
Elképesztően sokan, a két fordulóban 
összesen egymillió-háromszázezren sza -
vaz tak, úgy, hogy a kormányzati média 
teljesen agyonhallgatta az eseményt, és 
nagyon kevés pénz állt a szervezők ren-
delkezésére. Sokan elmentek mindkét 
fordulóban, de akik legalább egyszer sza-
vaztak, azok is jóval 850 ezer fölött voltak. 
Különösen a második fordulóban jelent 
meg rengeteg fiatal, ami biztató a jövőt 
illetően.  

Az első fordulóban az egyéni jelöl-
teket választották meg, és az öt minisz-
terelnök-jelöltet rangsorolták. Közülük 
hárman jutottak tovább a második for-
dulóba. Mivel Karácsony Gergely vissza-
lépett Márki-Zay Péter javára, így végül a 
DK-s Dobrev Klára és a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom jelöltje, Márki-Zay 
Péter közül lehetett választani. A szinte 
zökkenőmentes lebonyolítást 10 ezer ci-

vil önkéntes és pártaktivista biztosította. 
A Civil Választási Bizottság tagszerveze-
tei, köztük a Nyomtass te is! mozgalom, 
az aHang közösség, a Számoljuk együtt 
mozgalom is nagyon sokat tettek a sike-
rért.

4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd! 222. szám (V. évfolyam/42.)  |  2021. október 19.

                      Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Pártoktól független hetilap

Előválasztás: Márki-Zay Péter lett 
a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt

Az ellenzéki előválasztásnak köszönhetően 2022-ben minden választó-
kerületben egyetlen közös ellenzéki jelölt áll majd szemben a Fidesszel, 
ugyanígy a listavezető miniszterelnök-jelölt is közös lesz − Márki-Zay Péter 
személyében.
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Már a nyár végén emelkedtek a koronavírusos 
esetszámok, ez a tendencia azóta is folytató-
dik, súlyosbodik. Az új, delta variáns a korábbi 
mutációknál gyorsabban és agresszívebben 
terjed. Az európai országok tapasztalata meg-
mutatja, hogy a járvány 4. hulláma elsősorban 
az oltatlanokat érinti.

A négy javasolt lépés:
 • OLTÁS: Továbbra is az első számú véde-

kezési eszköz a vírussal szemben. Az oltás 
felvételével jelentősen csökken a korona-
vírus-fertőzések és a halálozások száma.

 • MASZK: Zárt térben mindannyian kifeje-
zetten ki vagyunk téve a fertőzés veszé-

lyének, ezért zárt terekben, mint például 
boltokban, üzletekben, színházakban, mo-
zikban, éttermekben, stb. továbbra is vi-
seljünk maszkot! Az influenzajárvány ideje 
is közeledik, a kétféle kórokozó együttes 
jelenléte különösen fontossá teszi ezt az 
egyéni védekezést. A covidfertőzés ellen 
viselt maszk az influenza ellen is véd!

 • TÁVOLSÁGTARTÁS: Lehetőleg tartsunk 
legalább két méter távolságot embertár-
sainktól!

 • KÉZMOSÁS: Figyeljünk a rendszeres és 
alapos kézmosásra!

Forrás: www.mok.hu 

Koronavírus: az Orvosi Kamara tanácsai

Négy lépést javasol a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a járvány megfékezése 
érdekében, mivel megint 100 fölött van a lélegeztetőgépen lévők száma.

A miniszterelnök-jelölt- 
választás eredménye

Forrás: OEVB

A leadott szavazatok aránya és száma
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Romániában már tragikus a helyzet
A romániai kórházak sürgősségi osztályai már 
napokkal ezelőtt megteltek, a mentők több 
egészségügyi intézmény előtt sorban állnak.

A kórházakba beszállított koronavírusos 
betegeket nincs hova elhelyezni, sokan kö-
zülük a folyosókon várják, hogy valaki meg-
haljon és befekhessenek a megüresedett 
ágyakba. Romániában rendkívül alacsony, 

alig 30 százalék feletti a két adaggal oltottak 
aránya, és a lakosság 60 százalékának nem is 
áll szándékában beoltatnia magát.

Magyarország ötven, súlyos állapotú, in-
tenzív ellátásra szoruló romániai koronavírus-
fertőzöttet vesz át, az érintett betegek a deb-
receni és a szegedi klinikákra kerülnek.

Forrás: www.24.hu 
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Ötszáz forint fölött a gázolaj ára

Hetente dönt újabb és újabb történelmi 
csúcsokat a benzin és a gázolaj ára. Szak-
értők szerint a tendencia folytatódik, ám a 
kormány nem lép a hazai árak csökkenté-
séért. 

A benzinkutakon most először 500 fo-
rint fölé emelkedett a gázolaj átlagára, de 
a benzinár is rekordszinten áll, ami nem vé-
letlen, az olaj ára ugyanis csak az idén több 
mint 60 százalékot emelkedett a világpia-

con. Ráadásul a dollárral szemben gyengül 
a forint, és e kettőből adódik a meredek 
emelkedés a hazai üzemanyagárakban. 

Szakértők szerint a tendencia folyta-
tódni fog. Mivel az üzemanyagok árában 
jócskán benne vannak a magas adók is, 
ezek csökkentésével lejjebb vihetné a kor-
mány az elviselhetetlen árakat, de ez egy-
előre szóba sem kerül. 

Forrás: www.portfolio.hu

Ezek a családok az ingatlanjaikon felül 
300 millió forintnál nagyobb összegű 
pénzügyi vagyont tudhatnak maguké-
nak.

Magyarországon a hazai privátbanki ügy-
felek mindössze 8 százaléka az összes 
kezelt vagyon közel 40 százalékával ren-
delkezik. Jelenleg nagyjából 4000-4500 

olyan család van Magyarországon, akik az 
ingatlanvagyonon felül 300 millió forintnál 
nagyobb összegű pénzügyi vagyont tud-
hatnak magukénak.

Ez a szűk kör a teljes ország lakossági 
bankszámla- és értékpapír-megtakarítá-
sainak több mint 5 százaléka fölött rendel-
kezik, míg a teljes vagyonuk a teljes hazai 
nettó pénzügyi vagyon 30 százaléka.

Négyezer családé a magyar vagyon 
harmada

Azzal próbálja megkötni Orbán Viktor a 
következő kormány kezét, hogy minden 
fontos posztra fideszes pártkatonákat ül-
tet, akik könnyedén tudják majd a dönté-
sek végrehajtását akadályozni.

A legújabb trükk, hogy a médiaha-
tóság elnöke, Karas Mónika a felmenté-
sét kérte, hogy még a választások előtt 
a Fidesz kinevezhessen a helyére valaki 
mást újabb 9 évre.

Létrehoztak egy új testületet is, a 
Sza bályozott Tevékenységek Felügyele-
ti Hatóságát, amelynek vezetője szintén 
9 évig ülhet a székében, és hatáskörébe 
tartoznak majd a trafikok és a szerencse-
játékokkal kapcsolatos ügyek is.  

A kormányoldalnak most jutott eszé-
be az is, hogy törvénybe foglalja: a leg-
főbb ügyészt csak kétharmaddal lehet 
leváltani. 

Forrás: www.444.hu

Kilenc évre bebetonozzák 
Orbán embereit
Történjen bármi a jövő évi választáson, a miniszterelnök azt akarja, hogy to-
vábbra is mindenhol az ő emberei üljenek, méghozzá további 9 évig.  

Bár most a két jelöltre irányult minden 
figyelem, és a szurkolótáboraik is gyak-
ran elragadtatták magukat, fontos tudni, 
hogy az Orbán-kormányt csak a hat párt 
(DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Pár-
beszéd) és a civilek együttműködése ké-
pes leváltani. Győzelem esetén is több-
párti, koalíciós kormányzás lesz, amely 
csak akkor működőképes, ha egymással 
és a miniszterelnökkel is meg tudnak 
egyezni a részt vevő politikai erők. 

Ezért most félretéve az ellentéteket 
az ellenzék közös programját kell meg-
ismertetni a választók millióival. Valamint 

be kell nekik mutatni, hogy valójában 
milyen rendszerben élnek. Pontosan ezt 
teszi, immár négy éve a Nyomtass te is! 
mozgalom. 

Az előválasztás lelkesedést, reményt 
és erőt adott azoknak, akik változást akar-
nak, de ez csak egy fontos lépcsőfok volt. 
Akik most aktivizálták magukat, azoknak 
tovább kell dolgozniuk, egyre több em-
bert vonva be például a Nyomtass te is! 
hetilap terjesztésébe is, hogy átbillent-
hessük a kistelepülésen élő megtévesz-
tett emberek milliós tömegeit. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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A vasútépítés 700 milliárd forintos össz-
költségének 85 százalékát fedezi a Kí-
nától felvett hitel. Az egész beruházásról 
nagyon keveset lehet tudni, mert az Or-
szággyűlés fideszes többsége törvényi-
leg titkosított minden, a felújítással kap-
csolatos szerződést, iratot, adatot.

Annyi azért kiszivárgott, hogy Mészá-
ros Lőrinc egyik cége is a nyertesek kö-
zött van. 

A vonal a becslések szerint legjobb 
esetben is 130, de valószínűbb, hogy 
2400 év múlva tudja visszatermelni a fel-
újítás költségeit.

2400 év múlva térülhet meg 
a kínai vasútvonal
A napokban letették az alapjait a Budapest−Belgrád vasútvonalnak, ame-
lyet Magyarország épít, méghozzá úgy, hogy mi veszünk fel kölcsönt a kína-
iaktól arra, hogy az ő számukra – jórészt kínai cégekkel – építsünk egy olyan 
vasútvonalat, ami nekünk nem is kellene. 
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A napokban letették az alapjait a Budapest−Belgrád vasútvonalnak, ame-
lyet Magyarország épít, méghozzá úgy, hogy mi veszünk fel kölcsönt a kínai
aktól arra, hogy az ő számukra – jórészt kínai cégekkel – építsünk egy olyan 
vasútvonalat, ami nekünk nem is kellene.


