Ezer faluba, kétmillió emberhez
visszük el a szabad sajtót

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A 2020-as év végéig szeretnénk ezer olyan embert, közösséget, baráti társaságot találni, akik vállalják, hogy egy-egy kistelepülésen minden héten,
valamennyi postaládába eljuttatják a Nyomtass te is! legfrissebb számát.
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Forrás: Szolidaritás
600 millió forint jut Csengeren egy
Majd 48 millió forintot Hosszú Katinka,
36 millió forintot Milák Kristóf, 26 millió műfüves futballpálya létesítésére.
A Magyar–Turán Alapítvány 400 milliforintot Rasovszky Kristóf, 20 millió forintot Kapás Boglárka úszó tokiói olimpiára ót kapott működési költségekre.
Szinte nevetséges, hogy az egyik
való felkészülésére adnak – az eddigi
leggazdagabb magyar magánbankot, az
milliók mellé.
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Az év végén jelentős összeget osztott szét a 2019-ben megmaradt költségvetési maradványból a kormány. A milliárdokból nem jutott a hazai
kistelepüléseknek, kórházaknak, öregek otthonainak, ellenben bőven
kaptak megint a határainkon túl működő focicsapatok.

rdai Varda Sport Egyesület

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Év végi kormányzati
pénzszórás

áros Lőrinc eszéki fociakadémiája

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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pülésre jutottunk el, és volt olyan hét, hogy
félmilliós példányszámban jelentünk meg. A
visszajelzések alapján az emberek igényelnék
a hiteles információkat, és szeretnének sokoldalúan tájékozódni.
Magyarországon a lakosság egyötöde,
kétmillió ember, olyan településeken él, ahol
1000–5000 fő lakik. Körülbelül ezer ilyen lakosságszámú település van. A 2020-as évben
azt szeretnénk elérni, hogy az itt élők valamennyien megkapják az újságunkat minden
héten. Ezért ezer olyan embert, közösséget,
baráti társaságot keresünk, akik felelősséget vállalnának egy-egy faluért. Biztosítanák,
hogy minden héten eljusson a postaládákba a
Nyomtass te is! legújabb száma.
Ha bármivel segíteni tudsz nekünk –
nyomtatás, szállítás, terjesztés, pénz, kapcsolatok, ötletek, reklám –, akkor írj nekünk
az info.nyomtassteis@gmail.com címünkre!
Köszönjük!

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A kormány százmilliárdokat költ évente arra,
hogy csak azok a hírek juthassanak el a kistelepülésekre, amelyeket ők akarnak. Reggeltől estig a migránsokkal (menekültekkel)
riogatják az embereket, és folyamatosan arról
beszélnek, hogy az országban minden jó és
minden szép.
Ennek érdekében felvásároltatták a megyei napilapokat, és egyetlen országosan is
fogható független rádió sincs. A mi pénzünkből működő Kossuth Rádió és az M1 TV, több
más adóval együtt, kizárólag propagandát sugároz, miközben az ellenzéket nem engedik
megszólalni. Immár egy évtizede csak egyféle véleményt és meghamisított tényeket
hallhatunk.
Ezért indítottuk el több mint két éve a
Nyomtass te is! hetilapot, amely hétről hétre
azokat a legfontosabb híreket közli, amelyeket a legszívesebben elhallgatna a kormány
az emberek elől. Ez idő alatt rengeteg tele-

128 szám (III. évfolyam/52.) | 2019. december 31.

OTP-t is támogatja a kormány. Az OTP Fáy
András Alapítványa ugyanis 850 millió forintot kapott a fiatalok pénzügyi tudatosságának növelése címén.
Egymilliárd forintos közpénzajándék járt annak az eszéki focicsapatnak,
amelynek a meghatározó résztulajdonosa a leggazdagabb magyar, Mészáros
Lőrinc. Eszéken egyébként lényegében
nem élnek magyarok.
2,1 milliárdot kap az a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, amelynek a többségi tulajdonosa a magyarországi Varga Károly,
aki Mészáros Lőrinc sokszoros üzlettársa.

Csaknem 3 milliárd forintot kap az
az FK Csíkszereda, amely abszolúte jelentéktelen csapat, igazi szurkolótábor
nélkül, és most jutott föl – történetében
először – a román másodosztályba.
A dunaszerdahelyi DAC fociakadémiája 600 milliót kap, aminek az egyik
leggazdagabb határon túli magyar, Világi
Oszkár a tulajdonosa.
Kétmilliárd 260 milliót ajándékoznak
az adónkból a szlovák másodosztály ötödik helyén tanyázó KFC Komarno csapatának.
Forrás: www.24.hu

Megvásárolta az állam a Mátrai
Hőerőművet Mészáros Lőrinctől
Ez is jó buli volt. Mészáros Lőrinc néhány éve megvette az erőművet. Kivett
belőle 11 milliárdot, tönkretette, majd az állam most megvásárolta tőle.
Hogy mennyiért, azt titkolják az adófizetők elől, akiknek a pénzéből lezajlott az ügylet.
Egyébként azt is csak ügyes pénzügyi
műveletek tették lehetővé, hogy az
egyébként veszteséges Mátrai Erőművet üzemeltető cégből 11,2 milliárd forint osztalékot vett fel a tavalyi évben a

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Opus
Global Nyrt., illetve a cég többi tulajdonosa.
A ligniterőmű a magyar áramtermelés negyedét adja, ezért állami támogatásban is részesül, ami 7 milliárd forint
volt a tavalyi évben.
Már régóta tudni lehetett, hogy a
szénnel működő erőmű a jövőben rengeteg pénzébe fog kerülni a tulajdonosoknak. Nos, Mészáros Lőrinc ezt már
nem várta meg.
Tőzsdei cége, az Opus szenteste
előtti nap jelentette be, hogy eladta az
érdekkörébe tartozó áramtermelőt az
állami Magyar Villamos Művek Zrt.-nek.
A vételárat nem tették közzé.

Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar
Valaki ellopott tőled 40 ezer forintot. Észre sem vetted? Akinél a pénz van,
annak biztosan feltűnt – tízmilliószor 40 ezer forint azért már elég szép
összeg. És ha nem gondolsz is rá a sajátodként (pedig jobb helyen lenne
nálad), a hiánya neked is fáj.
A Forbes gazdasági magazin friss összeállítása szerint Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar: 407,7 milliárd forintnyi
vagyon van a felcsúti gázszerelő nevén.
A többségnek, akik a pénzt munkával
keresik, és ha nem is máról holnapra, de
hónapról hónapra élnek, a százmilliárdos
összegek nem mondanak semmit, ezért
célszerű más léptéket használni: minden
magyar ember valamivel több, mint 40
ezer forintot dobott be a Mészáros & Tsa
feliratú perselybe.
Azt, hogy minden magyar 40 ezret
adott, úgy kell érteni, hogy beletetted te
is a magad 40 ezrét, beletette anyád is, és
beletette a nagyi is.
Azt nyilván te sem hiszed el, hogy a
vagyon birtokosát Mészáros Lőrincnek
hívják. Lőrinc egy egyszerű stróman, aki
még az aznapi ing kiválasztásához is engedélyt kér Viktortól. (Strómannak nevezik azt, aki más személy – a háttérember
– nevében lép fel, mivel az utóbbi nem
kíván a nyilvánosság előtt szerepelni.)

Valamiért belementünk, hogy ha a
pénzeszsák oldalára Mészáros nevét írják, őt emlegetjük tulajdonosként akkor
is, ha maga a zsák láthatóan Orbán Viktor
zsebében van. Márpedig ott van: Lőrinc
olyan „tulajdonos”, aki Orbán egyetlen
csettintésére „felajánlja” az újságjait és
a rádióit a KESMA alapítványnak, megvesz vagy elad egy erőművet, kifizeti az
állam felé fennálló milliárdos tartozást
az Orbán család cége helyett, és ha kell,
előzékenyen beveszi az üzletbe a Tiborcz
gyereket is.
A szóban forgó összeg 80-90 százaléka túlárazott és/vagy fölösleges, kizárólag a család gazdagodását szolgáló uniós beruházásokból származik, a maradék
pedig közvetlenül a magyar adófizetőktől
jön, hasonló konstrukciókban.
Az Uniótól érkező pénzt másra szánták, lett volna sokkal jobb helye is annál,
mint hogy Orbán Viktor családját több
generációra gazdaggá tettük.
Hargitai Miklós/www.ujnepszabadsag.word

Nem szabad lefotózni a borzalmas kórházi állapotokat
Olyan figyelmeztető feliratok jelentek meg a
kórházak belső falain, amelyek a fotózás tilalmáról szólnak. Arra gondolnak, hogy ha nem fotózzák le a betegek és hozzátartozóik a méltatlan
állapotokat, akkor azok már nem is léteznek?
A feliratot szó szerint idézzük: „Az intézmény
területén észlelt esetleges tárgyi hiányossá-

gokat, annak mielőbbi kezelése érdekében elsődlegesen az intézmény vezetője részére kell
jelezni. A betegellátás biztonságához fűződő
közbizalom megőrzése érdekében, amennyiben
a tárgyi feltételekről készített felvételek sértik az
intézmény jó hírnevét, az intézmény megteszi a
szükséges jogi lépéseket.”
Forrás: www.444.hu

Forrás: www.168ora.hu
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