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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
AZ ELLENZÉK PETÍCIÓJA:

LE A RABSZOLGATÖRVÉNNYEL,
LE A PROPAGANDÁVAL!
5 KÖVETELÉS A SZABADSÁGÉRT
1

A RABSZOLGATÖRVÉNY AZONNALI VISSZAVONÁSÁT!

2

KEVESEBB RENDŐRI TÚLÓRÁT!

3

FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOKAT!

A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben
elfogadhatatlan! A szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt vonják vissza!

Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az európai uniós maximum!
Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!

Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét!
Nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból!

4

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGET!

5

FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁT!

Ha egy kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér
egy beismerő vallomással! Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!

Nem akarunk több pártállami propaganda-híradót látni! Követeljük a sajtószabadság
helyreállítását és a felelősök, a hírhamisító Papp Dániel azonnali leváltását!

Ne hátráljunk, amíg a hatalom nem teljesíti a követeléseinket!
Ne hátráljunk, amíg a hatalom elnyomja a dolgozó magyarokat
és kilopja a szemünket!

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ
ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! mindössze egy félbehajtott A4-es lap,
amelyre a még megmaradt független média híreiből
állítunk össze hétről hétre válogatást.
A Nyomtass te is! hetilap célja valódi információk
eljuttatása olyan kistelepülésekre, ahol csak a kormány
üzeneteivel találkoznak az emberek.
A lapot bárki letöltheti a világhálóról a

www.nyomtassteis.hu
weboldalon, sokszorosíthatja és terjesztheti.
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom.
Támogasson minket ön is: nyomtatással,
sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzzel!
Jelentkezni itt lehet: info.nyomtassteis@gmail.com

CSATLAKOZZON ÖN IS, MINDEN DEMOKRATÁRA
SZÜKSÉG VAN!
Minden forinttal egy újabb példány kinyomtatását támogathatja.
Előre is köszönjük!
Számlaszámunk: Magnet Bank 16200223-10026139-00000000
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