztikai problémákra hivatkozva nem
tudja leszállítani a megrendelt gázolajmen�nyiséget, pedig vannak olyan tavaszi munkák,
amiket nem lehet halogatni, különben ősszel
nem lesz mit learatni. Ráadásul a gazdák 90
százaléka a drágább, nagykereskedelmi áron
jut gázolajhoz.
Az ellátási gondot nemcsak az üzemanyagár okozza, hanem az is, hogy a 480 fo-

rintos hatósági ár következtében a magyarországi töltőállomások tizede, mintegy 200 kút
végleg tönkremehet. A kis kutasok érdekében
hozott kormányintézkedéseket az érintettek
többsége csak időhúzásként éli meg. A fuvarozók is panaszkodnak: nem kapnak 100-200
liternél több üzemanyagot, se piaci, se „stoppolt” áron. Emiatt nem tudják megtervezni a
hosszabb áruszállítást.
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Forrás: www.444.hu

jön újra pénz az Unióból, ha Orbán megy
a hatalomból.
Miközben a fideszes propaganda magyar gazdasági csodát emleget, 4 millió
ember él szegénységben, a nyugdíjasok
nagy része nem jön ki a pénzéből. Az államadósság az egekben, rekordszinten
az infláció, soha nem látott árdrágulás
van, a forint pedig egyre jobban elértéktelenedik az euróhoz képest. Orbán eladósította az országot az oroszoknak és
a kínaiaknak.

