Nyomtasd, másold, terjeszd!

Alapítsuk meg Új-Debrecent!
Kivágjuk a fákat és letérkövezzük az egészet, hogy ne legyen honvágyunk.

NYOMTASS TE IS!
Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Nem árt, ha van vészforgatókönyve az em- sak, hogy Albionban érdemes hosszú távbernek. Főleg, ha értelmiségi egy olyan or- ra tervezni. Új-Zéland rossz irányban van
szágban, ahol némethszilárdok vihetik az messze, így marad Kanada. Állítólag szíveállamtitkári pozícióig, miközben egy egye- sen fogadják a bevándorlókat, jó az egésztemi tanársegédnek jó, ha az albérletre és ségügyi ellátás, sok a lakatlan terület.
a rezsire telik – élni, félretenni már nincs
És ekkor jött a gondolat: majd kimemiből. Egy működőképes terv kidolgyünk többen, barátokkal, megvegozása országelhagyás esetére
szünk valahol egy fenyőerdőt,
nem egyszerű, megvalósítása
csak nem olyan drága. Lesz
még nehezebb. Mégis érdeegy saját kanadai erdőnk!
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Aztán kivágjuk a fákat, és
mes ötletelni, mert legalább
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letérkövezzük az egészet,
nyugtatólag hat a szervezetre
B
hogy ne legyen honvágyunk.
csupán az illúzió is, hogy szükA térkőre pályázatot adunk
ség esetén számtalan élethelymajd be, a pénz felét ellopjuk,
zet adódna számunkra, amelyekígy pár év múlva újra lehet pábe csak bele kell helyezkednünk.
Lehet, hogy el kéne költöznünk kül- lyázni a silány munkából eredő hirtelen
földre? Akkor ötleteljünk! Uruguay elég állagromlást orvosolandó felújítási munbarátságosnak tűnik, szimpatikus vezetőt kálatokra. Addigra persze már lenne egy
is választottak, befogadó ország. Viszont csomó önkormányzati cégünk, felhúznánk
nem tudunk spanyolul. Jó lenne valami a Kisnagytemplomot is, és elneveznénk az
angolszász terület, de a brexit és Boris egészet Új-Debrecennek.
Tóth Tamás
Johnson után nem vagyunk benne bizto-
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Forrás: debreciner.hu
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Erősebb az ellenzék
a nagyvárosokban, mint a Fidesz

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Budapesten és a megyei jogú városokban jobban áll az ellenzék, mint a Fidesz – derült ki a Závecz Research (ZRI) kutatóintézet által augusztusban
végzett pártpreferencia-felmérésből.
Az elemzés szerint a Fidesz támogatottsága az uniós választások óta egy szűk
határon belül hullámzott, később pedig
32-ről 34 százalékra emelkedett a teljes
népesség körében. A legerősebb ellenzéki párt továbbra is a Demokratikus Koalíció (DK). Őket júliusban még 10 százalék
támogatta, azóta viszont egy százalékkal
visszaestek – mutatott rá a ZRI vizsgálata. A kutatók hozzátették, hogy a Jobbik
tábora egy hónap alatt hatról hét száza-

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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lékra, a Magyar Szocialista Párté (MSZP)
pedig ötről hatra növekedett, míg a Momentum öt százalékon stagnált. Nem
változott az LMP, a Mi Hazánk Mozgalom
és a Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága sem – ők mind két százalékon állnak.
A Závecz Research felmérése szerint a
pártnélküliek aránya az elmúlt egy hónapban kisebb lett, 34-ről 30 százalékra
zsugorodott.
A kutatás az országos arányok mellett
településtípusra lebontva is vizsgálta a
pártpreferenciákat. E szerint a nem budapesti és nem megyei jogú városokban
élők között a Fidesznek az országosnál
nagyobb az előnye. Ezeken a helyeken
ugyanis közel 38 százalék szavazna a kormánypártra.
Nem úgy a megyei jogú városokban,
ahol a felmérés szerint egyre élesebb a
verseny a kormányoldal és az ellenzék
között. A Fidesz ebben a kategóriában
érzékelhetően kisebb támogatottsággal
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Párbeszéd pedig 8 százalékon állnak.
Hasonló a helyzet Budapesten is, ahol
az összesített adatok alapján a Fidesz támogatottsága 34, az ellenzék együttesen
pedig 37 százalékot szerezhet.
Forrás: www.index.hu

Közvélemény-kutatásnak
álcázott kampány
Annyira szomorú, hogy van olyan politikai erő, amelyik mindig csalással
akar nyerni. Most éppen azokban a városokban, ahol esélyes az ellenzék az
önkormányzati választáson, ál-közvéleménykutatókat alkalmaznak. Ezek
tömegesen hívogatják a választókat, és kérdésnek álcázott hazugságokat
terjesztenek az ellenzéki polgármesterjelöltekről.
Korábban Amygdala néven jelentkeztek be a
„közvélemény-kutatók”, újabban a tiszteletet
ébresztő Magyar Társadalomkutató Intézet
néven mutatkoznak be.
„Ön inkább támogatja vagy inkább nem
támogatja, hogy Balatonalmádiba migránsokat telepítsenek?”
Pécsen azt kérdezték, hogy: „Akkor is szavazna-e Péterffy Attilára, ha kiderülne, hogy
családon belüli erőszakot követett el?”
A fővárosi jelöltet, Karácsony Gergelyt azzal próbálják lejáratni, hogy „Emelné az üzemanyagárakat és bevándorlóknak ajánlaná fel
az üresen álló budapesti lakásokat”.

De szorgalmasan hívogatják a választókat
Budaörsön, Keszthelyen és Gödöllőn is.
Gémesi György gödöllői polgármester
szerint „annyi pénze csak egyetlen politikai
erőnek van, hogy kifizesse ezeket a nagyon
költséges, többmilliós kutatásokat, melyek a
kérdéseikkel is orientálják, mint láttuk, a szavazókat”.
A Fidesz tagadja a vádakat.
Mindenesetre ez a módszer erősen megkérdőjelezi a választási verseny tisztaságát.
Ráadásul lejáratja a valódi közvélemény-kutatókat is.
Forrás: www.444.hu

Kelet-európai mozgalmak – Filmklub
a Közélet Iskolája szervezésében
Verespatak, egy falu a szakadék szélén –
dokumentumfilm és beszélgetés

Szeptember 18. 18:00, Auróra közösségi ház
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Magyarországon a második legmagasabb a
megelőzhető halálesetek száma
A 75 év alatti halálesetek több mint fele lenne megelőzhető Magyarországon (51,7%) az
EU-tagállamok közül egyedül Szlovéniában
(53,5%) rosszabb a helyzet.
Ezt a képet némileg árnyalja, ha a megelőzhető és a kezelhető eseteket külön vizsgáljuk.
A 75 év alatti halálesetek közül azok aránya, melyek kezelhetők lettek volna, Romániában a legmagasabb (31,9%), a második

legrosszabb Szlovákiában (30,8%) a helyzet,
majd Litvániában (30,1%), Máltán (30%),
Bulgáriában és Lettországban (29,7%). Magyarországon az arány 27,8 %.
A leggyakoribb okai az elkerülhető haláleseteknek a szívroham (15 százalék), a légzőszervi daganatos megbetegedések (14%),
a sztrók és az alkoholhoz köthető betegségek (7-7%), illetve a végbélrák (6%).
Forrás: www.euronews.hu

Iszonyatosan bonyolult
a rezsiutalványok beváltása
Noha a Nemzeti Közművek Zrt. állítja, felkészültek a nyugdíjasok rezsiutalványainak fogadására, sokak szerint nem egyszerű kiigazodni a felhasználás feltételein. A kormány az önkormányzati választási kampányra időzítve
minden idősnek 9 ezer forintos juttatással „kedveskedik”.
Nyugdíjas legyen a talpán, aki megfejti a
rezsirejtvényt. A Nemzeti Közművek Zrt.
azt javasolja, hogy amennyiben a csekkünk kevesebb, mint a felhasználni
kívánt 3, 6 vagy 9 ezer forintos
kedvezmény, akkor igényeljünk új 3, 6 vagy 9 ezer forintos csekket és azt fizessük
be a rezsiutalvánnyal. Noha
ezzel túlfizetés keletkezik,
azt később levonják a számlánkból.
Ha tartozásunk nagyobb az
utalványnál, ne kérjünk pótcsekket, hanem fizessük be a meglévőt, részben
a rezsiutalvánnyal. Aki átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy
bankkártyával fizet, ebbéli szokásain ne
változtasson. Ilyen esetben a tartozás

Postán keresztül szintén csak egy külön
igényelt csekk rezsiutalványos befizetésével csökkenthető vagy akár fizethető
túl.
Rossz hír az elektronikusan fizetőknek, hogy a kedvezmény
érvényesítéséhez
legalább
egyszer meg kell jelennünk a
Postán vagy a cég ügyfélszolgálatán.
Egyébként az egész azért
ilyen bonyolult, mert az utalványból nem szabad készpénzt visszaadni.
Más kérdés, hogy mivel nem névre szól,
az bárkinek átadható.
Azt már csak mi tesszük hozzá: nem
lett volna egyszerűbb megemelni a havonta járó nyugdíj összegét 9 ezer forinttal?
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Forrás: www.nepszava.hu

rendelkezik, mint országosan. Népszerűségüket mindössze 30 százalékra becsülik, míg az ellenzéki pártokat együtt mintegy 35 százalékra. Frakciókra lebontva ez
azt jelenti, hogy a Demokratikus Koalíció
10, a Jobbik 9, a Momentum és az MSZP–

