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NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!                       39. szám (II. évfolyam/16.)  |  2018. április 17.

Tüntetések a hazugságokkal 
megnyert választások miatt 

Budapesten százezernél többen, de a vidéki városokban 
és külföldön is sok ezren tüntettek, hogy kifejezzék, csalás-
nak tartják a Fidesz kétharmados győzelmét.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: Kerepes-Szilasliget

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

A friss lapszámok a www.nyomtassteis.hu 
oldalról tölthetők le. Az itt érintett témákról a 
Lapszámok/A cikkek forrásai menüpont alatt 
találsz bővebb információt.

Valami egészen különös dolog történt 
az elmúlt szombaton. Évek óta nem lá-
tott, százezres felháborodott ember-
tömeg hömpölygött Budapest utcáin, 
egymás mellett meneteltek punkok és 
jobbikos fiatalok, MSZP-sek és momen-
tumosok, idősek és fiatalok, vidékiek és 

fővárosiak. A közös az volt bennük, hogy 
mindannyian rádöbbentek: becsapták 
őket. A Fidesz megmanipulált választá-
si törvénye, az adóforintokból éveken át 
áradó gyűlöletpropaganda oda vezetett, 
hogy megtévesztett és megfélemlített 
emberek tömegei szavaztak a Fideszre, 
kétharmadot szerezve a pártnak. Akik az 
utcákra mentek, úgy érezték, ez így nem 
mehet tovább. Még nem tudja a tömeg, 
hogy pontosan mit kellene tenni, de már 
ébredezik.

Talán legjobban egy pécsi szónok fe-
jezte ki az országszerte tüntető többség 
érzéseit.  

Simon Wintermans „igazi migráns”, aki 
Hollandiából telepedett át Pécsre még 
1996-ban. A magyar feleségétél született 
négy gyermekét magyarnak tartja. 

„Hétfőn reggel, amikor meghallot-
tam a híreket, életemben először, 53 
évesen sírtam választási eredmény miatt 
– mesélte a Pécsen összegyűlt tömeg-
nek Simon –, mert Lázár és Kósa simán 

Önkéntes terjesztőket keresünk 
az egész országban!

Segíts eljuttatni a legkisebb falvakba is a valódi híreket!

NYOMTASS TE IS VELÜNK!
A Nyomtass te is! pártoktól független, civil kezdeményezés

a kormánypropaganda ellensúlyozására. Mindössze egy félbehajtott

A/4-es lap, amelyre a még megmaradt független média híreiből

állítunk össze hétről hétre válogatást. A lapot bárki letöltheti

a világhálóról, sokszorosíthatja és terjesztheti.

Nyomtass otthon, hozz létre önkéntes csoportot, 
vagy csatlakozz hozzánk, és oszd velünk a lapot!

Szeretnéd, hogy változás legyen az országban?
MOST TE IS TEHETSZ ÉRTE!

Segíthetsz: nyomtatással, terjesztéssel, szállítással,
vidéki kapcsolatokkal, pénzügyi támogatással!

Jelentkezz: info.nyomtassteis@gmail.com
Lapszámaink letölthetők: www.nyomtassteis.hu

Facebook-oldalunk: www.facebook.com/nyomtassteis

Bankszámlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank,

16200223-10026139

CSATLAKOZZ, SZÜKSÉG VAN RÁD IS!

Április 21-én 

folytatják

ÚJABB TÜNTETÉSEK A HÉTVÉGÉN

Budapest:
21. szombat, 18.00, Kossuth tér  

Székesfehérvár, belváros
22. vasárnap, 18.00

Debrecen, Kossuth tér
22. vasárnap, 18.00

Vidékről telekocsival is 
utazhatunk a pesti tüntetésre.

A Facebookon ezt kell keresni: Mi 
vagyunk a többség! – Tüntetés a 
demokráciáért – Fuvarszervezés

Ha elolvastad, add tovább!
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megnyerte a körzetét. Simán! Megértet-
tem, hogy Magyarországon nagy baj van. 
Vajon az a sok szegény ember, akiknek se 
perspektívájuk, se munkájuk, akik fillérek-
ből tengődnek, hogyan képesek ezekre a 
maffiózókra szavazni? Szomorú pillanat 
volt, amikor felfogtam, hogyan alakult ki 
ez a helyzet. Úgy, hogy egy ordas hazug-
sággal megfélemlítették a népet. 

Mivel most újra 2/3-os többségük van, 
keresztényi kötelességünk, hogy mind-
nyájan harcoljunk a hazugság ellen! Má-
tól nincs konzervatív, progresszív, liberális 
vagy bármi politikai kategória. Mától há-
rom kategória van, döntsétek el, melyik-
hez akartok tartozni. Az első a hazudozó-
ké, a második azoké, akik a hazugságokat 
elhiszik. Ez utóbbiak mind a mi testvéreink, 
a barátaink, akik félre vannak vezetve. A 
többi ember pedig már átlát a hazugságo-
kon. De annak most vége, hogy átlátunk 
rajtuk, de nem csinálunk semmit. Mától 
vége annak az időnek, hogy engem nem 
érdekel a politika és maradok a tévé előtt. 
Vége annak, hogy nem merek szólni. 

Az ellenzéki pártok szörnyű állapot-
ban vannak, nincs sok megköszönniva-
lónk nekik. Tehát nekünk, civileknek kell 
lépnünk.

Mit kell csinálnunk? Mondok egy-két 
példát, aztán ti majd kitaláljátok az újab-
bakat: 
1.  Beszélj a fideszes barátaiddal! Mondd 

el nekik, mi történik igazából!
2.  Ha előfizetője vagy a hazug újságnak, 

mondd le! 
3.  Ezzel a megmaradt pénzzel támo-

gasd azokat az újságírókat, akik a té-
nyeket írják!

4.  Ha nem szorulsz nagyon rá, add to-
vább azt a 12 ezer Ft gázdíjjóváírást, 
amivel Orbán Viktor meg akart venni. 
Add tovább olyanoknak, akik a hazug 
kormány ellen tesznek valamit. 

5.  Ha újságíró vagy, és felülről mondják 
meg, mit kell írnod, állj föl!

6.  Ha üzletember vagy, másnap vedd 
föl ezt a kirúgott újságírót! 

7.  Ha Angela Merkel vagy Jean-Claude 
Junker a neved, dobd már ki a Fideszt 
az Európai Néppártból!

Meg kell védenünk egymást! A kor-
mány most fog igazán a civilek ellen for-
dulni! Akik ki mernek állni a hazugságok 
ellen, azoknak lesz a legnagyobb szük-
ségük a védelemre!”

Túl sok a gyanús eset a választáson

Április 14-re eldőlt, hogy a Fidesz 133 
parlamenti helyet szerzett a 199-ből, 
azaz a mandátumok több mint két-
harmadával kormányozhat tovább. 
Még nem zárultak le a jogorvoslati 
határidők, így nem kizárt, hogy az 
eredményt megfellebbezik a szám-
talan csalási gyanú miatt.

Nemzetközi megfigyelők is kifogásolták, 
hogy a kormányközeli médiában, az M1-
től az országos rádiókon át az olyan óriási 
hírportálokig, mint az Origo gyakorlatilag 
csak a kormánypropagandát lehetett hal-
lani-olvasni: migrációtól és Soros György-
től zengett éjjel-nappal tévé, rádió. 

Példátlan volt az is, hogy a választási 
iroda milliárdokból fejlesztett számítás-
technikai rendszere a voksolás napján 

le lassult, majd leállt, és amikor újraindult, 
rengeteg információ, például a választási 
jegyzőkönyvek is elérhetetlenné váltak 
egy héten át.

Közben videofelvételeken arccal vál -
lalták többen kis falvakban, hogy a szava-
zatukért cserében élelmiszercsomagokat 

kaptak a Fidesztől. Szintén bizonyítást 
nyert, hogy Ukrajnából szervezetten utaz-
tatták a korábban fiktív magyar lakcímet 
létesített határontúliakat.

Rengeteg  gyanús eset történt a sza-
vazókörökben, amelyeket szinte kivétel 
nélkül az ellenzék kárára követtek el. 

Így hazudnak az M1 tévében

Kormányüzeneteket terjesztettek és kamu történeteket tettek közzé azzal a 
céllal, hogy az embereket Orbán Viktor bevándorlásellenes politikája mellé 
állítsák – egyebek mellett erről beszélt névtelenül a The Guardian című an-
gol lapnak a híradót is készítő MTVA számos dolgozója.

Az egyik újságíró arról mesélt a brit lap-
nak, hogy a közpénzből fenntartott MTVA 
hírcsatornája, az M1 még a választás elő-
estéjén is úgy számolt be a münsteri gázo-
lásról, mintha azt egy iszlamista terrorista 
követte volna el. Pedig akkorra már rég 
tudni lehetett, hogy a három halálos áldo-
zattal járó esetért egy zavart elméjű német 
férfi a felelős. 

A közpénzből működő MTVA-hoz tar-
tozó csatornákon, felületeken általában is 
negatív színben tüntették fel a migránso-
kat, összemosták őket a terroristákkal, és 
megjelenésüket összekötötték a bűncse-

lekményekkel. „Azt hiszem, a félelem lég-
körét teremtettük meg” – idézték tovább az 
újságírót.

Az MTVA-s munkatárs szerint a beván-
dorlóellenes üzenetek gyakran egyenesen 
a kormánytól érkeztek. Azok az emberek 
pedig, akik az Orbán Viktort személyesen 
érintő anyagokon dolgoztak, listát kaptak a 
felhasználandó kulcsszavakról.

„Néha az éppen telefonáló szerkesztő 
bejön az irodába, és lediktál nekünk egy 
egész történetet szóról szóra. Nem tudjuk, 
ki van a vonal másik végén” – mondta egy 
másik dolgozó.Fo
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