Nyomtasd, másold, terjeszd!

Állítsuk vissza az önkormányzatokban
a sajtószabadságot!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Ezzel a címmel tesz közzé a napokban felhívást a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Nyomtass te is! mozgalom. Többek között arra kérik azokat a városokat,
ahol ellenzéki összefogással szereztek győzelmet, hogy hozzanak létre egy országos pénzalapot, amiből támogatják a független megyei internetes hírportálokat.
egy olyan közös, országos pénzalapot, amely
támogatja, hogy minden megyeszékhelyen
működjön egy, a helyi hatalomtól is független hírportál. Így ezek az internetes híroldalak
sem anyagilag, sem szervezetileg nem kötődnek a megyei, városi önkormányzatokhoz.
A támogatást az országos pénzalaptól kapnák. Ez a garanciája annak, hogy képesek legyenek a helyi hatalom ellenőrzésére, illetve
referenciaként szolgálhatnak az önkormányzat által működtetett médiumoknak. Ezek a
szakmailag erős – és minőségi szempontból a
támogató által ellenőrzött – portálok lehetnek
a szétvert vidéki nyilvánosság újjáépítésének
első elemei. A települések ebbe a pénzalapba
a helyi médiára fordított költségvetésüknek
egy meghatározott százalékát (1–5) fizessék
be. Ennek a megyei portálhálózatnak a létrehozása olyan reális cél, amely közös összefogással elérhető.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Legyőzhető a Fidesz
Az önkormányzati választáson megtalálta az ellenzék a Fidesz legyőzésének receptjét. Ott voltak a legsikeresebbek, ahol megvalósult a teljes
összefogás, és ebbe bevonták a civileket is. Különösen a városokban lett
elegük az embereknek a kormánypárt korrupciós ügyeiből és az erőszakos, hazug választási kampányából. Szomorú tanulság, hogy a kistelepüléseken még nem ismerték fel a hatalom igazi arcát, a falvakban néha
elég egy zsák krumpli.

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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Forrás: www.nyomtassteis.hu

A felhívás első részében arra emlékeztetnek,
hogy az október 13-ai választások után induló új önkormányzati ciklus lehetőséget nyújt
mindenkinek – függetleneknek, ellenzékieknek, de még a kormánypárti helyi politikusoknak is – az újrakezdésre.
Nem folytatható tovább az a gyakorlat,
amely a helyi médiumokból teljesen kiszorítja a politikai ellenfeleket, és kizárólag az önkormányzati többség, illetve a polgármester
tevékenységének kritikátlan propagandájára
szorítkozik.
Nem foszthatják meg továbbra is a településeken élőket a saját életkörülményeik
és problémáik sokoldalú bemutatásától és
ennek tárgyilagos, szakmai alapú megvitatásától. Nem akadályozhatják meg, hogy a helyi
média elvégezze ellenőrző funkcióját.
Majd azt javasolják, hogy az újonnan megválasztott önkormányzatok hozzanak létre
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Az önkormányzati választás egyértelműen ellenzéki áttörést hozott. Ennek
legfontosabb elemei: a főpolgármesteri cím és a fővárosi közgyűlési többség
megszerzése (a 23-ból 14 budapesti kerület bevételével), illetve a 23 megyei

jogú városból 10-nek a megszerzése.
Ráadásul több, Fidesz által megtartott
városban is lényegesen rosszabb eredményt értek el a kormánypárti jelöltek,
mint 2010-ben vagy 2014-ben. A Fidesz
fontos, szimbolikus helyeket is elveszített, így például Budapest budai kerületeinek többségét, illetve olyan nagy
vidéki városokat, mint Miskolc, Szombathely vagy Pécs. De a kisebb városokban
is remek eredmények születtek, ahol
vagy most győztek az ellenzékiek, vagy
sikerült megtartaniuk az eddigi pozícióikat. Ilyen települések többek között: Érd,
Tatabánya, Eger, Dunaújváros, Cegléd,
Baja, Szigetszentmiklós, Vác, Szentes,
Jászberény, Szentendre, Hatvan, Göd,
Pomáz, Püspökladány, Pilisvörösvár, Gödöllő, Budaörs, Tótkomlós.
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Ugyanakkor a kisebb településeken
megerősítette a Fidesz a pozícióit.
Az elmúlt tíz év választásai közül most
először valósult meg az átfogó ellenzéki
együttműködés, legalábbis a politikailag
legjelentősebb településeken. Az „egy
az egy elleni” küzdelem eredményeképp
a kormányellenes szavazatok nem aprózódtak szét, ami a korábbiaknál jóval
több győzelmet hozott az ellenzéknek.
Ezt a kamujelöltek sem tudták megakadályozni.

Országos hatása volt a Borkai-botránynak, amely kihúzta a kormánypárt
kereszténységre és hagyományos családi értékekre építő propagandája alól
a talajt. Az sem mellékes, hogy az ügy
korrupciós szála a szexbotrány keltette hatalmas közérdeklődés révén olyan
emberekhez is eljutott, akik egyébként
nem foglalkoznak politikával. Bár Borkai
szűken nyert Győrben, az ő és a legtöbb
fideszes jelölt korábbiaknál lényegesen
gyengébb eredményéből látható, hogy
a kormánypárti szavazókat sem hagyta
hidegen a botrány. A választók büntették a Fideszt. Büntetésből Borkainak ki
kellett lépnie a Fideszből, de ez valószínűleg kevés lesz a felháborodott győrieknek.

Részben csődöt mondott a brüssze
lezésre, Soros Györgyre és migránsokkal való riogatásra építő kormánypárti
ellenségképzés, illetve dezinformációs
kampány. Hatalmas szakadék alakult
ki a nem-fideszes közvélemény és a
kormánypárti média napirendje között.
Utóbbi elsősorban a fideszes tábor mobilizálására volt alkalmas, az ellenzéki,
független szavazók pedig éppen ezzel
szemben aktivizálódtak. Minél nagyobb
egy település, annál kevésbé működött
a kormánypárti dezinformációs
kampány, és fordítva.
A kisebb településeken továbbra is jelentős az elköteleződés a kormányoldal irányába,
aminek részben a kiszolgáltatottság, részben az ellenzék jelenlétének a hiánya az oka. A kormánypárti fenyegetéseket ezeken a
településeken jobban elhiszik, a
városokban viszont ez visszaütött.
Új jelenség, hogy a Fidesz
belső köreiből is éles kritikák fogalmazódtak meg.
A fideszesek a győri polgármesterben találták meg a bűnbakot. Többek
szerint nem maga a szexbotrány, hanem
„a jacht, a repülőgépek, a polgármester
fényűző életmódja” vágta ki a biztosítékot a választóknál, ami elbizonytalanította a Fidesz-szavazókat, és aktivizálta az
ellenzékieket. Más fideszes polgármesterek úgy vélték, a Borkai-ügy csak egy
kényelmes kifogás, és valójában a választóknak elegük lett a Fidesz ügyeiből
és Mészáros Lőrincből.
A kormányfőt azért támadják, mert
személyes kampánya kudarcot vallott
Szegeden, Miskolcon és Gödöllőn is,
ahol a Fidesznek nem sikerült győznie.
Forrás: www.politicalcapital.hu

Félszáz embert és milliárdos nagyságrendű pénzt
szán a kormány Szijjártó Péter külügyminiszter
személyi biztosítására.
Szijjártó Péter külügyminiszter egy kormányhatározat alapján állandó védelmet
kap tavaly július óta. A Terrorelhárítási
Központ (TEK) 2018-as költségvetési beszámolójából kiderült, hogy a feladatra a
TEK 52 státuszt kapott, amit fel is töltöttek: 51 hivatásos rendőrt és egy közalkal-

mazottat vettek fel vagy csoportosítottak
át. A külügyminiszter védelme nem olcsó
mulatság: az már korábban, a tavalyi kormányhatározatból kiderült, hogy csak
2018 második félévében a kiadásokra 504
millió forintot kaptak a terrorelhárítók.
Forrás: www.nepszava.hu

Hiányzó háziorvosok
Míg 2010-ben még csak 176 betöltetlen praxis volt Magyarországon,
addig tavaly már 402.
Míg 2010-ben a betöltetlen helyeknek
alig több mint fele, 53 százalék volt tartósan, vagyis 6 hónapnál hosszabb ideje betöltetlen, tavaly ez az arány már 71
százalékot tett ki.
Ebből a szempontból Borsod-AbaújZemplén és Békés megyékben a leg

kritikusabb a helyzet, hiszen előbbiben
52, Békésben pedig 32 praxis betöltetlen. Kiemelkedik még ugyanakkor JászNagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye a maguk 29, illetve 28 betöltetlen
praxisával.
Forrás: www.24.hu

Az egyházmegyék honlapjain lehet
jelenteni a szexuális visszaéléseket
„Ezen a felületen bejelentést tehet az
Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt
szexuális jellegű visszaélésekről, melyek
az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben, az egyházmegye területén
belül fordultak elő” – olvasható több magyar püspökség honlapján.

Ferenc pápa hosszú várakozás után
májusban hirdette ki a szexuális visszaélések kezelését szabályozó egyházi törvényét. Ennek egyik előírása, hogy a püspököknek ki kell alakítaniuk egy fórumot
a panaszok fogadására.
Forrás: www.444.hu
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