Nyomtasd, másold, terjeszd!

Köszönjük!
Rengeteg ember munkája kellett ahhoz, hogy hétről hétre kézbe vehetted a Nyomtass te is! újságot. Nekik szeretnénk nyilvánosan is köszönetet
mondani.
Azoknak az aktivistáknak, akik akár csak egy
alkalommal is terjesztették a lapunkat. Azoknak, akik ezt hónapokon, sőt éveken keresztül
megtették, mert hittek benne. Azoknak, akik
otthon nyomtattak. Azoknak, akik a munkahelyükön titokban, azoknak, akik a saját cégük költségén tették ezt. Azoknak, akik 50
darabot juttattak el hozzánk és azoknak, akik
heti több ezret nyomtattak évek óta, minden
héten. A nyomdának, amely kedvezményes
áron dolgozott nekünk a kezdetektől, és
mindenben segített, amiben tudott. A nagy
nyomdáknak, amelyek türelemmel várták,
hogy megkapják az anyagot, majd szó nélkül
módosítottak rajta, mert kiderült: elrontottuk.
Annak a nyomdának, amely az utolsó héten
néhány százezer darabot színesben nyomott
ki nekünk, magától. A cégnek, amely a szállítást, csomagolást vállalta be, ingyen. Logisztikusunknak, aki a civil állása mellett három
főmunkaidős tevékenységet látott el nálunk.
Koordinátorainknak, akik a munkájuk, családjuk mellett, napi több órában, de sokszor
egész nap dolgoztak a közös sikerért. A ren-

geteg civilnek, akik hetente segítettek összehajtogatni a lapokat. Azoknak, akik nyomtatókat vettek nekünk, és hosszan biztosították
hozzá a festéket. Azoknak, akik papírt vásároltak. Azoknak, akik 2000 forintot utaltak és
azoknak, akik 2 milliót. Azoknak, akik ezt a
legkilátástalanabb időszakainkban is megtették. Azoknak, akik segítettek pályázatokat
írni. Azoknak, akik grafikai munkát végeztek
nekünk. Azoknak, akik az ötleteikkel, kapcsolataikkal támogattak. Azoknak, akik kölcsönadták nekünk az autójukat. Azoknak, akik követték, lájkolták, megosztották tartalmainkat.
Annak, aki talán körbe is járhatta volna már
a Földet, annyit szállított nekünk. A tördelőinknek, a korrektoroknak, akik tizedszerre is
kijavították, ha hibáztunk. Annak, aki két éve
borítékolta, és minden héten elpostázta a lapokat a vidéki kisterjesztőknek. Azoknak, akik
tolmácsoltak, fordítottak, ha kellett. A mozgalmunk vezetőinek, a szerkesztőségnek.
És a családtagjainknak, akik elviselték, hogy
évek óta az újság mögé sorolódtak.
Köszönjük!
– nyomtassteis! –
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Innen töltheti le a lapszámokat

Magyarországon súlyos gazdasági válság van, amit Orbán a választások napjáig megpróbált minden erővel elrejteni a tájékozatlanabb emberek elől.
A Fidesznek azonban hamarosan színt kell vallania arról, hogy mi lesz a benzin árával, a 10 százalék fölötti általános drágulással, a rezsicsökkentéssel.
Egy normális országban a választások
után a vesztes fél gratulál a győztesnek,
és zúgolódás nélkül tudomásul veszi a
vereséget. Egy demokratikus országban a választási kampányban a pártok
bemutatják a programjaikat, a miniszterelnök-jelöltek nyilvánosan vitáznak, a
versengőknek egyenlő lehetőségük van
kampányolni, a rádiókban és a tévékben
szerepelni, és az állam egyik felet sem
támogathatja.

Magyarországon április 3-án egyáltalán nem volt tisztességes a verseny.
A Fidesz durva hazugságokat terjesztett
az ellenzékről, félelmet keltett az emberekben, és nem adott lehetőséget arra,
hogy a tévében és a rádióban megcáfolják ezeket a hazugságokat.
A kistelepüléseken többek között
azért szavaztak a Fideszre tömegesen,
mert azt terjesztették el az ellenzékről,
hogy az ukrajnai háborúba vinnék a gye-
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rekeiket, elvennék a 13. havi nyugdíjat, és
megszüntetnék a rezsicsökkentést. Ez
mind hazugság volt. A rendszerváltás óta
ez volt a 9. választás, de soha nem történt
még meg, hogy ennyire nyilvánvaló és
sokszor megcáfolt hazugságokkal kampányoljon az egyik fél. Ez egy valódi demokráciában nem fordulhatna elő, ilyen
módszereket csak diktatúrákban használnak.
A választáson győztes Orbánnak hamarosan szembe kell néznie azzal a gaz-

dasági válsággal, amit nagyrészt maga
idézett elő. Neki kell viselnie a következményeket, ha az Európai Unió továbbra
sem ad pénzt a magyarországi korrupció
miatt.
Az ellenzék egyelőre nem talált megoldást, hogyan vehetné fel a küzdelmet
a korlátlan pénzzel és propagandagépezettel rendelkező Fidesszel szemben.
A harc azonban nem fejeződött be, hiszen
a gazdasági válság el fogja érni azokat is,
akik most elhitték Orbán hazugságait.

– nyomtassteis! –

Kivándorlási hullám jön?
Minden negyedik magyar munkavállaló fejében megfordult már, hogy elhagyná az országot. Sokan a rendkívül alacsony béreket és az Orbán-rendszert hibáztatják.
Fenyegető problémát jelent hazánk számára a munkaképes, tanult fiatalok elvándorlása. A Központi Statisztikai Hivatal
Illusztráció: E. Zsemberi-Szígyártó Miklós

adatai szerint 2010 és 2020 között ös�szesen több mint 430 ezren hagyták el az
országot.
A Republikon közvélemény-kutató
intézet készített egy felmérést még a
választások előtt. Ebből kiderül, a válaszadók 39 százaléka azt gondolja, a túlságosan alacsony bérek miatt ilyen magas
a kivándorlók száma. 32 százalékuk az
Orbán-rendszert és a demokrácia leépítését tette felelőssé. A munkavállalók 28
százaléka azt válaszolta: ha a Fidesz marad hatalmon, nem lesz érdemes ebben
az országban élni.

Megszorításokra kényszerül
a Fidesz
Varga Mihály pénzügyminiszter már bejelentette az Európai Uniónak,
hogy hamarosan olyan „kiigazításokra” kerül sor, amelyek elérik a 2000
milliárd forintot. A Fidesz gyakran szavakkal igyekszik elrejteni a valóságot, mert a kiigazítás a valóságban bizony mindig megszorítást jelent.
A legóvatosabb becslések szerint is idén az
árdrágulás eléri a 12-13 százalékot. Az euró
árfolyama továbbra is a 400 forintot közelíti,
ami azt jelenti, hogy minden külföldről behozott terméket nagyon drágán vásárolunk
meg, vagyis nekünk is sokba fog kerülni.
Orbán a választások előtt hatalmas hiteleket vett fel, hogy ebből osztogathasson, így egyre többet kell törlesztenünk.
Bizonytalanná váltak az Unióból érkező for-

rások, mert Orbán nem garancia arra, hogy
ne legyen ellopva egy része.
Sok szakértő szerint nem tartható fenn
egyszerre a rezsicsökkentés, az üzemanyag- és élelmiszerárstop, a hitelek befagyasztása, a 13. havi nyugdíj és az eddig
beígért nagy béremelések.
Hamarosan meglátjuk, hogy mit jelent
az úgynevezett „kiigazítás”, annyi biztos,
hogy nekünk fájni fog.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Így csalnak a választáson
A közvélekedéssel ellentétben az igazi csalások nem a választás napján
vannak. A végeredményt súlyosabban befolyásolja az, ami előtte történik.
A Fidesz már évekkel ezelőtt úgy alakította át a választási törvényt, hogy az
neki legyen jó. Például Erdélyből vagy
a Vajdaságból levélben lehet szavazni,
Angliában vagy más országokban viszont
a fővárosi követségre kell hozzá felutaznia mindenkinek. Kitalálták a világon sehol nem létező győzteskompenzációt,
ami azt jelenti, hogy az első és második
helyezett közötti szavazatkülönbséget
pluszban megkapja a győztes. Átrajzolták
a választókerületek határait, hogy egyes
helyeken az ő szavazóik kerüljenek többségbe.

Forrás: www.telex.hu

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

De a legdurvább beavatkozás a választásokba az, hogy nem egyenlők a
feltételek a kampányban. Minimum tízszer több plakáthelyet adtak a Fidesznek,
mint a többi pártnak együttvéve. Az ellenzék a négy év alatt összesen 5 percet
kapott a köztévében, miközben a Fideszt
reggeltől estig reklámozták. Hazudtak az
ellenzékről, de nem engedték meg, hogy
ezeket a hazugságokat megcáfolják.
Több helyen konkrétan megvásárolták a szavazatokat, de fenyegetéssel,
munkahelyi megfélemlítéssel is rá lehet
bírni valakit, hogy hová szavazzon.
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