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Nyomtasd, másold, terjeszd!                       53. szám (II. évfolyam/30.)  |  2018. július 25.

Induljon újra Magyarországon is
a Szabad Európa Rádió!

Újraindítja Romániának, illetve Bulgáriának szóló híradásait a Szabad Eu-
rópa Rádió. Ennek kapcsán a Nyomtass te is! mozgalom aláírásgyűjtést 
kezdeményezett, hogy Magyarország is kerüljön be ebbe a programba, 
hiszen felmérések szerint nálunk még az említett két országnál is rosz-
szabb a helyzet.

                                                                          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: Kerepes-Szilasliget

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

Egy évtizedes szünet után idén újraindít-
ja Romániának, illetve Bulgáriának szóló 
híradásait a Szabad Európa Rádió (SZER), 
a két ország médiakínálatának erősí-
tése érdekében – jelentette be a 
SZER.

Az erről szóló közlemé-
nyük felidézi, hogy nemcsak 
kínálatbővítésről, hanem visz-
szatérésről van szó, hiszen az 
Egyesült Államok törvényho-
zása által felajánlott pénzalap-
ból működő intézmény korábban 
is jelen volt a két kelet-európai 
országban. A Bulgáriának szánt adása-
it 2004-ben, a Romániának szólót pedig 
2008-ban szüntették be, a két ország eu-
rópai uniós csatlakozása kapcsán.

A civil társadalom és a sajtó képviselői 
mindkét országban aggasztónak tartják a 
félretájékoztatást, a korrupciót és a társa-

dalmi megosztottságot, amely szerintük 
a demokratikus politikai berendezkedést 
veszélyezteti. 

A hamis hírek leleplezése és a 
közéleti szerepvállalást bátorító 

projektek erősítése érdekében 
indul újra a SZER 2018 decem-
berétől a két országban.

„Reméljük, hogy szolgál-
tatásunk, amelyben helyi 

új ságírókra támaszkodunk, 
hozzájárul majd a szabad sajtó 

fejlődéséhez, a demokrácia érté-
keinek és intézményeinek népsze-

rűsítéséhez, és információkkal igazolja, 
hogy e két országnak a NATO-ban, az 
Európai Unióban és más nyugati intéz-
ményekben van a helye” – nyilatkozta 
Thomas Kent, a SZER elnöke.

Megbízható elemzések szerint ha-
zánkban még az említett két országnál is 

Ha elolvastad, add tovább!

A magyarok többsége ellenzi 
a paksi erőmű bővítését

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a teljes népességnek csupán 41 
százaléka támogatja a paksi atomerőmű bővítését. Az oroszoktól felvett 
hitelről pedig még rosszabb az emberek véleménye.

Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képvi-
selője megbízásából készített egy fel-
mérést a Medián közvélemény-kutató 
cég még júniusban a paksi atomerőmű 
bővítéséről.

A felmérés szerint a teljes népes-
ségnek csupán 41 százaléka támogatja 
a paksi bővítést. A válaszadók több mint 
fele (51 százalék) nem ért egyet vele.

Még nagyobb volt az ellenzők ará-
nya, ha az orosz hitelről és a kivitelezést 
végző orosz cégről is kérdezték az em-
bereket. Akkor az Orbán-kormány pénz-
ügyi megoldását csak a  megkérdezet-
tek 31 százaléka támogatta.

Az elutasítás a vidéki választói réteg-
ben a legerősebb, ott csak 28 százalék 

támogatta az oroszokkal együttműkö-
désben megvalósuló beruházást. 

Szinte egyhangú (82%-os) a támoga-
tottsága annak, hogy az atomenergia he-
lyett a megújuló energiaforrásokat kellene 
az államnak támogatnia. Az atomenergiát 
13 százalék, a szenet 1 százalék tekinti tá-
mogatandónak. Még a fideszesek 72 szá-
zaléka is a megújuló energia  pártján áll.

Egyértelmű, hogy a magyarok döntő 
többsége nem helyesli a paksi bővítést, 
elutasítja az oroszokat, viszont a meg-
újuló energiaforrásokra igent mond. 
Mindennek fényében nem csoda, hogy 
miért nem engedi a Nemzeti Választási 
Bizottság a népszavazás kiírását erről a 
kérdéskörről.
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támogatja nem támogatja nem tudja

A paksi atomerőmű bővítésének támogatottsága (a teljes népesség százaléka)

Az erőmű bővítésének támogatottsága általában Az erőmű orosz segédlettel történő bővítése

Forrás: www.24.hu



„Semmi sem került le a napirendről, a 
benyújtott pályázatok alapos vizsgá-
latát követően azonban az amerikai 
külügyminisztérium úgy döntött, más 
megközelítést alkalmaz” – mondta el 
Richard Damstra, az Egyesült Államok 
budapesti nagykövetségének sajtóatta-
séja a Nyomtass te is! hetilap szerkesz-
tőségének kérdésére, amelyben a lap 
az Objektív média támogatása Magyar-
országon címmel kiírt pályázat sorsáról 
érdeklődött.

A tavaly novemberben megjelent 
felhívás szerint az amerikai külügy mint-
egy 700 ezer dollárral (187 millió forint-
tal) támogatta volna a Budapesten kívüli 
nyilvánosságot. A minisztérium alá tar-
tozó demokrácia és emberi jogok hiva-
tala úgy fogalmazott: a cél a fővároson 

kívül működő „tényalapú” lapok/rádiók/
weboldalak közönségének növelése és 
pénzügyi fenntarthatóságuk javítása.  
A kiírásban 2018. május–júniusi dátum 
szerepelt, mint amikor már folyósítanák 
is a pénzt a nyerteseknek. 

Richard Damstra hangsúlyozta, hogy 
az Objektív média támogatása Magyar-
országon című pályázat finanszírozási 
lehetőségét nem vonták vissza. „Folytat-
juk a hatékony megoldások felkutatását 
olyan magánszemélyek és szervezetek 
támogatására, akik/amelyek plurális mé-
diakörnyezetet szeretnének Magyaror-
szágon és a tágabb régióban. Semmi 
sem került le a napirendről” – tette hoz-
zá az Egyesült Államok budapesti nagy-
követségének sajtóattaséja.

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Hiába mondta ki a bíróság még április-
ban jogerősen, hogy az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma nem titkolózhat 
tovább a kórházi fertőzésekről, a pert 
indító Társaság a Szabadságjogokért 
továbbra sem kapta meg a kért sta-
tisztikákat. 

A minisztérium ugyanis a bírósági 
döntés felülvizsgálatát kezdeményez-
te, és addig sem adja ki az adatokat, 
amíg elbírálják a kérését. 

A TASZ szerint mindez pusztán 
időhúzás, a minisztérium jogi érvei a 
felülvizsgálati kérelemben pedig igen-
csak gyenge lábakon állnak. Arra hivat-
koznak, hogy a kért adatok személyes 

adatnak minősíthetők. Ami viszont 
nyil vánvalóan alaptalan, hiszen ezek 
összesített statisztikai adatok, amik-
ből nem lehet visszakövetkeztetni az 
egyes betegekre. A legriasztóbb érvük 
pedig: az adatsor pánikkeltő lehet.

Forrás: www.444.hu

A minisztérium szerint jobb, ha az emberek nem tudják
a részleteket a kórházi fertőzésekről, 
mert még pánikba esnének

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma tavaly év végén írt ki pályáza-
tot a független vidéki sajtó megerősítésére. Az eredményhirdetés egyre 
késett, ezért a Nyomtass te is! szerkesztősége az USA budapesti nagykö-
vetségéhez fordult az ügyben, akik egyértelműen cáfolták, hogy végleg 
visszavonnák a pályázatot, sőt... 

Más formában kívánja támogatni a vidéki 
sajtót az amerikai külügyminisztérium

rosszabb a helyzet. Már tavaly így írt ró-
lunk a Freedom House nevű nemzetközi 
szervezet, amely évente ad ki jelentése-
ket a sajtószabadság helyzetéről a világ-
ban:

„Magyarország az egyike azoknak az 
országoknak, ahol egy év alatt a legtöb-
bet romlott a sajtószabadság” – írja 2017-
es elemzésében a Freedom House.

Azon a skálán, ahol a 0 jelenti a töké-
letes szabadságot, a 100 pedig az abszo-
lút nem szabad sajtót, 44 pontunk van, 

ami 6 ponttal rosszabb Romániánál, 2-vel 
Bulgáriánál.

Ezért kezdeményezett aláírásgyűjtést 
a Nyomtass te is! mozgalom azzal a cím-
mel, hogy: „Induljon újra Magyarországon 
a Szabad Európa Rádió!” 

Itt lehet csatlakozni a követeléshez:
https://www.peticiok.com/indul-
jon_ujra_magyarorszagon_a_szabad_
europa_radio

Forrás: www.index.hu

Magyarországon körülbelül 45 000 em-
ber ápolja otthon tartósan beteg vagy sú-
lyosan fogyatékos hozzátartozóját. Ebből 
12 000 halmozottan sérült gyermeket. A 
legsúlyosabb állapotú hozzátartozót 
gondozók havi 58 680 forintot kapnak a 
gyakorlatilag napi 24 órás munkáért, ami 
mellett természetesen képtelenek állást 
vállalni.

A jövő évi költségvetésből az ápolási 
díjak megemelésére vonatkozó tétel ki-

maradt, ehelyett a szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős állam-
titkárság közleményben tudatta, hogy 
széles körű párbeszédet indít az ápolási 
díj emeléséről, több szakmai és civil szer-
vezet és a szociális ágazati egyeztető 
fórum javaslatait is meghallgatja majd, 
és várhatóan az ősszel tesz javaslatot a 
kormánynak az ápolási díjjal kapcsolatos 
intézkedésekről.

A küzdelem tehát tovább folytatódik. 

Miközben a képviselők a saját fizetésüket jócskán megnövelték, arra nem 
voltak hajlandók, hogy a méltatlanul alacsony otthonápolási díjakkal is 
megtegyék ugyanezt.

Nem emelték meg az 
otthonápolás díját

Forrás: www.merce.hu


