Nyomtasd, másold, terjeszd!

Demonstrálnak a hitelkárosultak

NYOMTASS TE IS!

Adósok és banki károsultak tüntetése
2018. március 11-én vasárnap 14.00-tól
Helyszín: 1054 Budapest,
Szabadság tér, Bankcenter

Y-generációs nYomtassteis! találkozó az Aurórában
Szeretnéd, hogy változás legyen az országban?
Érzed, hogy tenni kéne valamit, de fogalmad sincs, hogy mit?
A Nyomtass te is! egy pártoktól független civil kezdeményezés. Célja, hogy minél több
embernek felhívja a figyelmét a kormánypropaganda által titkolni kívánt, valódi hírekre.
Gyere, segíts rést ütni a gyűlöletkeltő agymosáson!
A Nyomtass te is! minden héten megjelenik, és bemutatja azt az oldalt, amit a közszolgálati
médiából sosem fog megismerni anyukád vagy a nagymamád. Segíts eljuttatni hozzájuk a
valódi híreket!
Hogy hogyan? Ezt beszéljük meg péntek este az Aurórában.
Ha jössz, dobj egy mailt az info.nyomtassteis@gmail.com e-mail címre!
Várunk! Óriási szükség van rád!

Helyszín: Auróra (1084 Budapest, Auróra utca 11.)
Időpont: 2018. március 9., péntek, 20.00
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.
hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról
sokkal bővebben olvashat a honlapunkon a
Lapszámok menüpont alatt.

Forrás: www.hvg.hu, adoskamara.hu

szinte kizárólag a jobb helyzetben lévőket segítették.
A nemrégiben megalakult Adóskamara nevű érdekvédelmi szervezet 12
pontos megoldási javaslatot dolgozott ki,
amelyet eljuttattak a pártokhoz is. Követeléseik nyomatékosításáért tüntetést is
szerveznek.

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Zuhan a Fidesz népszerűsége –
Kamupártokkal próbálják összezavarni

a választókat
Már a hódmezővásárhelyi Fidesz-vereség előtti felmérések is azt mutatják,
hogy a kormánypárt népszerűsége folyamatosan esik. A Fidesz vezetői pánikban vannak, talán ezért történhetett meg, hogy olyan pártok, amelyekről
még soha senki nem hallott, tucatjával szedték össze a szükséges mennyiségű aláírásokat. Mindez jól szervezett csalás nélkül lehetetlen.
Mindenki láthatta a nagyobb ellenzéki
pártok aktivistáit, akik az utóbbi hetekben az utcákon áztak-fáztak, hogy összegyűjtsék saját jelöltjeiknek a szükséges
500 aláírást. Ez egyáltalán nem volt kön�nyű. Ehhez képest döbbentett meg mindenkit, hogy vagy két tucat olyan pártnak
is sikerült ez, amelyekről még soha nem
hallott senki. Olyanoknak, amelyeknek
nincsenek helyi szervezeteik, nincsen
nagy létszámú tagságuk.
Ez csak úgy lehetséges, ha egy nagy
párt felajánlotta nekik a segítségét. Egy
olyan párt, amelyiknek érdeke, hogy a
választók számára átláthatatlanná és komolytalanná váljon a voksolás a félméteres szavazólapokkal.
Mivel a Fidesz még az előző ciklusában úgy módosította a választási törvényt, hogy egy ember akárhány pártnak

aláírhatja az ajánlást, ez rendkívül megkönnyítette azok dolgát, akik tisztességtelenül járnak el. Annyit kell ugyanis tenni,
hogy a nagy párt, amelyik sok támoga-

A Fidesz népszerűsége
a teljes népesség körében
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Forrás: Republikom

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint 1,7 millió nem törlesztő lakossági hitelszerződés van az országban, az igazságügyi tárca adataiból pedig az derül ki, hogy majdnem 900 ezer háztartást, családot fenyeget a
kilakoltatás réme. Az eladósodottak érdekvédelmi szervezete március 11ére hirdet tüntetést.
A kormánytöbbséget azonban, úgy tűnik, ez nem nagyon érdekli: a napokban
leszavazták azt az ellenzéki indítványt,
amely gyorsított eljárásban javasolta
meghosszabbítani az áprilisban lejáró kilakoltatási moratóriumot. Pedig a helyzet
egyre súlyosabb. A Habitat for Humanity
Magyarország nevű szervezet jelentése
szerint a hitelüket, adósságaikat fizetni
képtelenek élete egyre bizonytalanabb,
részben azért is, mert az utóbbi évek lakhatást könnyítő kormányzati megoldásai
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tóval rendelkezik valamennyi választókörzetben, felkeresi 600 támogatóját,
mondjuk, 15-féle párt ajánló ívével, és
megkéri őket arra, hogy szíveskedjenek
aláírni mind a 15-öt. Még csak törvénytelenséget sem követnek el. Csak egy tisztességtelen csalást.
Karácsony Gergely, az MSZP–PM miniszterelnök-jelöltje meg is nevezte ezt
a pártot. Szerinte „…a Fidesz szervezett
módon indít »kamupártokat« az áprilisi
országgyűlési választásokon az ellenzék
dolgának nehezítésére”.
Pontosan ezért utálják egyre többen
a Fideszt. Mert már képtelen tisztességesen gondolkodni, csak a csalásban,

hazudozásban és manipulációban látja
az egyetlen esélyt, hogy hatalmon maradjon. Megint hülyének nézi az egyszerű
embereket, abban reménykedve, hogy
30-40 párt között nem fognak tudni kiigazodni.
De az emberek már ébredeznek az
országban, nem véletlen, hogy folyamatosan csökken a népszerűségük. 2017
nyara óta most a legalacsonyabb a Fidesz támogatottsága, miközben az MSZP
és a Jobbik az elmúlt tíz hónap legjobb
eredményét hozza a biztos szavazók körében – ez derül ki a Republikon Intézet
legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A nyugdíjasok több mint fele alig tud megélni
A nyugdíjasok 53 százaléka egyáltalán
nem, vagy csak komoly lemondások árán
képes megélni a nyugdíjából – derül ki a
Publicus Intézet felméréséből. Ráadásul
87 százalékuknak ez az egyetlen bevételi
forrása.

A választók 53 százaléka szerint nőtt a korrupció az elmúlt nyolc évben – derült ki egy friss közvélemény-kutatásból. A felmérés alapján 79 százalék szerint szükség volna független korrupcióellenes ügyészségre.

Össze-vissza hazudozik Orbán Viktor
menekültügyben

Az emberek nagy része elítéli a korrupciót, de már mindenki belefásult a témába. Tiborcz Istvánt, a miniszterelnök vejét
pedig az ország harmadik legkorruptabb
személyének tartják.

www.helyivalasz.hu
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Újabban olyan plakátok jelentek meg az országban, amelyek szerint az
ENSZ (Egyesület Nemzetek Szervezete) akar menekülteket kényszeríteni
ránk. Kiderült, hogy két és fél éve éppen Orbán Viktor volt az, aki azt kérte
az ENSZ-ben, hogy világkvóta alapján igazságosan osszák szét a menekülteket. Majd arról beszélt, hogy egy keresztény országban nem lehetséges muszlimellenes politika.

bális szintű megosztásáról. A nemzetközi
politika minden fontosabb szereplőjének
be kell fogadnia a migránsok egy részét
egy világkvótarendszer részeként.” Majd
így folytatta: „Én egy keresztény országból jövök, ezért hangsúlyozni szeretném,
hogy a keresztény megközelítés nem
tolerál semmilyen muszlimellenes politikát”.

Forrás: www.hvg.hu

Mészáros Lőrincet, Andy Vajnát és
Tiborcz Istvánt tartják az emberek
a legkorruptabbaknak

Forrás: www.zoom.hu, www.24.hu

2015 szeptemberében az ENSZ közgyűlésén Orbán Viktor arról beszélt, hogy
„...a migránsok a mi elhibázott, teljesíthetetlen várakozásokat keltő európai
politikánk áldozatai. Ha nem lesz változás a jelenlegi trendekben, Európa destabilizálódni fog. Ezen tények alapján
arra sürgetem a Főtitkár urat, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat e teher glo-

Miközben a kormány azt mondja, az
elmúlt években nőtt a nyugdíjak vásárlóereje, a megkérdezettek nem így látják: 58
százalékuk úgy érzi, kevesebbet tud vásárolni a nyugdíjából, mint öt évvel ezelőtt.

A magyar kormányhoz közel álló vállalkozók, illetve maguk a kormány tagjai
is valamilyen módon érintettek a korrupcióban – vélekednek az emberek. Ennek
a listának az élén három személy áll: Mészáros Lőrinc, Andy Vajna
és Tiborcz István. Utóbbi
a miniszterelnök veje, aki
az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) mostani
jelentéseinek köszönhetően került az érdeklődés
középpontjába. Tehát ez
a három személy olyan,
akikről azt gondolja a magyar társadalom többsége, hogy biztosan korruptak – nyilatkozta a Závecz
Research közvéleménykutató cég vezetője.
Forrás: www.mno.hu
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