Nyomtasd, másold, terjeszd!

Rólunk mondták
Kemény Zsófi, költő:
„A Nyomtass te is! a valóságot adja vissza
az embereknek."
Bod Péter Ákos, egyetemi tanár,
a Magyar Nemzeti Bank korábbi
elnöke:
„Amit ránk zúdít a hatalom propagandagépezete, azzal mind elrejti az igazságot.
Tegyünk róla, hogy leleplezzük ezeket a
hazugságokat!”
Márki-Zay Péter, az ellenzéki
összefogás miniszterelnök-jelöltje:
„A legfőbb feladat, hogy eljuttassuk az
igazságot a legkisebb faluba, az ott lakók
postaládájába. Szánjatok rá a magyar demokráciára néhány órát a szabadidőtökből!"

Szél Bernadett, független
országgyűlési képviselő:
„Nagyon fontos, hogy valós hírek alapján
hozzunk döntéseket. Ebben tud a Nyomtass te is!-sel minden egyes ember segíteni. Ahogy én is teszem."
Závada Pál, író:
„Ez a közösségi hetilap azon dolgozik,
hogy megossza a hiteles híreket. Legyünk minél többen, akik ebben segítünk!”
Fodor Tamás, színész-rendező:
„A sok milliárddal kitömött úgynevezett
köztévé nem azt a világot mutatja, ami
bennünket körülvesz. Azért, hogy ne így
legyen most és a jövőben, te is tehetsz a
Nyomtass te is!-sel!"
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A 2022-es választás a falvakban dől el
Itt az idő, hogy mindenki komolyan átgondolja, milyen országban szeretne
élni. Ha úgy dönt, hogy változást akar, akkor azért tenni kell. A Nyomtass te
is! mozgalom cselekvési lehetőséget kínál: vigyük el a valódi híreket a legkisebb településekre is, minden héten!
Számtalan kutatás igazolja, hogy a Fidesz a falvakban a legerősebb. A helyzet
tragikuma, hogy pont ott, ahol azok az
emberek élnek, akik az igazi vesztesei az
elmúlt bő egy évtizednek. A nyomorgó

kisnyugdíjasok, a röghöz kötött közmunkások, a kilátástalan helyzetben lévő
roma közösségek, a munkaerőpiacon
legrosszabb pozícióban lévő képzetlenek százezrei.

Folytatás a 2. oldalon >
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> Folytatás az 1. oldalról

Nem jutnak el a hiteles információk a
kistelepülésekre
Ezt a helyzetet úgy érték el Orbán Viktor
vezetésével, hogy tudatosan elszigetelték a kistelepülésen élőket a valós információktól. Van egy ország az Európai
Unió közepén, amelynek nincs egyetlen országosan fogható független rádiója sem. Valamennyi megyei sajtótermék
egyetlen kézben összpontosul, és a közszolgálati média reggeltől estig hazug és
primitív kormánypropagandát sugároz.
Egy A/4-es papírlappal
a kormánypropaganda ellen
A megmaradt független sajtó tisztességesen elvégzi a munkáját, de nem érnek
el a kisfalvakban élő milliókhoz. A Nyomtass te is! mozgalom arra vállalkozott,
hogy minden héten összegyűjti, megszerkeszti és egy A/4-es lap két oldalára újság formátumba betördeli azokat az
információkat, amelyeket a kormány szeretne elhallgatni az emberek elől.
Hat hét után már hat
A Nyomtass te is! pártoktól és politikai
szervezetektől független, de az új rendszerváltásnak elkötelezett mozgalom.

A Medián közvélemény-kutató cég mérése szerint a kiadványunk hatására már
hat hét után megváltoztatja bizonyos
ügyekben a véleményét az emberek
8-10 százaléka.
A sikeres előválasztásnak köszönhetően van már minden körzetben 106
közös ellenzéki jelölt, és Márki-Zay Péter személyében miniszterelnök-jelölt is.
A következő hat hónapra három fontos
feladat maradt: elkészíteni a közös ellenzéki programot, kiképezni húszezer
szavazatszámlálót, akik a választás napján minden szavazókörben ott lesznek,
és hetente elvinni a falvakba a valós híreket.
Országszerte már ma is önkéntesek
százai nyomtatják, terjesztik a kiadványunkat. De még nem érünk el annyi
embert, hogy érezhető fordulatot hozzon
milliók gondolkodásában. Pedig nem lehetetlen a feladat. Néhány ezer elkötelezett ember, heti pár óra munkával, megfelelő anyagi támogatással akár kétmillió
embert is képes hetente elérni.
A Nyomtass te is! mozgalom célja,
hogy 2022-ben minden választó sokoldalú és valós információk alapján hozza
majd meg a döntését.

Előfordult-e, hogy valamilyen témában megváltozott
a véleménye az után, amit a Nyomtass te is! újságban olvasott?
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VÁLTOZÁST AKARSZ? – VELÜNK TEHETSZ IS ÉRTE!

Legyél te is a falvak önkéntes hírvivője!
Segíts megértetni a
kistelepüléseken élőkkel, hogy
a kormánypropaganda nem
a valóság! Csak együtt tudjuk
elvinni az igazságot a falvakba.
RÁD IS szükség van!

Csatlakozz!
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Nem tudsz velünk terjeszteni? Akkor kérjük,

TÁMOGASD A MUNKÁNKAT!
Minden forinttal egy újabb újság kinyomtatásához, egy újabb család
felvilágosításához járulsz hozzá

A LELKESEDÉS ALAP, DE PÉNZ
NÉLKÜL NEM MEGY
nyomtassteis.hu/tamogatas

BILLENTSÜK ÁT A BILLEGŐKET!
A 2022-es választás legizgalmasabb csatái azokban a körzetekben várhatók, ahol
szoros volt a végeredmény a Fidesz és az ellenzék között a korábbi választásokon.
Ezekben a választókerületekben van a legnagyobb esély arra, hogy átbillentsük a
közhangulatot az ellenzék javára.
Szombatonként délelőtt 10 órától indulunk ezekre a településekre újságot terjeszteni!
Tarts velünk – autóval vagy anélkül! Feltétlenül írj, ha jössz, hogy elegendő példányt
nyomtassunk.
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