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Nyomtasd, másold, terjeszd!

Nem tudták legyőzni a miskolci
MSZP-st, megszüntették a körzetét

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Felforgatta Miskolc választókerületeit a lakosság fogyása: eggyel kevesebb mandátumot oszthatnak ki, így 28 helyett 27 képviselője lesz a város közgyűlésének az ősszel
kezdődő ciklusban. „Természetesen” éppen egy olyan körzetet számoltak fel, amelyet
a Fidesz 1994 óta képtelen volt megnyerni.
megyei jogú városokban egyedüliként nyerte meg hat cikluson át folyamatosan a körzetét – a Magyar Hang című lap érdeklődésére azt mondta, az előzmények alapján nem
lepte meg, hogy miután másként nem ment,
adminisztratív eszközökkel számoltak le vele.
Ám szerinte egyenesebb lett volna, ha az
őszi választáson próbálják meg legyőzni. Azt,
hogy 25 éve mindig elvitte a körzetét, azzal
magyarázta, hogy a képviselőséget szolgálatnak tekinti.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

bb!

dd tová

astad, a
Ha elolv

Forrás: www.borsod24.hu

A jogszabályok alapján a választókerületek
számát eggyel csökkenteni kellett. A fideszes
önkormányzat jegyzője által vezetett Helyi
Választási Iroda (HVI) pont azt a körzetet találta megfelelőnek erre a célra, amelyet mindig a szocialista Bartha György nyert meg.
A körzetet úgy tüntették el, hogy annak
utcáit, tereit négy másik választókerülethez
csatolták. De csak olyanokhoz kerültek, amelyeknek jelenleg fideszes képviselője van.
Bartha György – aki tudomása szerint a
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Sajtószabadság:
szégyenpadon Magyarország

Z
A.
B.
YE

G N
M4E. OLDALO
A

A tavalyihoz képest 14 hellyel került lejjebb a rangsorban a magyar saj
tószabadság a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságírószervezet felmérése szerint, és a „problémás országok közé sorolták”.
Ezzel a 87. helyre csúsztunk le a 180 országot rangsoroló listán, lemaradva például Mongóliától és Albániától is.

Fotózási ismeretek aktivistáknak
Fotózás és aktivizmus címmel tart képzést Miskolcon a Közélet Iskolája, elsősorban
érdekvédelmi szervezetek és önszerveződő közösségek
hátrányos helyzetű tagjai számára.
Időpont: 2019. április 27–28. (szombat–vasárnap) 10–18h
Helyszín: Avasi Közösségi Kávézó (Miskolc, 3529, Szentgyörgy út 42–44.)
A részvétel ingyenes
Jelentkezési határidő: 2019. április 15.
Bővebb információ: http://www.kozeletiskolaja.hu
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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
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AUSZTRIA
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87. MAGYARORSZÁG
87.
MAGYARORSZÁG

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

FINNORSZÁG
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35. SZLOVÁKIA
35.
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Forrás:Riporterek
RiporterekHatárok
HatárokNélkül
Nélkül
Forrás:

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.
„A legfontosabb kritikus sajtótermékeknek be kellett zárniuk, míg a többiek
függetlenségét folyamatosan veszélyezteti a kormányhoz közel álló oligarchák jelenléte a vezetőségben, a részvényesek között vagy éppen a pénzügyi
intézményekben, melyek finanszírozzák
őket” – írták.
A jelentés megemlíti a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány létrejöttét,
melyhez 500 sajtótermék csatlakozott.
Az alapítvány stratégiai jelentőségűvé
nyilvánításával pedig a kormány tulaj1

donképpen megakadályozta, hogy a
médiaszektor képviselői tiltakozzanak
ellene.
Jellemző, hogy a Mahir hirdetési cég
épp a napokban jelentette be, hogy 40
év után egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondja a Heti Világgazdaság
(HVG) című hetilap címlapjairól készített
plakátok kihelyezéséről szóló szerződését.
Most hozták nyilvánosságra azt az
elemzést is, amely 18 – mind kormánykézben lévő – megyei napilapot hasonlított össze. A vizsgálatból kiderült, hogy
ezek a lapok egyforma központi tartalmakat közölnek, és mindenhol pontosan
ugyanaz a kormánypropaganda olvasható.
A tematika szinte semmit sem változott az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Akkor is választás előtt álltunk, és

most is, akkor is a migrációval riogatták
az olvasókat, és most is.
Az ellenzék „természetesen” nem
jutott továbbra sem szóhoz. És olyan
ügyek is kimaradtak a kormánypárti lapokból, mint az, hogy 172 ember fagyott
halálra idén télen. Arról sem tettek említést, hogy az ombudsman felszólította
a politikusokat, ne használják a gyerekeket a kampányban, mint ahogy az sem
ért egy sort sem, hogy pont azt a választási körzetet szüntették meg Miskolcon,
ahol mindig MSZP-s politikus nyert a választásokon.
A szerkesztői „szabadságot” a megyei
oldalakra száműzték, ahol a helyi sajtómunkások mindössze arról dönthetnek,
hogy iskolások múzeumlátogatása vagy
óvodások kézműves játszóháza legyen
az aznapi vezető anyag.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom programja:

NEMZETI MINIMUM:
RENDSZERVÁLTÁS ÉS ELSZÁMOLTATÁS
1.

Jogállami alkotmányt és igazságos választási rendszert!

2. Törvény előtti egyenlőséget!
3. Elszámoltatást és a nemzeti vagyon visszavételét!
4. Sajtószabadságot és az állami vagy államilag pénzelt
hazugsággyárak leállítását!

Forrás: www.hvg.hu, www.atlatszo.hu

5. A Nyugathoz tartozunk, nem a Kelethez!

Ebben is hazudtak – Soha nem lesz
egyéni nyugdíjszámlánk

6. A titkos szerződések (Paks2) felülvizsgálatát!

Nagyjából 2 700 000 000 000 forintot hoztak át az állami nyugdíjrendszerbe a volt magán-nyugdíjpénztári tagok, akkor azt az ígéretet kapták, hogy
a pénzt egyéni számlán kezelik majd. Az egyéni számlák azóta sem jöttek
létre, Rétvári Bence államtitkár szerint ennek az állami rendszerben nem
is lenne értelme.

8. Az euró mihamarabbi bevezetését!
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nére senkit nem ér kár, mert a nyugdíjakat
úgy számolják, mintha sosem lettek volna
magánnyugdíjpénztárak - tette hozzá.
Az RTL a kérdést Gulyás Gergelynek
is megcímezte, aki a kormányinfón azt
mondta, hogy a magyar nyugdíjrendszer
felosztó-kirovó rendszerben működik,
egyelőre ebben a rendszerben a nyugdíjkassza fenntartható, és ez a 2020-as évek
közepéig így is marad.

Kiszámítható gazdasági környezetet, valódi
piacgazdaságot, szabad versenyt!

9. Az oktatás és egészségügy rendbehozatalát!
10. Nyilvános ügynökaktákat kompromisszumok és kivételek
nélkül!
Forrás: www.portfolio.hu

Egy parlamenti képviselő tette fel a kérdést Rétvári Bencének, az Emmi államtitkárának, hogy haladnak az államosított
magán-nyugdíjpénztári vagyonok esetében az egyéni számlák létrehozásával.
Rétvári a kérdésre azt válaszolta, hogy
a korábbi magán-nyugdíjpénztári megtakarítások jóváírása a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrehozott egyéni
számlán nem értelmezhető. Ennek elle-

7.

11. Valódi nemzetpolitikát!
12. Védjük meg határainkat az illegális bevándorlóktól és az
Orbán által betelepített letelepedési kötvényes bűnözőktől!
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