Elszánt hangulat uralkodott az Újratervezés – Hogyan építsük újjá a vidéki
nyilvánosságot? címmel megrendezett budapesti konferencián, február
2-án, amelyet a Nyomtass te is! hetilap és mozgalom szervezett. Az eseményen stratégiai megállapodást írtak alá a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalommal, amelytől azt remélik, hogy még több
kistelepülésre tudják eljuttatni a valódi híreket.
Száznál is többen vettek részt – köztük
szakértők, újságírók és vidéki független
hírportálok szerkesztői – az Újratervezés
című konferencián.
Teljes egyetértés mutatkozott abban,
hogy túl kell lépni a vidéki médiahelyzet
elemzésén, mert ezzel már mindenki
tisztában van. Mostantól a megoldásra
kell koncentrálni.
Ennek a hatalomnak a hazugság és az
általuk elfoglalt média az egyik tartóoszlopa – fogalmazott Márki-Zay Péter. Főleg vidéken kell radikális változást elérni
ezen a területen – hangsúlyozta.
L. László János, a Nyomtass te is!
alapító főszerkesztője úgy vélte, már néhány ezer ember képes lenne létrehozni
egy olyan hálózatot, amely érezhetően
meggyengítené a fideszes média totális
hatalmát. Kijelentette, hogy mozgalmuk

eltökélt szándéka összekapcsolni azokat
a kezdeményezéseket, amelyek javítani
akarnak a vidéki nyilvánosság jelen állapotán. Arra szólítanak fel mindenkit, hogy
akik tényleg tenni akarnak a változásért, keressék velük a kapcsolatot. (info.
nyomtassteis@gmail.com)
A rendezvény négy szekcióban zajlott,
megvizsgálták a nyomtatott és az online
média lehetőségeit, sorra vették a közösségi média legújabb eszközeit, valamint
kiemelten foglalkoztak a finanszírozás
kérdéseivel is. Valamennyi szekcióban
fontosnak tartották az egymástól elszigetelten működő helyi és megyei szintű
médiumok összefogását, a tapasztalatok
és a jó gyakorlatok megosztását. Egyöntetű álláspont volt az is, hogy vidéken
kell folytatni a megbeszéléseket.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Zászlót bont a Mindenki
Magyarországa Mozgalom
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A Mindenki Magyarországa Mozgalom február 24-én, vasárnap Budapesten tartja zászlóbontó rendezvényét, ahol beszámolnak az eddig elért
eredményekről és a terveikről. A mozgalom egyik alapítója Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere elsődleges céljuknak azt nevezte
meg, hogy a 2019-es őszi önkormányzati választásokon a gyűlölködés és
a megosztottság ellen tenni kívánó széles körű összefogás a lehető legjobban szerepeljen.
A Mindenki Magyarországa Mozgalom
2018 őszén alakult, hitvallása szerint azzal
a céllal, „hogy a becsületes magyar emberek összefogásával elérjük, hogy közös
hazánk demokratikus, európai jogállam
legyen. [...] Alapítóink kormányzati tapasztalattal rendelkező politikusok, közösségükben elismert polgármesterek, akik közül legtöbben korábban a Fideszhez vagy
a rendszerváltás kori MDF-hez kötődtek,
de jelen vannak a baloldali pártok és a
Jobbik szimpatizánsai is” – írják a mozgalom elnöki köszöntőjében. Az elnökség
további tagjai: Lukácsi Katalin katolikus
hitoktató, korábban a KDNP tagja, Kész
Zoltán veszprémi nyelvtanár, 2015–2018
között független országgyűlési képviselő,
Ábrahám Júlia budapesti tanár, korábban
az LMP elnökségi tagja, Magyar György

ügyvéd és Lengyel Róbert, Siófok független polgármestere. A mozgalom alapítói
közt ott találjuk még Bod Péter Ákost,
Elek Istvánt, Kaltenbach Jenőt, Mellár Tamást és Üveges Gábort.
A mozgalom elsődleges célja – a fent
idézettek mellett – az, hogy a 2019-es őszi
önkormányzati választásokon az egyeduralmi törekvések, a gyűlölködés és a
megosztottság ellen tenni kívánó széles
körű összefogás a lehető legjobban szerepeljen, és megalapozza a Fidesz–KDNP
leváltásának lehetőségét. Ezért járják
az országot, és folytatnak párbeszédet
azokkal, „akik magukénak vallják a demokrácia, jogállam, piacgazdaság és az
európai integráció alapelveit”, hogy hazánk valóban „Mindenki Magyarországa”
legyen.
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Forrás: Mindenki Magyarországa honlap, Polgári Szabadság Platform honlap

Nagy tervek a vidéki sajtó felszabadítására

NEMZETI MINIMUM:
RENDSZERVÁLTÁS ÉS ELSZÁMOLTATÁS
1.

Jogállami alkotmányt és igazságos választási rendszert!

2. Törvény előtti egyenlőséget!
3. Elszámoltatást és a nemzeti vagyon visszavételét!
4. Sajtószabadságot és az állami vagy államilag pénzelt
hazugsággyárak leállítását!
5. A Nyugathoz tartozunk, nem a Kelethez!
6. A titkos szerződések (Paks2) felülvizsgálatát!
7.

Kiszámítható gazdasági környezetet, valódi
piacgazdaságot, szabad versenyt!

8. Az euró mihamarabbi bevezetését!
9. Az oktatás és egészségügy rendbehozatalát!
10. Nyilvános ügynökaktákat kompromisszumok és kivételek
nélkül!
11. Valódi nemzetpolitikát!
12. Védjük meg határainkat az illegális bevándorlóktól és az
Orbán által betelepített letelepedési kötvényes bűnözőktől!
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Márki-Zay Péter: Meg kell változtatni
a politikai kultúrát
A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökével, hódmezővásárhelyi városvezetővel az Amerikai Magyar Hírlap készített interjút január végén.
Ebből idézünk néhány részletet.

Márki-Zay hangsúlyozta, szándékosan
nem pártot, hanem egy mozgalmat alapítottak, és ennek a mozgalomnak vannak rövid és hosszú távú céljai. Hosszú
távú cél a magyarországi politikai kultúra
megváltoztatása alapvetően négy alapérték mentén: demokrácia, jogállam, piacgazdaság és európai integráció. Ez az,
ami a Jobbiktól a szocialistákig, valamint
a nagyszámú kiábrándult fideszesig
összeköti őket. Van egy nemzeti
minimum program, amit még
tavaly március 15-én stílszerűen 12 pontba foglaltak
össze, azt képviselik:
„Amit mi a tagoktól vá
runk: hogy az alapértékeinkkel egyetértsenek, ami
a 12 pontba foglalt nemzeti
minimum program. Ez olyan,
amit a jobb- és baloldalon is mindenki elfogadhat. Ez egy széles összekötő
és nem elválasztó, közös érték. Semmi más kritériumunk nincs. Egyáltalán
nem kizáró ok, ha valaki tagja valamelyik pártnak, sőt, az elsőként megalakult Kossuth körben Rákospalotán a
Jobbiktól a liberálisokig valamennyi
ellenzéki pártnak a tagjai, helyi vezetői
ott vannak, és így van ez Hódmezővásárhelyen is. Ami nagy különbség az
ellenzéki pártok összefogásához képest, az az, hogy a korábban Fideszhez

kapcsolódó emberek is jelentős számban csatlakoznak.”
Elmondta, céljuk azon városok megtartása is, ahol jelenleg nem fideszes vezetés van, itt is az ellenzék sikerét segítik
az összefogással. Nagyon sok példa van
máris, ahol az ellenzékiek összeálltak. Az
a fontos, hogy az összefogás ne csak az
ellenzéki pártok, hanem a civilek között
is megvalósuljon, azok között, akiknek
nincs pártjuk:
„Az eredmény, amivel elégedett lennék? Budapesten a
baloldal önmagában is elég
erős, ha nem rontják el, akkor
ott komoly eredményeket
lehet elérni. Van 23 megyei
jogú város, most négyben van
ellenzéki vezetés, ebből kettő
szocialista, kettő pedig jobboldali
független. Én azt szeretném elérni, hogy
ebből a 23-ból legalább a felét elhozzuk.
Nagyon jó esélyeket látok Pécsen, Szombathelyen, Egerben, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán és Salgótarjánban. De minden település nagyon
fontos. A tízezer főnél nagyobb több mint
140 településen szintén azt szeretném,
ha egy igen jelentős előretörés lenne. Itt
is a felét vagy a harmadát meg lehetne
szerezni, pedig itt most még alacsony az
ellenzék jelenléte, ezek majd mindegyike
fideszes település.”
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Forrás: Amerikai Magyar Hírlap

A Mindenki Magyarországa Mozgalom programja:

