Ezzel az üzenettel, szlogennel szólítja meg a debrecenieket az a hamarosan induló internetes újság, amely másféle tartalmat ígér olvasóinak,
mint amilyenekkel ma találkozhatnak a cívisvárosban. A Debreciner – ez
a címe – már jelen van cikkeivel a Facebookon, s most azt kérik a debreceniektől, hogy előfizetésükkel támogassák az újság indulását. Az előfizetési díj egy hónapra csak 1000, azaz egyezer forint.
„Újságot indítunk együtt: újságolvasók és
újságírók. Visszatérünk a jól bevált, évszázados előfizetési módszerhez, azt ötvözzük
a digitális média kínálta megannyi lehetőséggel. Igen, olvasóink előfizetéseire számítunk, hiszen csak azok tarthatják életben
a Debrecinert. Így tudjuk együtt
garantálni, hogy az újságíró és a
szerkesztő munkájába ne szólhasson bele más, csak az olvasó”
– olvasható a debreciner.
hu oldalon.
Az újságíróik és a
szerkesztőik olyan újságot szándékoznak készíteni…
...ami azokat az információkat kínálja az
olvasóinak, amelyek segítik az eligazodást
a hétköznapokban és a demokrácia ünnepein is;
...ami úgy büszke a városra, az országra, a kontinensre, hogy nem tagadja el a
hibákat, a hiányosságokat;

...ahol tere lehet minden véleménynek,
ami tisztesen szól a köz ügyeiről, s ahol
azok is megszólalhatnak, akiket máshol
elhallgatnak;
...ami hirdeti és képviseli a jelzők nélküli demokráciának és a sajtó szabadságának megkérdőjelezhetetlen fontosságát;
...ami megmutatja a létező
értékek sokszínűségét, s maga
is igyekszik értékeket teremteni a saját területén;
...ami kiáll a társadalom perifériájára szorultak,
a saját érdekeik képviseletére gyengeségük okán képtelenek mellett is.
Kedves Debreceni Polgár! Ha azt szeretné, hogy az ország második legnagyobb
városának sokszínűbb, többszólamú saj
tója legyen, akkor támogassa előfizetésével az új újságot itt: debreciner.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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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Nyomtasd, másold, terjeszd!
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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu
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Ne féljenek a polgároktól!
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Láthatóan meglepetésként érte a városvezető politikusokat, hogy a kedvezőtlen délelőtti időpont ellenére többen is szót kértek a közgyűlés
keretében megtartott közmeghallgatáson. A debreceni lakosságnak az
efféle aktivitása igen régen megkopott már. Ennek oka lehet az is, hogy
milyen módon intézteti a városvezetés a közmeghallgatásokat.
Évente egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartania a városi közgyűlésnek,
ahol az érdeklődő polgárok kérdéseket
tehetnek fel, javaslatokat fogalmazhatnak
meg a város életével kapcsolatosan. Az
elmúlt nyolc évben egyetlenegy lakossági
kérdés hangzott el a debreceni közmeghallgatásokon. A legutóbbi ülésen azonban már négyen kértek szót.
A nem várt aktivitás előzménye, hogy a
Natív elnevezésű civil csoport nemrégiben
konkrét javaslatokat fogalmazott meg a
közmeghallgatással kapcsolatban:
• évente legalább két közmeghallgatás
legyen, ahol az állampolgárok és a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil
szerveződések képviselői közérdekű
ügyben, helyi önkormányzati ügyben a
közgyűléshez, az egyes képviselőkhöz,
a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket
intézhetnek, közérdekű javaslatokat
tehetnek,

•
•

a közmeghallgatás időpontját legalább
15 nappal korábban közzé kell tenni,
a közmeghallgatást a város Facebookoldalán, valamint a városi tévében élőben kell közvetíteni.

Kérésük az is, hogy a közmeghallgatások ne hétköznap délelőtt, vagyis ne
munkaidőben legyenek. A közgyűlésen
így fogalmazott a Natív képviseletében
megszólaló fiatal a város vezetőihez fordulva: „ne féljenek a polgároktól, a cívisvárosban teremtsék meg a lehetőséget,
hogy igazi cívisként viselkedhessenek a
debreceniek”.
A többi lakossági felszólaló tömegközlekedési problémákra hívta fel a figyelmet,
az egyre emelkedő ingatlanárak és albérleti díjak kapcsán érdeklődött a drágulást
csillapító önkormányzati intézkedésekről,
illetve a sikertelen Európa Kulturális Fővárosa pályázatban foglaltak teljesítéséről
kérdezett.

Debreciner.hu – új újság indul Debrecenben! – 4. oldal
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Forrás: facebook.com/debreciner

Látjuk, halljuk, kimondjuk!

Sajtószabadság: szégyenpadon
Magyarország
A tavalyihoz képest 14 hellyel került lejjebb a rangsorban a magyar saj
tószabadság a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságírószervezet felmérése szerint, és a „problémás országok közé sorolták”.
Ezzel a 87. helyre csúsztunk le a 180 országot rangsoroló listán, lemaradva például Mongóliától és Albániától is.
Magyarország
Magyarországaasajtószabadság
sajtószabadság
180-asvilág
világranglistáján
ranglistáján
180-as
1. NORVÉGIA
NORVÉGIA
1.
2. FINNORSZÁG
FINNORSZÁG
2.
3. SVÉDORSZÁG
SVÉDORSZÁG
3.
11. ÉSZTORSZÁG
ÉSZTORSZÁG
11.
34. SZLOVÉNIA
SZLOVÉNIA
34.
35.
35.
40.
40.

SZLOVÁKIA
SZLOVÁKIA
CSEHORSZÁG
CSEHORSZÁG

FINNORSZÁG
FINNORSZÁG

47. ROMÁNIA
ROMÁNIA
47.
59. LENGYELORSZÁG
LENGYELORSZÁG
59.
64. HORVÁTORSZÁG
HORVÁTORSZÁG
64.
70. MONGÓLIA
MONGÓLIA
70.

82. ALBÁNIA
ALBÁNIA
82.
87. MAGYARORSZÁG
MAGYARORSZÁG
87.

AUSZTRIA
AUSZTRIA

Forrás: Riporterek Határok Nélkül
Forrás: Riporterek Határok Nélkül

2019-es jelentésük hazánkról szóló részében
azt írják: a magyar média tulajdonjogai még tovább koncentrálódtak Orbán Viktor miniszterelnökkel szövetséges oligarchák kezében. Ennek
eredményeként a magyar médiakörkép teljesen
átalakult az elmúlt években.
„A legfontosabb kritikus sajtótermékeknek
be kellett zárniuk, míg a többiek függetlenségét
folyamatosan veszélyezteti a kormányhoz közel
álló oligarchák jelenléte a vezetőségben, a részvényesek között vagy éppen a pénzügyi intézményekben, melyek finanszírozzák őket” – írták.

A jelentés megemlíti a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány létrejöttét, melyhez 500
sajtótermék csatlakozott. Az alapítvány stratégiai jelentőségűvé nyilvánításával pedig a kormány tulajdonképpen megakadályozta, hogy
a médiaszektor képviselői tiltakozzanak ellene.
Jellemző, hogy a Mahir hirdetési cég épp a
napokban jelentette be, hogy 40 év után egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondja a Heti
Világgazdaság (HVG) című hetilap címlapjairól
készített plakátok kihelyezéséről szóló szerződését.
Most hozták nyilvánosságra azt az elemzést
is, amely 18 – mind kormánykézben lévő – megyei napilapot hasonlított össze. A vizsgálatból
kiderült, hogy ezek a lapok egyforma központi
tartalmakat közölnek, és mindenhol pontosan
ugyanaz a kormánypropaganda olvasható.
A tematika szinte semmit sem változott az
egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Akkor is
választás előtt álltunk, és most is, akkor is a migrációval riogatták az olvasókat, és most is.
Az ellenzék „természetesen” nem jutott továbbra sem szóhoz. És olyan ügyek is kimaradtak a kormánypárti lapokból, mint az, hogy 172
ember fagyott halálra idén télen. A szerkesztői
„szabadságot” a megyei oldalakra száműzték,
ahol a helyi sajtómunkások mindössze arról
dönthetnek, hogy iskolások múzeumlátogatása
vagy óvodások kézműves játszóháza legyen az
aznapi vezető anyag.

EURÓPAI UNIÓS OLDALAK

Mire szavazunk az uniós választáson?
Az Európai Unióban nem csak Orbán Viktor és párttársai véleménye hangozhat el a magyar emberek véleményeként, mert az európai döntéshozó testületekbe közvetlenül, egy külön voksolással, az Európai Parlament tagjainak
megválasztásával is küldhetünk képviselőket.
Magyarokként az Európai Unió állampolgárai is vagyunk. Életünk legtöbb, jog
által szabályozott részletét már ma is az
EU döntései határozzák meg. Hogy mely
országokban vállalhatunk munkát vagy
tanulhatunk bármilyen külön engedély
igénylése nélkül, hogy milyen minőségi
előírásoknak kell megfelelniük a boltokban kapható élelmiszereknek vagy
éppen az Orbán-kormány tervezte új
atomerőműnek, az mind az EU döntéshozó testületeiben dől el. Mint ahogy az
is, hogy az Európai Unió költségvetésébe melyik tagállamnak mennyit kell befizetnie, illetve mennyit kaphat onnan az

ország. Ez pedig alapvető a mi számunkra, hiszen a magyar gazdasági fejlődésnek már 10 éve pont ezek az uniós támogatások adják a legfontosabb motorját,
hiszen összegük felülmúlja a híres Marshall-segélyt is, amivel a 2. világháború
után a lerombolt Nyugat-Európa útjait,
városait és gazdaságait olyan gyorsan
helyreállították.
Az Európai Unió pedig egy demokratikus közösség, amelyben az állampolgárok szabadon döntik el, ki képviselje őket mindezen döntések során.
Ezért szavazunk május 26-án is.
Forrás: Számoljuk Együtt Mozgalom,
www.szamoljukegyutt.hu

Aktivista grafika és molinókészítés-képzés
a Közélet Iskolájában
2019. május 25–26. (szombat–vasárnap) 10–18h
Auróra Közösségi Központ (Budapest, Auróra utca 11.)
kozeletiskolaja@gmail.com, www.kozeletiskolaja.hu

Forrás: www.hvg.hu, www.atlatszo.hu
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