Szekszárdon az esélyes ellenzéki
jelölt: Hadházy Ákos (LMP)

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

„Amikor az első lopásaikat lelepleztem,
azt mondták, hazudok. Miután látták,
hogy mindent bizonyítok, azt mondták,
ezek csak egyedi esetek. Közben tudtam, hogy annyi az ügy, amennyit szinte
lehetetlen bemutatni. A magyar történelem legnagyobb szabású és legfelsőbb
szintekről szervezett csalássorozatáról van szó. A leplezetlenséget
és szervezettséget akartam
szemléltetni, és úgy érzem,
L
ez sikerült. A legfontosabb,
T O
hogy az emberek tisztában
legyenek azzal, ami itt megy,
az már nem csak a jelenünket
teszi tönkre, de a jövőnket is veszélyezteti” – írja Hadházy Ákos saját
honlapján, a Korrupcióinfo.hu oldalon.
És valóban, ő belülről is ismeri a rendszert, hiszen politikai pályafutását a Fideszben kezdte, 2006-tól önkormányzati
képviselőjük volt Szekszárdon.
Nevét a trafikbotrány szekszárdi leleplezése kapcsán ismerhette meg a
nagyközönség, ekkor lépett ki a Fideszből és csatlakozott az LMP-hez.
Hadházy azóta is főként a korrupciós
ügyek feltárásán dolgozik.
Nemrégiben így nyilatkozott: „Több
nagy ügy is van, ahol egyértelmű: a legfelső szintről szervezett csalásról van szó.

Ilyenek az Öveges-program visszaélései,
a Farkas Flóriánhoz kötődő felzárkóztatási pénzek eltüntetése és a Tiborcz Istvánhoz kapcsolható Elios-ügyek. Nemrég a
román fejlesztési biztos kijelentette: ha
Romániában a miniszterelnök veje csinálná a közvilágítást, akkor a miniszterelnök már börtönben ülne.
A Fidesz politikusainak a
tét az, hogy később börtönbe kerülnek vagy sem. Ezért
N A
minden nemtelen eszközt
bevetnek, hogy a hatalmukat
megtartsák.
Hadházy Ákos eredeti hivatása állatorvos. Nős, három fiú- és
egy lánygyermeke van.
2016 óta az LMP társelnöke, országgyűlési képviselője.
A 2018-as magyarországi országgyűlési választáson az LMP képviselőjelöltje
a Tolna megye 1. OEVK-ben és az országos lista 2. helyén.
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Szeretné, ha még
a választások előtt másokhoz
is eljutna ez a kis újság?
Segítsen benne!
Írjon nekünk!
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Ha elege van a Fideszből,
szavazzon az esélyes
ellenzéki jelöltre
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A változást akarók összefogását sürgeti Márki-Zay Péter, aki Hódmezővásárhelyen legyőzte a Fidesz jelöltjét a polgármester-választáson. Most azzal
igyekszik segíteni, hogy civil szervezetekkel és szakértőkkel együttműködve, folyamatosan teszi közzé az interneten az egyes választási körzetekben
legesélyesebb ellenzéki jelöltek listáját. (www.rendszervaltas2018.hu)
„Három hónappal ezelőttig én is ugyanolyan aggódó magyar állampolgár vol
tam, mint bárki más. Egy sorsszerű
decemberi éjszakán azonban úgy döntöttem, belépek a politikába, nem hallgathatok tovább. Onnantól kezdve az
események sodortak, vittek egy bizonyos irányba, egészen február 25-ig,
amikor Hódmezővásárhely bebizonyí-

totta az országnak, hogy egy addig
fideszes fészeknek hitt településen is
többségben vannak azok, akiket irritál a
megfélemlítés és a korrupció. És ezek
az emberek össze tudtak fogni, és meg
tudták mutatni az országnak, hogy a Fidesz legyőzhető, van remény.
Ami most a legfontosabb, hogy legyen rendszerváltás, ezt pedig a minél
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kevesebb fideszes mandátum fogja nekünk elhozni.
A legfontosabb a magas választási
részvétel. Mivel a fideszes szavazótábor
rendkívül fegyelmezett, az ő részvételük és a létszámuk adott, tehát a magas
részvétel mindenképpen nagyobb ellenzéki sikert ígér.
Arra biztatunk mindenkit, hogy az
egyéni szavazatát a 106 legesélyesebb
ellenzéki jelöltre adja le. A listás szavazatát pedig a számára szimpatikus, de
a parlamentbe bejutásra esélyes – legalább 5 százalékot elérő – pártra, mert

a rendszerváltásban ez is segíteni fog.
Hogy hol ki a legesélyesebb, azt megtalálhatják a rendszervaltas2018.hu
című honlapon, amelyet folyamatosan
frissítünk.
Nagyon szeretnénk, ha az ellenzéki
pártok – ahogy mi ezt Hódmezővásárhelyen megmutattuk – együttműködnének egymással.
Ha ezt mind megtesszük, a tolvaj
kormány, a maffiaállam leváltható április 8-án.”
Részletek Márki-Zay Péter
március 21-én elmondott beszédéből

Mit érdemel a hazugságterjesztő köztévé?
A választások közeledtével a közszolgálati televíziónak (M1) egy igen kellemetlen kötelezettsége: ötpercnyi műsoridőt
kell biztosítaniuk minden országos listát
állító ellenzéki pártnak. A propagandához és agymosáshoz szoktatott nézők
drámai pillanatokat élnek át, hiszen
olyasmikről hallanak ezekben az öt percekben, amikről még soha. A Magyar
Kétfarkú Kutya Párt szóvivője és képviselőjelöltje, Tichy-Rács József öltöny-

ben és egy csirkejelmezben ült be a
stúdióba, és a riporter minden kérdésére az volt a válasza, hogy kotkotkodács,
kodács, kodács, kotkodács. Így űzve
gúnyt abból, amit a közpénzen fenntartott televízió az elmúlt években művelt
tájékoztatás címén. Amikor megkérdezték a pártot, hogy miért csinálták ezt, így
reagáltak: „Mit érdemel az a köztévé,
amely 4 év alatt 5-5 percet ad az ellenzéki pártoknak? Ezt!”

Forrás: www.index.hu, www.444.hu

Köszönetnyilvánítás:

Aláírásgyűjtés a családi pótlék
megduplázásáért
A méltó megélhetés mindenkit, gyereket és felnőttet egyaránt megillet,
ennek ellenére utoljára 10 éve módosították a családi pótlék összegét.
Ezért több civil szervezet követeli a választáson induló pártoktól, hogy
győzelmük esetén duplázzák meg a családi pótlék összegét.

A Magyar Szegénységellenes Hálózat
(MSZEH) Méltó Megélhetés Munkacsoportjának célja, hogy a családi pótlék
összegét (melyet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény II. fejezete szabályoz,
az összegeket pedig a 11.
§ részletezi) a következő,
2019-es évre szóló költségvetési törvényjavaslat megszövegezése előtt a döntéshozók emeljék a duplájára.
Ezen túl szükség van a megduplázott családi pótlék összegének értékállóvá tételére, valamint arra, hogy ne

legyen feltételekhez kötve a családi pótlék folyósítása.
Így javulnának a gyermeknevelés
feltételei, és a törvényben előírt elvek szerint a jövedelmi helyzettől függetlenül válna ezúton
elérhetőbbé a gyermekek
egészséges, harmonikus fej
lődésének, testi, szellemi,
erkölcsi gyarapodásának kiteljesítése.
A követelést az alábbi helyen lehet aláírni: https://terjed.ahang.hu/campaigns/duplacsaladi-potlek

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a választásokra kapott pénzt nem plakátokra költi, hanem nyílt pályázatot írt ki rá Rózsa Sándor I. Népi Kampánypénz Tékozló Alap címmel. Magyarázatuk szerint mivel ők egy viccpárt,
így megtehették, hogy értelmes dolgokra költsék az államtól kapott
pénzt. A pályázaton több száz civil szervezet és magánszemély indult el.
Vicces és komoly célokra egyaránt jutott pénz. Épül kétfarkú robotkutya, de játszótér és gyerekközpont is. A Nyomtass te is!-t kiadó eDemokrácia Műhely Egyesület arra kapott pénzt, hogy
Magyarország összes megyéjébe több ezer példányban eljuttassa újságunkat. Köszönjük!

Erre figyeljen a választáson!
1.

2.

3.

4.
5.

Forrás: www.ahang.hu

Ellenőrizze, hogy szerepel-e a névjegyzékben! Ha kapott erről értesítőt, akkor ez rendben van. Ha nem kapott, az illetékes jegyzőtől
új értesítőt igényelhet.
Ellenőrizze, hogy érvényes-e legalább az
egyik személyi okmánya (személyi igazolvány
vagy jogosítvány vagy útlevél). Emellett szükség van a lakcímkártyájára is, kivéve, ha régi
típusú személyigazolványa van.
Ne felejtse el: a szavazás napja 2018. április
8-a vasárnap, a szavazóhelyiségeket este 7
óráig keresheti fel.
Szóljon minden ismerősének, hogy menjen el
szavazni!
Két szavazata van! Egyikkel szavazhat egy
párt listájára. Olyanra érdemes voksolni, amelyik várhatóan eléri az 5 százalékot, mert csak
ezek a pártok jutnak be a parlamentbe.

6. A másik szavazatát egy egyéni jelöltre adhatja le: itt nagyon fontos, hogy arra szavazzon,
akinek a legnagyobb esélye van a Fidesszel
szemben a győzelemre. Az esélyesek listáját lapunk is közölni fogja, megtalálja majd a
honlapunkon is: a www.nyomtassteis.hu weboldalon.
7. A szavazólapot saját tollával töltse ki (felmerült, hogy kiradírozható tollakat adhatnak a
szavazókörökben).
8. Ha a polgármester vagy a munkáltatója – törvénytelenül – zsarolja Önt, és azt kéri, hogy
fényképezze le a szavazólapját, akkor a fotózás után érvénytelenítse a lapot azzal, hogy
több jelöltet ikszel be. Ez még mindig jobb,
mint ha azokra szavaz, akik ilyen módszerekkel élnek. (Elrontott szavazólapra hivatkozva
újat is kérhet a választási bizottságtól.)
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