Nyomtasd, másold, terjeszd!

Február 10-én összellenzéki
tüntetés a Várban

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Orbán Viktor szokásos évértékelőjével párhuzamosan összellenzéki tüntetést szerveznek a parlamenti képviselettel bíró pártok, kiegészülve a
Momentummal. Az Orbán várbéli irodája elött demonstrálók később az
Állami Számvevőszék épületéhez vonulnak.
„Az ellenzéki pártok közös demonstrációt tartanak február 10-én, vasárnap
délután a várbeli Szent György téren,
Orbán Viktor új irodája előtt. Közösen
fogjuk felemelni a szavunkat a munkavállalók életét megnehezítő rabszolgatörvény ellen, elmondjuk, mi maradt
ki Orbán Viktor évértékelőjéből, majd a
rendezvény után az Állami Számvevőszék székháza elé vonulunk, hogy tiltakozzunk az ellenzéki pártok pénzügyi
ellehetetlenítése ellen és megvédjük a
magyar demokráciát. Várunk mindenkit,
aki egyetért követeléseinkkel” – írják
közös közleményükben, amelyet aláírt
a Demokratikus Koalíció, Hadházy Ákos
és Szél Bernadett független képviselők,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom,

a Lehet Más a Politika, a Liberálisok, a
Magyar Szocialista Párt, a Momentum,
illetve a Párbeszéd.
Mint ismeretes, az elmúlt hetekben
majdnem az összes ellenzéki pártot, a
Momentumot, a Jobbikot, a Párbeszédet
és a Kétfarkú Kutya Pártot is megbüntette az Állami Számvevőszék, a Jobbik büntetésének teljes összege, amit
februártól kell befizetnie a pártnak, így
egymilliárd forint fölé kúszott. A DK kezdeményezte az Állami Számvevőszék
elnökének, a korábban fideszes országgyűlési képviselő Domokos Lászlónak
a leváltását. Mindeközben a számvevőszék semmilyen hibát nem talált a Fidesz és a KDNP elszámolásában.
Forrás: www.merce.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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Nagy tervek a vidéki sajtó
felszabadítására
Elszánt hangulat uralkodott az Újratervezés – Hogyan építsük újjá a vidéki nyilvánosságot? címmel megrendezett budapesti konferencián, február 2-án, amelyet a Nyomtass te is! hetilap és mozgalom szervezett. Az
eseményen stratégiai megállapodást írtunk alá a Márki-Zay Péter vezette
Mindenki Magyarországa Mozgalommal, amelytől azt reméljük, hogy még
több kistelepülésre tudjuk eljuttatni a valódi híreket.
Száznál is többen vettek részt – köztük
szakértők, újságírók és vidéki független
hírportálok szerkesztői – az Újratervezés
című konferencián.
Teljes egyetértés mutatkozott abban,
hogy túl kell lépni a vidéki médiahelyzet
elemzésén, mert ezzel már mindenki
tisztában van. Mostantól a megoldásra
kell koncentrálni.
Ennek a hatalomnak a hazugság és az
általuk elfoglalt média az egyik tartóoszlopa – fogalmazott Márki-Zay Péter. Főleg vidéken kell radikális változást elérni
ezen a területen – hangsúlyozta.
L. László János, a Nyomtass te is!
alapító főszerkesztője úgy vélte, már néhány ezer ember képes lenne létrehozni
egy olyan hálózatot, amely érezhetően
meggyengítené a fideszes média totális hatalmát. Kijelentette: a Nyomtass te

is! mozgalom eltökélt szándéka összekapcsolni azokat a kezdeményezéseket,
amelyek javítani akarnak a vidéki nyilvánosság jelen állapotán. Ezért arra kérünk
mindenkit, aki tényleg tenni akar a változásért, keresse velünk a kapcsolatot:
info.nyomtassteis@gmail.com
A rendezvény négy szekcióban zajlott,
megvizsgáltuk a nyomtatott és az online
média lehetőségeit, sorra vettük a közösségi média legújabb eszközeit, valamint
kiemelten foglalkoztunk a finanszírozás
kérdéseivel is. Valamennyi szekció fontosnak tartotta az egymástól elszigetelten működő helyi és megyei szintű médiumok összefogását, a tapasztalatok
és a jó gyakorlatok megosztását. Egyöntetű álláspont volt az is, hogy vidéken
kell folytatni a megbeszéléseket.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Közvélemény-kutatás: a turaiak
kedvelik a Nyomtass te is!-t
A Nyomtass te is! hetilapot hat héten át bedobtuk minden Turán élő család postaládájába. Ezt követően készített felmérést tavaly év végén a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan
fogadták az újságot, beszélgettek-e arról, amit a lapban olvastak, illetve
szeretnék-e továbbra is rendszeresen megkapni.
A megkérdezettek közel egyharmada
állította, hogy az utóbbi hetekben a postaládájában (vagy máshol) találkozott a
Nyomtass te is! kiadványával. Közülük
nagyjából minden második (47 százalék)
el is olvasta a cikkek többségét. A kérdésre, hogy mennyire érdekelték az újságban talált írások, mindössze 32 százalék
válaszolt úgy, hogy egyáltalán nem. A
válaszadók túlnyomó többsége (75 százaléka) teljesen érthetőnek találta a lapban megjelent cikkeket.
Összességében egyébként a turaiak
negyede értékelte ötösre az újságot, 11
Szívesen venné, ha továbbra
is kapná ezt a lapot?

Forrás: MEDIÁN

Azok százalékában, akikhez eljutott a lap

százalékuk pedig négyesre. Több mint
50 százalék szívesen venné, ha továbbra is megkapná a Nyomtass te is! heti
kiadványát. Érdekes ugyanakkor, hogy a
válaszadók nagyon kis hányada (14 százaléka) állította csak, hogy az újságban
volt olyan információ, amelyről itt értesült először.
Arról, hogy változott-e a véleménye valamely témában a kiadvány elolvasása után, 8 százalék válaszolta
azt, hogy igen. Hann Endre, a Medián
igazgatója a kutatásról tartott előadásában ezzel kapcsolatban megjegyezte: a szociálpszichológiában ismert
jelenség, hogy az emberek szeretnek
olyan képet mutatni magukról, hogy a
kialakult álláspontjukon nem könnyen
változtatnak.
Kiemelkedőnek számít, hogy a Medián közvélemény-kutatása szerint min
den harmadik megkérdezett, akinek
kezébe került az újság, beszélt róla családtagjaival, szomszédjaival. A munkahelyen ezzel szemben mindössze 7 százalékuk hozta szóba.
Végül fontos megjegyezni, hogy a
válaszadók 57 százaléka szerint jó lenne,
ha az újság turai és környékbeli információkat is tartalmazna.

KAMPÁNYSZERVIZ CIVIL
SZERVEZETEKNEK – PÁLYÁZZATOK TI IS!
Most minden segítséget megkaphatsz tőlünk ahhoz, hogy
elérd társadalmilag hasznos célod egy sikeres kampánnyal!
Velünk menni fog!
Mi az a Kampányszerviz?
A Kampányszervizt három ismert civil szereplő, a Civil Kollégium Alapítvány,
az aHang kampányplatform és a Nyomtass te is! közösségi hetilap hozta létre,
hogy szakmai és anyagi támogatással segítse civil csoportok helyi, országos
vagy akár határokon is átívelő társadalmi kampányait.
A program nyerteseinek egy éven át személyes tanácsadással, hatékony
képzésekkel, kampányonként százezer forinttal és egyéb eszközökkel segítjük
a munkáját.
Kiket keresünk?
Olyan, elsősorban vidéki csoportok és szervezetek jelentkezését várjuk,
amelyek már elkezdtek valamilyen társadalmi ügyön vagy ügyeken dolgozni.
A jelentkezéskor előnyt jelent, ha a választott ügyetek minél konkrétabb, ha
már történtek lépések az ügy sikerre vitelében, ha elkötelezett a csapat.
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Hogyan pályázz?
Indíts egy kampányt a www.szabad.aHang.hu oldalon – ehhez
minden segítséget megkapsz az aHang csapatától.
Töltsd ki az 5 kérdéses online jelentkezési lapot az aHang
platformon: www.ahang.hu

Február 25-ig várjuk a jelentkezéseket. Az általunk kiválasztott legjobb 10-20
kezdeményezésről szavazást indítunk aHang platformon.
Március 15-én eredményt hirdetünk.
A program a Holland Királyság Nagykövetségének támogatásával valósul meg.
Forrás: https://ahang.hu/kampanyok/kampanyszerviz/2019/01/31/

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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