
AZ ELLENZÉK PETÍCIÓJA:

  LE A RABSZOLGATÖRVÉNNYEL, 
LE A PROPAGANDÁVAL!

  KÖVETELÉS A SZABADSÁGÉRT

A RABSZOLGATÖRVÉNY AZONNALI VISSZAVONÁSÁT! 
A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben 

elfogadhatatlan! A szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt vonják vissza!

KEVESEBB RENDŐRI TÚLÓRÁT! 
Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az európai uniós maximum! 

Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!

FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOKAT! 
Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét! 

Nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból!

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGET! 
Ha egy kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér 

egy beismerő vallomással! Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!

FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁT!
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!

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!                            RENDKÍVÜLI SZÁM | 2018. december 17.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu
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Szervezett bűnözéssel 
gyanúsítják Dél-Békés 
fideszes erős emberét

1,4 milliárd forintos csalással gyanúsítják Simonka György fideszes par-
lamenti képviselőt, akinek az Országgyűlés október végén egyhangúlag 
felfüggesztette a mentelmi jogát. Ez azt jelenti, a dél-békési képviselő 
gyanúsított lesz.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük, 

hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com 

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

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

OROSHÁZI

különszám

A Legfőbb Ügyészség bűnszervezetben 
elkövetett, különösen jelentős vagyo-
ni hátrányt okozó költségvetési csalás 
bűntette, vesztegetés és más bűncse-
lekmények miatt kezdeményezte a 
mentelmi jog felfüggesztését.

A gyanú szerint Simonka 
György másokkal össze-
hangoltan jogtalan vagyo-
ni haszonhoz jutott uniós 
támogatások jogellenes 
megszerzésével. Egészen 
pontosan a zöldség-gyü-
mölcs termelői csoportok és 
termelői szervezetek (TÉSZ) 
által igénybe vehető, az 
Európai Uniótól és 
a hazai költségve-
tésből származó 

támogatások jogellenes lenyúlását vé-
gezték. A képviselő egy komplett háló-
zatot állított fel ezek lehívásához. 

Messzire érhetnek a fideszes poli-
tikus ügyének szálai – mondják Békés 

megyében. Sok itteni, Simonkát 
teljes mértékben kiszolgáló 

politikusnak – főként fide
szes polgármestereknek, 
al pol gármestereknek – le-

hetnek álmatlan éjsza-
kái. A Központi Nyomozó 
Főügyészség az ügyben 
eddig 29 személyt (ügyve-

zetőket, alvállalkozókat, 
hozzátartozókat, 
bizalmi embere-
ket, vesztegetés-
sel érintetteket) 

nyomtassteis-68szam-oroshaza.indd   1 2018. 11. 09.   8:31:41


