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

Nyomtasd, másold, terjeszd!
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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!
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Megérezték a tüntetők a saját erejüket
Bár a Fidesz arra számított, hogy második alkalommal már kifullad a tiltakozás, de a Budapesten tartott április 21-ei tüntetésen ismét sok tízezer elszánt ember vonult utcára.
Eközben ugyanezen a hétvégén a vidékiek is megmutatták, hogy már ők sem félnek. Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza
és Székesfehérvár főterei is megteltek a
tiltakozókkal.
Budapesten Márki-Zay Péter mondott
nagy hatású beszédet. Ebből idézünk.
„Tudom, hogy nehéz elfogadni a választási eredményt, de akármilyen vis�szásságok történtek is, ebben a rendszerben ezt megváltoztatni már nem
tudjuk. A Fidesz hiába nyerte meg a választást, hiába vezette
félre a vidéki magyarság
millióit, hiába riogatta
őket a valóságban nem
Soros, hanem éppen
Orbán által betelepített
migránsokkal, bennünket nem tudott megtörni.
Itt vagyunk, és itt is maradunk, harcolni fogunk az
igazságért… A választáson a magyar nép levál-

totta az ellenzéket. Be kell látnunk, hogy
a magyar népnek igaza volt. Nem bízhatjuk hazánkat olyanokra, amelyek nemcsak a nemzet, de még saját érdekükben
sem voltak képesek az összefogásra.
Minden pártban vannak tisztességes és
tehetséges emberek, de sajnos olyanok
is, akikkel a jövőben sem lehet leváltani
Orbán Viktor rendszerét.
Harcolni fogunk a médiatúlsúly és
hazugsággyárak ellen! Nem hagyjuk magára a vidéki magyarságot, nem hagyjuk,
Illusztráció: Pápai Gábor

Önkéntes terjesztőket keresünk
az egész országban!
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hogy gyűlöletkampányok áldozatává essen. Össze kell fogni és támogatni a vidéki hírportálokat és a nyomtatott sajtót,
eljuttatva az igazságot az ország minden
szegletébe. Harcolni fogunk a megfélemlítés ellen, kiállunk a megalázottakért és

azokért, akik üldöztetést szenvednek az
igazságért.
Harcolni fogunk egy egységes ellenzék megalakulásáért. Egy egységes, ös�szetartó ellenzék ugyanis békés úton is le
fogja váltani az önkényuralmat.”
Forrás: www.rendszervaltas2018.hu

Elzavarta a nép az örmény miniszterelnököt
Úgy tűnt, erővel kézben tartja a helyzetet, végül mégis lemondásra kényszerült Örményország kormányfője, Szerzs
Szargszjan. A hétvégén a tüntetések alatt
még 300 embert vett őrizetbe a rendőrség. Hétfőn azonban Jereván legnagyobb

terén ismét 160 ezres tömeg gyűlt össze
lemondást követelve. A fordulópontot az
jelenthette, hogy a hadseregből is egyre
többen támogatták a tiltakozókat.
A tiltakozások hétfőre értek be: Szarg
szjan végül lemondott.
Forrás: www.index.hu

Katasztrofális az
egészségügy helyzete
Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak – derül ki a The Lancet, a világ egyik legrégebbi és legnevesebb orvosi lapjának
írásából. Nemzetközi kutatások igazolják, hogy a magyarok öt évvel kevesebbet élnek, mint az uniós átlag, az
iskolázatlanok pedig kilenc évvel hamarabb halnak meg, mint a legjobban
képzettek. Nem beszélve arról, hogy
Magyarországon a dohányzók, elhízottak és alkoholisták aránya is magasabb,
mint az EU-átlag – figyelmeztet az írás.
A The Lancet szerint a magyar példa jól
megmutatja, mire számíthat egy állam,
ahol a kormány számára a populizmus
fontosabb, mint az egészségügy. Bár a
gazdaság növekszik, ez nem látszik az
emberek egészségén.
Forrás: www.hvg.hu

Május elsején
a Momentum hív
az utcára
„Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért” címmel szervez demonstrációt a Momentum.
A Szabadság téren 17 órakor kezdődik a rendezvény.
„Tudjuk, hogy a Fidesz kétharmadával
szemben a parlamenti pártok tehetetlenek.
Ennek a rendszernek a sorsa nem a parlamentben fog eldőlni, hanem az utcán. Ezt
a rendszert nem bársonyszékben ülő politikusok, hanem tenni akaró emberek tízezrei
fogják megdönteni.
Eljött az a pont, ahol nem várhatjuk másoktól a megoldást, nekünk kell tennünk a
változásért. Harcolnunk kell a rendszer ellen,
minden lehetséges eszközzel. Harcolni kell
tüntetésekkel, szamizdatokkal, aláírásgyűjtő
ívekkel. Ehhez a harchoz pedig mindenkire
szükség van” – írják a közleményükben.

A gazdagabbak kapták a szegényeknek
szánt állami tűzifát
Hévíz kapta 2016-ban a legmagasabb egy főre eső tűzifa-támogatást, ahol
se romák, se mélyszegénységben élők nincsenek. A keleti országrészben
ezzel szemben, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, az önkormányzatoknak gyakran annyi pénzük sem volt, hogy elmenjenek a fáért, így az ott élők
egyáltalán nem is részesültek belőle.
Magyarországon kizárólag fával fűtenek
minden ötödik lakást, amelyekben a leginkább rászoruló családok élnek. 2011 óta
a tűzifa és a szén ára közel 30 százalékkal emelkedett. Bár a kormány 2011-ben
bevezette a tűzifa-támogatást, ez a fűtési költségeknek átlagosan csak a 10
százalékát fedezi – derül ki a Habitat for
Humanity kutatásából. Így történhetett,
hogy 2016-ban 238 ember halt meg kihűlésben, nagy részük saját, fűtetlen otthonában.
A tűzifa-támogatás mára az egyetlen kormányzati lakásfenntartási segély,
mégis látványosan kevés pénzt fordítanak rá: a középosztály lakásügyeihez kapcsolódó CSOK-ra például 50-szer annyit
költenek.
A Habitat utánaszámolt, és arra jutottak, hogy a támogatott települések közül
éppenhogy a fejletlenebb települések lakóinak jut kevesebb támogatás, a kevésbé
fejletlen települések lakóinak pedig több.
Ez abból fakad, hogy amelyik településen
több a rászoruló, ott az önkormányzatoknak többfelé kell osztania a támogatást.
A kormány pedig a támogatás kiosztásánál még azt sem veszi figyelembe,
hogy az adott településen hányan fűtenek fával, így olyan települések is jelentős
támogatást kaphatnak, ahol a fával fűtők
aránya alacsony.

Kétféle, lakásokhoz kapcsolódó
támogatás összehasonlítása
A szegények tüzelőanyag-támogatása
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A középosztály lakásberuházásaira
szánt CSOK
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Forrás: www.444.hu
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