Nyomtasd, másold, terjeszd!

Újratervezés – A helyi nyilvánosság helyzete
a Dél-Alföld régióban
címmel újabb konferenciát rendez a Nyomtass te is! mozgalom
A rendezvényen azt járjuk körül, hogy milyen a helyi nyilvánosság helyzete a régióban,
mit tehetünk a független helyi nyilvánosság megteremtése/megerősítése érdekében, és
hogy mit várunk, milyennek kellene lennie a független helyi médiának.

95. szám (III. évfolyam/19.) | 2019. május 15.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Időpont: 2019. május 18., 14.00–17.00
Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földváry u. 3.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: info.nyomtassteis@gmail.com
Előadók és részletes program: www.nyomtassteis.hu/szegedikonferencia
Együttműködő partnerek:
Zöld Terasz www.facebook.com/zold.teraszok
Szegedi Civil Háló civilhalo.blog.hu/

Szavazatszámlálók képzése
Időpontok: 2019. május 17., péntek, 17.30 (regisztráció 16.30-tól)
2019. május 23., csütörtök, 18.00 (regisztráció 17 órától)
Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (Budapest XI. kerület, Villányi út 13.)
Regisztráció és bővebb információ: http://szamoljukegyutt.hu/kepzesek/

Média az érdekvédelemben – Képzés
a Közélet Iskolájában
2019. június 1–2. (szombat–vasárnap) 10–18 óráig
Auróra Közösségi Központ (Budapest, 8. kerület, Auróra utca 11.)
Jelentkezési határidő: május 15.
További tájékoztatás:
kozeletiskolaja@gmail.com, www.kozeletiskolaja.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
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A többség szerint ne a kormány
ossza szét az uniós pénzeket
Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége helyeselné, ha nem a
magyar kormány, hanem egy EU-s intézmény osztaná szét az uniós forrásokat. A magyarok több mint háromnegyede előnyösnek tartja hazánk
európai uniós tagságát, és ezt a Fidesz-szavazók többsége is így látja –
derült ki egy másik kutatásból.
menne az EU-s pénz (37 százalék a nem
helyeslők aránya).
Még figyelemre méltóbb válaszok
születtek arra a kérdésre, hogy helyeselnék-e a szavazók, hogy „a korrupció vis�szaszorítása érdekében az Európai Uniótól kapott támogatásokat a jövőben ne a
magyar kormányzat, hanem egy független
európai intézmény ossza ki és felügyelje”.
A kutatás szerint a teljes népesség 65 száA Fidesz-szavazók szerint Magyarország számára
zaléka ért egyet ezzel.
az uniós tagság...
A kormánypárt szavanagyon előnyös volt
%
zóinak fele is az Unióra bízná az elosztást
inkább előnyös volt
%
Orbán Viktor helyett.
Vagyis ők is tisztában
inkább hátrányos volt
%
vannak azzal, hogy a
nagyon hátrányos volt
%
pénz egy jelentős részét elviszi a korrupció,
nem tudja
%
vagy rosszul költik el.

A teljes népesség 68 százaléka úgy gondolja, hogy az Európai Uniótól kapott támogatásokat a jövőben csak és kizárólag
oktatásra, egészségügyre és munkahelyteremtésre költsük – derül ki a Medián
egyik friss felméréséből.
Érdekesség, hogy a Fidesz szavazói körében is többséget kapott ez az elképzelés: 61 százalék helyeselné, ha csak ezekre
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A Závecz Research kutatóintézet az
Unió megítélését vizsgálta. A megkérdezettek 17 százaléka minősítette nagyon
előnyösnek, 59 százalékuk pedig előnyösnek a magyar EU-tagságot, amelyet mindössze 17 százalék ítél hátrányosnak.
Noha az ellenzéki szavazók még kedvezőbbnek látják a csatlakozásunk óta
eltelt tizenöt évet, és 88 százalékuk előnyösnek tartja a belépést, jól látható, hogy
a Fidesz-szavazók körében sem működik
az általános EU-ellenes propaganda: 63
százalék előnyösnek, 10 százalék nagyon
előnyösnek gondolja Magyarország uniós
tagságát, azaz közöttük is majdnem háromnegyednyi az elégedettek aránya.
Ha azt keressük, hogy kik a legkevésbé

lelkesek az uniós tagságunk miatt, az 50–
59 éves korosztályt emelhetjük ki. Ugyan
még közöttük is 65 százalék tartja jónak az
EU-tagságunk mérlegét, de ebben a korosztályban vannak a legtöbben, 24 százaléknyian, akik szerint az inkább hátrányokkal járt.
A felmérés készítői azt is megkérdezték, hogy a magyarok, ha dönthetnének,
újra az uniós csatlakozásra szavaznának-e.
Erre a kérdésre 69 százalék válaszolt igennel, 19 százalék nemmel, és mindössze 7
százalék mondta azt, hogy nem menne
el voksolni. Ugyanígy gondolkodik a kormánypártot támogatók jelentős többsége:
61 százaléka ma is belépéspárti.
Forrás: www.24.hu

Orbánt Trump, Márki-Zayt az amerikai
külügy fogadta
Üzenetértéke is van annak, hogy ugyanazon a napon fogadta Donald
Trump a magyar miniszterelnököt, mint amikor a Mindenki Magyarországa
Mozgalom elnökét, Márki-Zay Pétert az amerikai külügyminisztérium.
Bár Orbán számára nagy jelentőségű ez
a találkozó, de ő volt a 22. kormányfő Európából, akit már fogadott Trump elnök.
Bőven megelőzött minket Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, de még Ukrajna is. A tárgyalások
előtti sajtótájékoztatón az amerikai elnök
elismerően beszélt Orbánról: „Jó munkát
végzett, biztonságban tartotta az országát” – udvarolt Trump a magyar miniszterelnöknek, majd megjegyezte, hogy
nagyon jó a kapcsolat a két ország között.
„Magyarország a NATO büszke tagja, beszélünk majd a kereskedelemről és sok
más témáról.” A tényleges tárgyalásokról
egyelőre nem szivárogtak ki információk.

Márki-Zay Péter és a társaságában
lévő Kész Zoltán az amerikai külügyminisztériumban elmondta, hogy Orbán
Viktor nem egyenlő Magyarországgal,
és van alternatívája a jelenlegi kormánynak. Szerintük Orbán Viktor csak névleg
bevándorlásellenes, valójában több tízezer migránst befogadott, ezek között
bűnözők és Amerikában körözött arab
terroristák is voltak. Szorosabb EU-partnerségre kell törekedni és jó kapcsolatra
az USA-val. A közös katonai szövetség
biztonsága miatt fontos, hogy Magyarország a természetes partnereivel törekedjen jó kapcsolatra, és ne Kínával és Oroszországgal – fogalmaztak.

Forrás: www.hvg.hu, www.444.hu

Így hazudnak önnek!
Az Európai Unió közleményt adott ki, amelyben lényegében hazugsággal vádolja a magyar kormányt, amely azzal riogatja az embereket, hogy Brüsszel
megtámadta az úgynevezett babaváró hitelprogramot. Mint kiderült, éppen
a magyar kormány fordult kérdéssel ebben az ügyben az Unióhoz, de ők még
semmiféle állásfoglalást nem adtak ki..
Azzal a címlappal jelentkezett a Magyar
Nemzet néhány napja, hogy „Az Európai
Bizottság megtámadta az új magyar babaváró támogatást”.
Pár óra múlva Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára már sajtótájékoztatót is tartott arról,
hogy „Brüsszel az előzetes
egyeztetési eljárásban kifogásolta a magyar kormány által bevezetni kívánt
babaváró támogatás bankokon keresztüli folyósítását”.
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda
parlamenti államtitkára még tovább vitte az Unió elleni hangulatkeltésre
alkalmas hazugságot: „A családtámogatási programot ért támadás még egy ok

arra, hogy májusban irányváltást kényszerítsünk ki Brüsszelben.”
Nos, Brüsszelben annyira megrökönyödtek ezen a hazugságáradaton,
hogy kénytelenek voltak egy közleményt kiadni. E szerint: „Téves az
értesülés, miszerint az Európai Bizottság megtámadta
volna az úgynevezett babaváró
hitelprogramot.
Ezzel szemben a magyar hatóságok maguk kezdeményeztek
egyeztetést az Európai
Bizottsággal a hitelprogram
kapcsán. A Bizottság a mai napig
nem adott ki semmilyen hivatalos állásfoglalást a programról, és vizsgálatot
sem indított ez ügyben” – reagált hivatalos közleményében az Európai Bizottság.
Forrás: www.hvg.hu

Tiborcz István a 32. leggazdagabb magyar
Orbán barátja, Mészáros Lőrinc
után a vejéről, Tiborcz Istvánról
is kiderült, hogy milyen fantasztikusan tehetséges. Nos, ez a fiatalember alig néhány éve vette
feleségül a miniszterelnök egyik lányát, és máris
ő a 32. leggazdagabb magyar ember.
Megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány. Ebben Csányi Sándor szerepel az ország

leggazdagabb embereként 360 milliárd forintos vagyonnal, míg Mészáros Lőrinc 296 milliárddal a második. A dobogóra rajtuk kívül Gattyán György került
fel, akinek a vagyonát 280 milliárd forintosra becsülik. Az idei 100-as listára öt új név került fel, közülük
a legelőkelőbb pozíciót a 33 éves Tiborcz István érte
el. A kormányfő veje, akiről kimondta a Kúria, hogy
nem közszereplő, 35 milliárd forintos vagyonával a
32. helyet foglalta el. Mellesleg ő a legfiatalabb ezen
a százas listán.
Forrás: www.hvg.hu
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