Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hivatalosan is vége a „migrációs
válságnak”
csoportját továbbra is a szíriaiak alkották
és a beadványok közel háromnegyedét
Németországban, Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban nyújtották be.
Orbán Viktor bevándorlásügyben továbbra is az EU ellen küzd, miközben a
közösség már sokkal szigorúbb menekültpolitikára váltott. Amivel lényegében
a kontinens határain kívülre szervezte ki a
migráció kezelését.

NYOMTASS TE IS!
Forrás: www.24.hu

Három éven át tartó csökkenés után az
Európai Unióban benyújtott menedékkérelmek száma tavaly már megfelelt a
migrációs válság előtti szintnek – írta az
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal.
Az ügynökség arról számolt be, hogy
2018-ban 666 480-an kértek nemzetközi védelmet, ami további 10 százalékos
csökkenés a 44 százalékos visszaesést
produkáló megelőző évhez képest.
Kiemelték: a kérelmezők legnagyobb

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
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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Miközben a nemzetközi felmérések folyamatosan jelzik a magyar közoktatás egyre gyengülő színvonalát, a kormány újabb központosító elképzeléseket visz keresztül szokásos buldózertempóban – egyeztetés nélkül – a
parlamenten. A civilek és az ellenzék egységesen követelik a köznevelési
törvény módosításának visszavonását
Forrás: www.24.hu

van politikai, valamint vállalkozói szerepvállalása között. Csehországban hetek óta tízezrek tüntetnek országszerte, és követelik
a korrupciós botrányokba keveredett Babis
lemondását. Az ellenzék bizalmatlansági
indítványt terjesztett be a kormány ellen,
csakhogy a 200 tagú parlamenti alsóházban ehhez 101 szavazatra lenne szükség,
amivel az ellenzék nem rendelkezik.

www.nyomtassteis.hu

A gyerekeink sorsáról is az állam
akar dönteni

Negyedmilliós tömeg követelte
a korrupt cseh miniszterelnök lemondását
Óriási tüntetés volt múlt héten Csehországban, miután kiderült, uniós pénzek jutottak
a kormányfő közelébe. Prágában a harminc évvel ezelőtti bársonyos forradalom
óta nem gyűlt össze akkora tömeg, mint
most – írta a Reuters. A negyedmilliónyira
becsült tüntetők Andrej Babis miniszterelnököt azzal vádolták, hogy visszaélt az uniós támogatásokkal és összeférhetetlenség
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A parlament június 21-én tárgyalta a
köznevelési törvény módosítását. Civil
szervezetek és ellenzéki pártok eközben
a Kossuth téren tiltakoztak.
Ez a törvénytervezet tovább csorbítja
az óvodák, iskolák szakmai autonómiáját
és a szülők önrendelkezési jogát – tartalmazza közös petíciójuk.
Már négyéves kortól az óvodába
kényszerítik azokat a gyermekeket is,

akiknek a szülei ezt ellenzik. Miközben
ennek nincsenek meg a feltételei, többek között a súlyos óvodapedagógushiány miatt.
Erőszakkal iskolába kényszerítik a
6 éves korukat betöltött gyermekeket,
akár az őket ismerő óvoda szakmai véleménye ellenére is.
Meggátolják a szülőket abban, hogy
– magántanulóként – színvonalas tanulócsoportokat alapítva vagy családi körben, otthonukban oktatva saját döntésük
szerint kimenekíthessék gyermeküket a
gyenge állami oktatási rendszerből.
Bevezetik a kötelező osztályozást,
megakadályozzák, hogy a tanárok az
általuk szakmailag legalkalmasabbnak
ítélt tankönyveket használják.
A tankönyvkiadásban járatlan egyházak számára megteremtik a tankönyvkiadás lehetőségét, miközben a nagy
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szakmai tapasztalattal rendelkező, nemzetközi hírű tankönyvkiadókat ellehetetlenítik.
A szakmai és civilszervezetek az ellen is tiltakoztak, hogy tovább emelkednek a tanárok terhei. Úgy látják, hogy

valamennyi intézkedés a nagyobb kiszolgáltatottság, kevesebb szabadság
és a szocializmusban megszokott központosított berendezkedés irányába
mutat.
Forrás: www.magyarnarancs.hu

Magyarország megvétózta az
összeurópai klímavédelmet
Noha az egész világ arról beszél, hogy legfeljebb 10 évünk van a klímaválságból következő katasztrófa elkerülésére, sőt van, akik szerint még ennyi
sem, Magyarország – két másik önző, rövidlátó és felvilágosulatlan keleteurópai társával, Lengyelországgal és Csehországgal együtt - megfúrta az
EU klímavédelmi megállapodását. Ebben azt vállalták volna az országok,
hogy teljesen lenullázzák a szén-dioxid-kibocsátásukat 2050-ig, amely a
bajok egyik legfőbb okozója.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Ez ugyan jól hangzik, de tudjuk, hogy 2013
és ’16 között a világpiaci földgázár jóval
alacsonyabb volt, mint a hazai lakossági
gázár, mégsem igyekeztek csökkenteni.
A szabadpiac miatt 2017–18-as adatok
szerint egy brüsszeli háztartás nagyjából
25–30 százalékkal kevesebbet fizetett az
energiáért, mint néhány évvel korábban.
Magyarországon viszont a rögzített hatósági ár nem engedi érvényesülni a csökkenést.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ
közleményében azzal magyarázta a döntést, hogy túl drága lenne az átállás, és
nem látni, hogy mennyire segítene be a
kiadásokba az EU. „Magyarország kormányának felelőssége, hogy alacsonyan
tartsa a magyar családok rezsikiadásait...”
– olvasható a közleményben.

Eközben a kormány szemérmesen hallgat egy másik okról, amely talán sokkal
többet nyomhat a latba, mint a rezsi csökkentéséért való aggódás. A Greenpeace
szerint a hazai szén-dioxid kibocsátás 14
százalékáért a Mátrai Erőmű a felelős,
amely néhány éve került Mészáros Lőrinc
érdekeltségébe.
Forrás: www.népszava.hu, www.24.hu

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!
Faluról falura foglaljuk vissza az országot! Te melyik települést választod?
Jelentkezz / jelentkezzetek!

info.nyomtassteis@gmail.com

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!

Nem engedi a kormány, hogy közzétegyék az ország
korrupciós helyzetét vizsgáló jelentést
Tavalyhoz hasonlóan Magyarország ismét
kimaradt az Európa Tanács éves korrupciós
helyzetet vizsgáló jelentéséből, mert a kormány nem járult hozzá a Magyarországról
szóló rész publikálásához. hazánkon kívül
egyedül Fehéroroszország nem engedélyezte a nyilvánosságra hozatalt.
Az Európa Tanács „Államok a Korrupció
Ellen” (GRECO) nevű ügynöksége évente te-

szi közzé jelentéseit a kontinens összes országáról.
„Amit tudunk a GRECO-jelentésről, az
alapján ez a jelentés meglehetősen kritikus
a magyarországi korrupciós viszonyokat illetően. És vélhetőleg éppen ez a magyarázata annak, hogy nem járult hozzá a jelentés
nyilvánosságra hozatalához” – mondta Jávor Benedek magyar EP-képviselő.
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Forrás: www.hvg.hu
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