Fogadj örökbe egy falut!
A Nyomtass te is! újság századik számának megjelenése alkalmából országos akciót hirdetünk. Csapatokat, közösségeket, baráti társaságokat, leendő csapattagokat, szervezőket,
vezetőket, szponzorokat, támogatókat keresünk, akik egy-egy településen vállalják, hogy
megszervezik a Nyomtass te is! újság rendszeres terjesztését.

Szeretnél egy közösséghez tartozni és értelmes feladatot végezni a közösség
érdekében? Itt a lehetőség!

Nyomtasd, másold, terjeszd!
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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu
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Faluról falura foglaljuk vissza az országot! Te melyik települést választod?
Jelentkezz / jelentkezzetek!

info.nyomtassteis@gmail.com

Mi már százszor megmondtuk!
100x100x100:

100 darabot a 100. számból 100 településre!
Nyerj egy lézernyomtatót a Nyomtass te is! újság századik számának megjelenése
alkalmából! Mit kell ehhez tenned?
• Június 29-éig menj el egy 3000 fő alatti faluba és ossz ki/dobj be a postaládákba legalább 100
darabot a Nyomtass te is! 100. számából!
• Küldj nekünk egy fényképet magadról, ahogy a településtáblánál tartod a Nyomtass te is!-t.
Nem kell, hogy felismerhető légy, lehetsz akár háttal vagy álarcban is. A fotó elküldése egyben
hozzájárulás a kép általunk történő felhasználásához (honlap, kiállítás, Facebook stb.).
• Ha több településről több fotót küldesz, az esélyeid is többszöröződnek!
Célunk, hogy legalább 100 helyről jelentkezzetek és küldjetek nekünk képet!
A sorsoláson való részvétel feltétele: a fénykép elküldése az info.nyomtassteis@gmail.com
e-mail-címre, 100x100x100 tárgymezővel.
A beküldők között egy BROTHER HL-1112E lézernyomtatót sorsolunk ki.
A sorsolás időpontja: 2019. június 30. vasárnap, 16.00
Helyszín: Auróra közösségi központ (1084 Budapest, Auróra u. 11.)
Nyomtass, ossz és játssz!

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Néhány hét múlva lesz két éve, hogy elhatároztuk: nem nézzük tovább tétlenül, hogy a kormány – különösen vidéken – teljesen elszigeteli az embereket a hiteles információktól. A most megjelenő 100. lapszámunk is bizonyítja, mi tényleg hozzáfogtunk a független vidéki nyilvánosság újjáépítéséhez.
Már két éve is borzalmas állapotban volt a
független nyilvánosság, de a helyzet csak
tovább romlott. Az úgynevezett közszolgálati
televízió és rádió kizárólag kormánypropagandát sugároz egész nap, az ellenzékieket
soha nem hívják meg, eltérő véleményeknek
nem adnak teret. A szabad vita műfaja teljesen kiveszett. Demokratikus országokban
példátlan módon Orbán Viktor még választások idején sem vitázik nyilvánosan.
Közpénzből felvásárolták az egész vidéki
sajtót. A független Klubrádió nem kap orszá-

gos frekvenciát. Nem véletlenül fontolgatja
az Amerikai Egyesült Államok, hogy újra elindítják Magyarországon a Szabad Európa
Rádiót.
A fideszes vezetésű városok helyi lapjai,
televíziói, rádiói szintén csak a kormányt dicsőítik. A hatalmon lévők a szinte korlátlan
mennyiségű (köz)pénz birtokában ingyenes
lapokkal árasztják el az országot, ha kell, óriásplakátokkal borítják be a legkisebb falvakat is.
A megmaradt független lapokat és internetes újságokat a hirdetési piacon keresztül

Szívesen venné, ha továbbra is
kapná ezt a lapot?
Azok százalékában, akikhez eljutott a lap

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

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
Forrás: MEDIÁN
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próbálják megfojtani. Állami hirdetéseket
nem volt civil ellenőrzés. Ez nem fordulhat
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választópolgár
jelentz Európai Parlament
képviselőinek
gek semmagyar
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érzik
magukat.
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Olyan technikát
kellett tehát keresnünk,
ságának és átláthatóságának
felügyeletét.
ami olcsó,
t.hu honlapon
lehet.könnyen előállítható, és sok ember bekapcsolódhat a független sajtó megteremtésébe. Így született meg a Nyomtass
te is! ötlete,
ami valójában egy félbehajtott
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A/4-es lap,
mindkét oldalára nyomiteles információktól
elzártaminek
településekre
híreket.
tatunk. Hétről hétre azokat a híreket tesszük
rjesztéssel vagy pénzadománnyal!
közzé, közérthető módon, amelyeket a legtbank 16200223-10026139-00000000
gmail.comszívesebben elhallgatna a kormány az emberek elől.
A fekete-fehér kis újságot bárki letöltheti
az internetről (www.nyomtassteis.hu), sokszorosíthatja és terjesztheti. Meg is teszik
zerkesztő: L. László
János
nagyon
sokan az országban. Akadnak, akik
k: www.facebook.com/nyomtassteis
csak néhány példányban, de számos nagyw.nyomtassteis.hu
városban léteznek már olyan közösségek,
amelyek ezres, tízezres példányszámban
nyomtatják a lapot.
Rengeteg segítséget kaptunk a két év
alatt. Sokan támogattak minket pénzzel,
papírral, nyomtatókkal, nyomtatási kapacitással, szállítással és megannyi más módon.
Innen is köszönjük nekik!
Rengeteget tettünk két év alatt, de
még egyáltalán nem lehetünk elégedettek. A Nyomtass te is! csak akkor éri el a célját, ha hétről hétre milliós példányszámban
belekerül a kis és nagyobb településeken
élők postaládáiba. Ehhez azonban több ezer
ember támogatása és munkája szükséges.
Mi már tapasztalatból tudjuk, hogy megérné
az erőfeszítést.
A Pest megyei Turán sok héten át juttattuk el a lapot minden ott élőhöz, majd a
Medián közvélemény-kutató cég végzett
egy felmérést a körükben. (Az eredmény az
1. oldalon.) Ebből a legfontosabb üzenet az
volt számunkra, hogy az emberek értik és
igénylik ezt a kis újságot, mi több, a véleményük is elkezd változni, ha rendszeresen
olvassák.

radva például Mongóliától és Albániától is.

Magyarországaasajtószabadság
sajtószabadság
Magyarország
180-asvilág
világranglistáján
ranglistáján
180-as
1. NORVÉGIA
1.
NORVÉGIA
2. FINNORSZÁG
2.
FINNORSZÁG
3. SVÉDORSZÁG
3.
SVÉDORSZÁG
11. ÉSZTORSZÁG
11.
ÉSZTORSZÁG
34. SZLOVÉNIA
34.
SZLOVÉNIA

FINNORSZÁG
FINNORSZÁG

35. SZLOVÁKIA
35.
SZLOVÁKIA
40. CSEHORSZÁG
40.
CSEHORSZÁG
47. ROMÁNIA
47.
ROMÁNIA
59. LENGYELORSZÁG
59.
LENGYELORSZÁG
64. HORVÁTORSZÁG
64.
HORVÁTORSZÁG
70. MONGÓLIA
70.
MONGÓLIA
82. ALBÁNIA
82.
ALBÁNIA

AUSZTRIA
AUSZTRIA

87. MAGYARORSZÁG
87.
MAGYARORSZÁG

Forrás:Riporterek
RiporterekHatárok
HatárokNélkül
Nélkül
Forrás:

A spontán terjedés mellett tudatos építkezést is folytattunk. Minden megyeszékhelyen igyekeztünk csoportokat létrehozni,
amelyek már önállóan végzik a terjesztést.
Ehhez kapcsolódik az a törekvésünk,
hogy minden erőnkkel támogassuk azokat
a független internetes újságokat, amelyek
a megyékben jöttek és jönnek létre. Fontos
tudni, hogy az újságunknak léteznek megyei,
de akár helyi verziói is. Itt adunk teret a lokális híreknek, így az ott élők számára még
érdekesebb és fontosabb a lap. Ezeket a helyi híreket éppen a független hírújságok szolgáltatják számunkra.
Stratégiai megállapodást kötöttünk a
Mindenki Magyarországa Mozgalommal,
amelynek helyi csoportjai is terjeszteni fogják a lapunkat. Nagy reményeket fűzünk az
őszi önkormányzati választásokhoz. Igyekszünk majd minden településen támogatni
a közös ellenzéki jelölteket, és megértetni
velük is, hogy közös erővel ki kell szabadítanunk a kistelepüléseket az információs elszigeteltségből.

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.
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a rabszolgák dala minmelyhez 500 asajtótermék
csatlakozott.
ismétlődő és monoton.
Az alapítványdig
stratégiai
jelentőségűvé
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1 szabadságra
van szükség a legnagyobb

Péterfy Gergely – író
Ha jajszót hallasz, erősítsd fel, artikuláld
vádbeszéddé, és add tovább!

Kormánybukta

ahhoz, hogy egyáltalán megszólalhasson. Mindig annak van rá a legnagyobb
szüksége, akit sérelem ér, és mindig nagyon nehéz észrevenni a társadalmakban
érlelődő változásokat, amelyek új és új
sérelmeket teremtenek, ha nem áll mindenkinek a legteljesebb szabadságában,
hogy kiálljon magáért.
És még akkor is ott vannak azok, akik
képtelenek kiállni magukért, mert nincsen hozzá szavuk: akik őértük kiállnak,
nekik jár a legnagyobb tisztelet: elvégre
megtehetnék, hogy a fülük botját sem
mozdítják. Ha jajszót hallasz, erősítsd fel,
artikuláld vádbeszéddé, és add tovább!

Hozzávalók: 1 db számítógép; 1 db nyomtató; heti 10-15 perc

Dobd be a postaládába...

Hajtsd össze!

Nyomtasd ki!

Töltsd le!

...és a kormány megbukik.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

2

3

