Nyomtasd, másold, terjeszd!

Miért tudják megvenni
a szegények szavazatait?

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

„lemenni” például keletre. Vidéken alig
látnak ellenzéki képviselőt. Igaz, kormánypártit se!
7.) Azt se látnák, hogy dolgoznak értük helyi, megyei és országos szinteken. Az
életszínvonaluk 10-15 éve semmit nem
változott, maximum romlott, bár makrogazdasági szempontból jobban élnek,
mint mondjuk 20 éve. Ez sem elhanyagolandó.
8.) A vidéken erős Jobbik pedig nem igazán
gerjeszt bennük bizalmat.

A krumpli a látszat!
A krumpli az csak a félelem bére azoknak,
akiket egyébként az állam sem véd meg
senkitől, de még egymástól sem! Ha a helyükben lennének, önök is leinnák magukat
a sárga földig, maguk is inkább tartoznának
az erőshöz, csak azért, hogy elviselhetőbb
legyen a méltánytalan lét, ami meghatározza a tudatot! Biztosak abban, hogy a
szegregátumokban, gettókban élőként
maguk tehetnének bármit is a KRUMPLI ellen! Nem hiszem, hogy sikerülne!

Miért jó a magyaroknak,
hogy Orbán elutasítja
az uniós támogatásokat?
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A fél ország találgatja, hogy a miniszterelnökünk miért megy szembe
egész Európával, veszélyeztetve a nekünk járó sok ezer milliárdos támogatásokat. Azt pedig végképp nem érteni, hogy miért vett fel hirtelen 900
milliárd forintnyi hitelt, tizenkétszer rosszabb feltételekkel, mint amilyenekkel az Uniótól kapnánk.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Forrás: 9gag.com

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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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 nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Részletek Horváth Ferenc írásából. Forrás: debreciner.hu

1.) Nincsenek tájékoztatva, a kutya nem keresi meg őket a programjával.
2.) Meg vannak elégedve a helyi képviselőjükkel, amit nem hiszek.
3.) Valaki zsarolja őket valamivel? Mondjuk,
nem lesz munkája, közmunkája, segélye, elveszik a gyerekeit, vagy feljelentik
valamiért, ha nem oda szavaz, ahová
kell.
4.) Tartozik az uzsorásnak vagy a helyi erőembernek. Nincs ellenvetés, ha megkérik, oda szavaz, ahova mondják, és úgy,
ahogy mondják.
5.) A közerkölcs romlása miatt egy kis alkohol, egy főzés, egy kis KRUMPLI-osztás,
amikor elmondják nekik, hogy milyen
jót is tettek velük (utalványok, törvényes
adományok a nyugdíjasoknak pl.) és milyen jót fognak, pláne azokkal, akik mellettük állnak, és már meg is van a szavazat, amit persze okos eszközökkel és
módszerekkel ellenőrizni is lehet.
6.) Az ellenzék centralizált erőtere Budapest és talán a környéke, valamint a
nyugati országrész. Sokan félnének is
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Egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy
Magyarország és Lengyelország megvétózzák az Európai Unió következő hétéves
költségvetését és a közös mentőcsomagot. A 27 tagállamból 25-en megszavazták, hogy a kifizetéseket jogállamisági
feltételekhez kell kötni. De mi a baja Orbán Viktornak a jogállamisággal, amikor
az csupa jót jelent? Az emberi jogok tiszteletben tartását, a korrupció üldözését, a
független sajtót, a befolyásoktól mentes
bíráskodást. Ezt kéri számon az Unió minden tagországtól, de ez Európában csak
két országot zavar. Vajon miért? Sokak
szerint az a baja a kormányfőnek, hogy a
jövőben jobban ellenőriznék, kikhez kerülnek az uniós pénzek Magyarországon.
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Félnek a magyarok az orosz
védőoltástól
Egy friss kutatás szerint a magyar lakosság mindössze 17 százaléka biztos
abban, hogy beoltatná magát a koronavírus ellen, az orosz oltóanyagban
pedig csak 7 százalék bízna meg.
Az uniós jogszabályok szerint csak olyan
vakcinát lehet forgalomba hozni az Unió
27 tagállamában, amely rendelkezik az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével, ezalól
az oroszok által kifejlesztett
védőoltás, a Szputnyik sem
lehet kivétel.
Az Európai Gyógyszerügynökség közölte, hogy a magyar
és az orosz fél eddig semmilyen
adatot nem küldött a Szputnyik V-ről.
Az orosz vakcina ügye egy újabb
konfliktus kibontakozásához vezethet a
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magyar kormány és az EU között – állapította meg a Reuters. A Moderna és a
Pfizer vakcináját a szakértők szerint
lényegesen nagyobb mintán
tesztelték, mint az oroszt, és a
hatékonyságuk is jobb.
Az Európai Bizottság
egyik tisztségviselője szerint
sokkal kevesebb ember akarja majd beoltatni magát, ha úgy
érzik, nem bízhatnak a kapott vakcinában, mert az nem ment át a megfelelő engedélyeztetésen.
Forrás: www.telex.hu www.444.hu

Drámaian nőtt az alulteljesítő
iskolások aránya az elmúlt
tíz évben
2009 óta folyamatosan romlik és jelentősen elmarad a magyar tizenöt
évesek alapkészségeinek átlagos szintje az uniós átlagtól. Az alulteljesítők így szinte esélytelenül kerülnek ki a munkaerőpiacra − állapította meg
az Európai Bizottság.
A magyar iskolások 25,6 százaléka matematikából, 25,3 százaléka szövegértésből, 24,1 százaléka természettudományból számít alulteljesítőnek. Drámai, hogy
mennyit romlottak ezek az értékek 2009
és 2019 között: olvasás-szövegértésben
például 17,6 százalékról 25,3 százalékra,
a természettudományok területén 14,1
százalékról 24,1 százalékra.
Miután az Orbán-kormány 18 évről 16-

ra csökkentette a tankötelezettség felső
korhatárát, megduplázódott a 17 évesen
nem tanulók, nem dolgozók aránya. Esetükben nagyon magas a tartós munkanélküliség kockázata.
Az egyetlen látható javulás még 2009ben volt, amikor a szövegértésben egy
időre felzárkóztunk az OECD-középmezőnybe, hogy utána gyorsan visszazuhanjunk a sereghajtó harmadba.

A migránsok jöhetnek, a menekültek nem
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2010-ben – amikor Orbán Viktor ismét
hatalomra jutott – 23,8 ezer volt a bevándorló külföldi állampolgárok száma. Ehhez képest tavaly már 55,2 ezer bevándorlót regisztráltak.
A kormány egyértelműen és visszatérően
bevándorlókról, migránsokról ír, nem pedig
menekültekről. (A migráns szó jelentése: egy
területről elvándorló, illetve más országba
betelepülő ember. Migránsok például a külföldön munkát találó magyarok is.)
Míg a háborús, politikai és gazdasági
menekültek elé drótkerítést emeltek, addig
– az üzletemberektől, vállalkozóktól kezdve a vendégmunkásokon át a letelepedési
kötvénnyel érkező kétes múltú, nemzet-

biztonsági kockázatot jelentő személyekig – minden más migráns előtt szélesre
tárták az ország kapuit. Olyannyira, hogy
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az
Eurostat adatai kifejezetten bevándorláspártinak mutatják az Orbán-kormányzatot.
Nem csak a bevándorlók száma, hanem
az érkezők körének összetétele is jelentősen változott. Miközben például a Romániából érkezőké a harmadára csökkent, addig
– a letelepedési kötvénybiznisz, a vendégmunkásimport és egyéb kormányzati lépések révén – az Ázsiából honosítottak számát a háromszorosára növelték. 2010-ben
4 ezer, tavaly pedig már több mint 12 ezer
ázsiai származású ember telepedett le Magyarországon
Forrás: www.nepszava.hu
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Forrás: www.444.hu

szét vissza sem kell téríteni, más részét
hitelként kapnánk). Fel tudunk mi venni
hitelt az Unió nélkül is – állítja a miniszterelnökünk. Ez igaz, csakhogy sokkal
rosszabb feltételekkel. Szakértők kiszámolták, hogy az Orbán által felvett 900
milliárdnak a kamata évente 7,4 milliárd,
míg az uniós hitelé ennek tizedrésze sem,
mindössze 0,6 milliárd. De hát számít ez?!
Úgyis a tízmillió magyar fizeti majd vissza.
A lényeg, hogy a jogállamiságot ne vizsgálhassa senki.
Lehet, hogy a végén mégis kiegyezik
Orbán az Unióval. De akkor végképp mi
értelme annak, hogy egész Európa megutált minket, mert Magyarország akadályozza, hogy minél gyorsabban pénzhez
jussanak a bajban lévő országok.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Orbán szerint azonban nem így van,
emögött is Soros György áll, az ő fizetett
emberei támadják Magyarországot. El
tudja azt hinni épeszű ember, hogy Soros György mondja meg Európa összes
miniszterelnökének és az Unió összes
képviselőjének, hogy miképpen kell szavazniuk és hogyan kell támadniuk Magyarországot?
Egyelőre ott tartunk, hogy a magyar
és a lengyel vétó miatt nem kaphatja
meg egyetlen uniós ország sem azt a
pénzügyi támogatási csomagot, amely
segítene a koronavírus-járvány miatt bajba került gazdaságokon, a munka nélkül
maradt milliókon. Orbán büszkén hirdeti,
hogy nekünk nincs is szükségünk az európai pénzre (aminek egyébként egy ré-

