Ezer faluba, kétmillió emberhez
visszük el a szabad sajtót

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A 2020-as év végéig szeretnénk ezer olyan embert, közösséget, baráti társaságot találni, akik vállalják, hogy egy-egy kistelepülésen minden héten,
valamennyi postaládába eljuttatják a Nyomtass te is! legfrissebb számát.
pülésre jutottunk el, és volt olyan hét, hogy
félmilliós példányszámban jelentünk meg. A
visszajelzések alapján az emberek igényelnék
a hiteles információkat, és szeretnének sokoldalúan tájékozódni.
Magyarországon a lakosság egyötöde,
kétmillió ember, olyan településeken él, ahol
1000–5000 fő lakik. Körülbelül ezer ilyen lakosságszámú település van. A 2020-as évben
azt szeretnénk elérni, hogy az itt élők valamennyien megkapják az újságunkat minden
héten. Ezért ezer olyan embert, közösséget,
baráti társaságot keresünk, akik felelősséget vállalnának egy-egy faluért. Biztosítanák,
hogy minden héten eljusson a postaládákba a
Nyomtass te is! legújabb száma.
Ha bármivel segíteni tudsz nekünk –
nyomtatás, szállítás, terjesztés, pénz, kapcsolatok, ötletek, reklám –, akkor írj nekünk
az info.nyomtassteis@gmail.com címünkre!
Köszönjük!

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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Szegények karácsonya
Bár a legfrissebb statisztikák szerint soha ennyi pénzt nem költöttünk
még ajándékokra, mégis – így a karácsonyi ünnepek idején – gondoljunk
azokra a szegényekre is, akik nem tartoznak e szerencsések közé. Ferenc
pápa is a szegényekkel való együttérzésre és a cselekvő szeretetre hívta
fel a figyelmet a napokban.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A kormány százmilliárdokat költ évente arra,
hogy csak azok a hírek juthassanak el a kistelepülésekre, amelyeket ők akarnak. Reggeltől estig a migránsokkal (menekültekkel)
riogatják az embereket, és folyamatosan arról
beszélnek, hogy az országban minden jó és
minden szép.
Ennek érdekében felvásároltatták a megyei napilapokat, és egyetlen országosan is
fogható független rádió sincs. A mi pénzünkből működő Kossuth Rádió és az M1 TV, több
más adóval együtt, kizárólag propagandát sugároz, miközben az ellenzéket nem engedik
megszólalni. Immár egy évtizede csak egyféle véleményt és meghamisított tényeket
hallhatunk.
Ezért indítottuk el több mint két éve a
Nyomtass te is! hetilapot, amely hétről hétre
azokat a legfontosabb híreket közli, amelyeket a legszívesebben elhallgatna a kormány
az emberek elől. Ez idő alatt rengeteg tele-
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Az már biztosnak tűnik, hogy a tavaly
decemberben mért 1141 milliárd forintos
összforgalom után az idén meghaladja az 1200 milliárd forintot a háztartások
költése az utolsó hónap során. Ebben az
összegben ajándékok, iparcikkek, tartós
fogyasztási eszközök, élelmiszer-alapanyagok, ünnepi kellékek, továbbá az
üzemanyagokra fordított kiadások is szerepelnek.
Nem véletlen ez, hiszen a jó munkahelyeken dolgozók fizetése folyamatosan emelkedik. Az üzleti szférában az átlagkeresetek 2017-ben 11,6 százalékkal,
2018-ban 10,9 százalékkal, 2019-ben 10
százalékot meghaladó mértékben emelkedtek, és 2020-ban is 10 százalék körüli
érték várható. A minimális bér az elmúlt
három évben 34,1 százalékkal, a garantált
bérminimum (szakmunkás-minimálbér)
51,2 százalékkal lódult meg.

Vannak azonban milliós társadalmi
rétegek, amelyek kimaradnak ebből a
növekedésből.
A nyugdíjak például ugyanezen időszak alatt – az évközi korrekciókat is figyelembe véve – a bérekhez képest alig
egyharmadnyi „sebességgel” növekedtek csak.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos
előrejelzése szerint a jövő évi átlagos inflációs index 3,4 százalék lesz. Érdemes
megemlíteni, hogy a – nyugdíjasok számára különösen fontos – élelmiszerek
vonatkozásában ez az érték várhatóan
5,6 százalékot tesz ki, de a piaci szolgáltatások ára is 4,5 százalékkal emelkedik.
A kormány rendelete értelmében a nyugellátások és más ellátások összege 2020.
január 1-től mégis csak 2,8 százalékkal
emelkedik. Vagyis a bérek és a nyugdíjak
közötti olló 2020-ban tovább nyílik.
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A kisnyugdíjasokéhoz hasonlóan reménytelen helyzetben van a romák egy
jelentős része. Egy friss kutatás szerint,
bár a magyar többségi társadalom többsége nem tenne aktívan a romák ellen,
mégis közömbös a romák sorsával kapcsolatban. Pedig a vizsgálatokból az derült ki, hogy minden azon múlik, mennyire
képesek az emberek beleképzelni magukat a romák helyzetébe, vagyis men�nyire tudnak együttérezni velük. Ez nem
sok emberre volt jellemző. Pedig segíteni csak azok fognak nekik, akik átérzik a
helyzetüket.
Valami hasonlóról beszélt Ferenc
Az egyházfő arra is emlékeztetett,
pápa is a napokban, amikor úgy fogalmazott, hogy a világ szegényeinek kiáltása hogy az élet egyik igazi kincsét az emnapról napra hangosabb, mégis egyre bertársak iránti szeretet jelenti. Mégkevésbé hallatszik a kevés gazdag lár- is ehelyett az „élet kényelmes mezein
májában. Ugyanebben a beszédében legelészünk […], mindennapi örömökkel
felhívta a figyelmet az éhező, a játék he- megelégedve lustálkodunk” – mondta a
lyett bombázás közepette felnövő gye- pápa, aki cselekvő segítésre szólított fel.
rekekre, a magukra hagyott idősekre, az Megjegyezte, hogy a szegények segítése
élet viharait egyedül viselő emberekre, „nem egy pápa diktálta divat”, hanem a
hajdani
inasunk kell
fényképezett,
akit
ébredtem,
hogy
a fehérség,
amelyben
a rászorulókkal
megélni.
az otthonukat
és földjüket
elhagyni
kény- ahitet
anyukám
odarendelt
a szentestét
köveelsorvad
a láb, az a térdig érő hó.
Forrás: www.index.hu,
www.168ora.hu,
www.nepszava.hu
szerülő menekülőkre.
És csak ez a kert szerepel? Semmi tő reggelre.
tótkomlósi utca, nyilvános külső tér...?
Se templom, se karácsonyesti műsoros Feltehetően 1961. december 25-én töristentisztelet gyerekszereplőkkel – a tént ez – mert úgy emlékszem, hétévesnek látszom azon a képen, a húfölolvasóval, a szólóhegedűssel?
Ugyan, hova gondol a kíváncsisko- gom pedig ötnek. Utána fel kellett
Majdnem 25 éve működött a csak Budapesten fogható Civil Rádió, amelydó?, akkor még nem fotóztak-kameráz- öltöznünk (télikabát, bakancs, svájcinek működési engedélyét nem hosszabbította meg a Médiatanács, amelytak az apukák még a Csöndes éj alatt sapka – a húgom kabátja prémgalléros,
nek a vezetésében kizárólag fideszes delegáltak ülnek.
is. Az oltár előtt különben se lett volna a benti cipőre ráhúzható patentgombos
elegendő fény, a szereplők egy-egy gumicipője fehér), és a nagykapu előtt,
találták
megfelelőnek
a magyar
és
Az elnémításra
ítélt
rádió Magyarország anem
hóban
is készül
rólunk páros
kép. Két
gyertyát
tartottak
a kezükben...
külföldi zeneszámok
legnagyobb
nonprofit
rádiója
volt, ame- verzióban
– az elsőnarányát.
a fiú gúnyos griFény is kevés
volt, meg
fotográfusból
Ugyanezért
egyébként
megbüntet
lyet civilek
szerkesztettek.
rádió
kifeje- masszal
bazsalyog
(én bazsalygok
és
sem
volt elég.
Eszembe jutAaz
a fénykéték a kormányhoz
közel
álló Lánchíd
zett céljaaki
aa
civil
társadalom,
a főlegmeg
fő- grimaszolok),
meg kell
ismételni,
hogy
pésznő,
kertünkben
örökített
Rádiót,elinduljunk
a KatolikusazRádiót,
a Hit Rádiót, a
városi civil
önszerveződés
bemutatása,
apai nagymamánkminket.
Nálunk
lakott, a házunk
első aztán
Rádió
1-et vagy
Karc FM-et,
műsorai apolitikusak
voltak,
épí- hoz
ebédre.
De éppen
hogy aaszülők
vajonazok
miszobájába
hatóságilag
lett zenével,
beköltöztetmégis
gond
nélkül működhetnek
tovább.
tészettel,
zenetörténettel– foglalkoztak.
nem
fényképeztették
le magukat
ve,
nem önszántunkból
három gye- ért
Forrás: www.nepszava.hu
A megszüntetés
ürügye az volt, hogy
Horekkel,
férjestül, konyhahasználattal
és – nem beszélve a nagyszülőkről?
gyengén
szuperáló fotográfusi praxis- lott régebben az volt a szokás, hogy a
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sal. Nehéz dolga volt, különösen hogy a családi ünnepre odarendelt fényképész
férje valami oknál fogva hamar eltűnt a családi csoportképet exponált, és arról

A bankároknak 537 ezer, a mentősöknek
pár ezer az év végi jutalom
Kellemetlen meglepetés fogadta év végén a Mentőszolgálat dolgozóit: a
szokásos 37 ezer forint helyett sokaknak jóval kevesebbet utaltak december utolsó napjaiban. Volt, aki mindössze 4500 forintot kapott.
Az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) azzal
magyarázták a történteket, hogy az egyik szakszervezet
megtámadta
azt a kollektív szerződést,
amely rendelkezett a 37
ezer forint kifizetéséről. A
szakszervezetek cáfolják,
hogy ez akadályt jelenthetett volna.
Közben a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségnél mintha egy másik

országban lennénk. A négyezer ügyészségi alkalmazott több mint 2,5 milliárd
forintot kapott év végén.
Ez azt jelenti, hogy átlagosan csaknem 650 ezer forint jutalmat tudhattak magukénak az ott dolgozók.
A Magyar Nemzeti Banknál
537 ezer, Szijjártó Péter külügyminisztériumában pedig
384 ezer forintot vihettek haza fejenként.
Forrás: www.444.hu

Elhallgattatták a civilek rádióját is

SZOCSOMA – Szociális Csomagküldő Mozgalom
Küldjön Ön is csomagot nélkülözőknek, vagy támogassa a Szociális
Csomagküldő Mozgalmat!
Hivatalosan azt is tagadják, hogy Magyarországon mélyszegénységben élnek emberek, holott százezrek, köztük rengeteg gyerek éhezik,
fázik országszerte. Ne hunyjon szemet! A Szocsoma a cigánytelepek
legmélyebb nyomorába visz egy kis reménysugarat – nem csak karácsonykor. Ön is segíthet! Vegye fel a kapcsolatot! szocsoma@gmail.
com, www.facebook.com/pg/SZOCSOMA
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