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Papp László: 6 fotó, 14 névemlítés
a Debreceni Korzóban

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Debrecen polgármestere (aki idén ismét a Fidesz polgármesterjelöltje)
szerepel a legtöbbször az ingyenes városi kiadványban, de rajta kívül még
10 másik fideszes képviselőjelölt is fotóval és névvel látható az augusztusi
számban.
Tények következnek:
• Papp László polgármester 6 fotón szerepel a Debreceni Korzó legújabb számában, a nevét 14 alkalommal említik.
• Széles Diána alpolgármester 2 fotón látható, Barcsa Lajos és Komolay Szabolcs
alpolgármesterek pedig 1-1 képen.
• A polgármesteren és az alpolgármestereken (mindhárman képviselőjelöltek)
kívül még 7 olyan fideszes politikus
kapott fotót és említést a havi kiadványban, aki szintén képviselőjelöltje a
pártnak az október 13-ai önkormányzati
választáson: Balázs Ákos, Csaholczi Attila, Korbeák György, Orosz Ibolya Aurélia,
Papp Viktor, Türk László, Varga András.
• Papp László polgármesterrel kétoldalas
interjút közöl a kiadvány, a beköszönő
cikket Széles Diána alpolgármester írta,

sorait a Fidesz helyi szlogenjével zárja:
„Együtt vagyunk Debrecen!”
• A kiadványban nem szerepel sem Kő
szeghy Csanád Ábel, a Momentum–
Jobbik–LMP polgármesterjelöltje, sem
Varga Zoltán, a DK–MSZP–Párbeszéd–
Szolidaritás polgármesterjelöltje.
• A Debreceni Korzó az impresszuma szerint információs kiadvány, kiadója az
önkormányzati tulajdonú Médiacentrum
Debrecen Kft., 70 ezer debreceni postaládájába dobják be, elérhető a városban
számos terjesztési ponton, illetve letölthető az internetről.
• Az októberi önkormányzati választásokig
még két alkalommal jelenik meg ez a
közpénzen készült és terjesztett ingyenes havi kiadvány.
Forrás: debreciner.hu

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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A közmédia megcsúfolása
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A közmédia – vagyis a Kossuth rádió, az MTV1 és a hasonló csatornák – feladata az lenne, hogy elfogulatlanul tájékoztassanak. Ehelyett ma egyoldalú, hazug, csak a kormány eredményeit dicsőítő, a menekültek ellen gyűlöletet szító propaganda árad ezekből. Balogh Krisztina riporter, aki tavaly
év végén távozott önként a Híradótól, most kezdett el beszélni arról, hogy
milyen hazugságokra kényszerítették. Elhagyta az országot, jelenleg Ausztriában dolgozik felszolgálóként.
A közmédiát a mi adóforintjainkból tartjuk el. Jó tudni, hogy mindenki adózik: ha
csak egy kiflit veszünk, annak az árából is
27 százalék adóként az államhoz megy.
Vagyis a mi pénzből tartják fenn a Duna,
Duna World, M1, M2, M2 Petőfi TV, M4
Sport, M5 televízióadókat, a Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó rádiókat és a Magyar
Távirati Irodát.
Ezeknek törvényben rög
zített feladatuk a kiegyensúlyozott, pontos, alapos,
tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, illetve tájékoztatás, az eltérő vélemények
ütköztetése, a közösség
ügyeivel kapcsolatos viták
lefolytatása és az ellenzék
politikai álláspontjának bemutatása.

Balogh Krisztina még 2016-ban került az MTVA-hoz riporterként. Egyik első
rossz élménye volt, amikor a könyvhétről
forgatott, és nyilvánvalóvá tették számára, hogy baloldali vagy liberális beállítottságú írókat nem szabad megszólítania.
Az ilyen közvetetten cenzúrázott
esetek az idő előrehaladtával egyre sűrűbbek lettek. De igazán a migránskér-
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dés kapcsán durvult el a helyzet. „Egy
alkalommal azzal bíztak meg, keressek
adatokat arról, hogy milyen rémes új betegségeket hoznak be a migránsok Európába. Nagyon ritkák voltak az ilyen esetek, de addig kellett kutakodnom, amíg
egy »szakértő« el nem mondta, hogy
mennyire veszélyes ez a sok afrikai és
arab ember.”
Szem- és fültanúja volt, ahogy a riportereket utasítják, adott politikai témában
kinél és mire kell rákérdezni, és hogy milyen formában provokálják az ellenzéki
politikusokat.
Nyílt titok, hogy a kormányzati kommunikációt felügyelő államtitkárságról
küldik meg a témákat a szerkesztőségbe.
„A baloldali politikusokat érintő hírekben
az elvárás az volt, hogy minél több szitu-

ációban állítsuk be nevetségesnek őket.”
„De kamerába kellett mondanom olyanokat is, hogy mekkora a gyerekvállalási kedv, meg milyen jó a csok, miközben
Szabolcsban saját szememmel láttam,
hogy aki tényleg rászorul, képtelen felvenni a támogatást. Másik nap szárnyaló
keresetekről és világszínvonalú fejlesztésekről beszéltem, miközben a környékünkön mindenki minimálbéren nyomorog, a vonat pedig 20-szal vánszorog
Szabolcstól Békésig.”
Egy idő után már nem bírta tovább:
„Nem akartam az adófizetők pénzén csinálni tovább. Nem éreztem fairnek velük
szemben.”
Ezért 2018 végén távozott a televíziótól, és Ausztriában vállalt munkát egy
étteremben.

Forrás: www.444.hu

Marhákat tilos lenne szállítani olyan
hőségben, mint amilyen a BKV-buszokon van
A legnagyobb kánikula idején a fővárosi autóbuszokon néha megközelítette a
hőmérséklet a már-már elviselhetetlen 40 fokot is.
A másodfokú hőségriasztás ellenére több
mint 300 BKV-buszon nem működik a klímaberendezés, ami a BKV légkondicionálóval felszerelt buszainak több mint harmadát
jelenti – közölte hétfőn a Közlekedő Tömeg
Egyesület.
Az egyesület két nagy forgalmú dél-pesti vonalon végzett
műszeres mérést, és 40 fokhoz
közeli meleget is tapasztalt a
járatokon. A mérés időtartama
alatt a külső hőmérséklet 32 °C
volt, így a BKK közszolgáltatási
szerződésben foglalt előírásai
alapján a járműveket 26 fokra
kellett volna hűteni.

Az elnyomás arcai – képzés a társadalmi
egyenlőtlenségekről
Budapest 2019. szeptember 14–15.
Jelentkezés szeptember 1-ig itt: www.kozeletiskolaja.hu
Kapcsolat: kozeletiskolaja@gmail.com

A dél-koreai vizes világbajnokság
feleannyiba került, mint a budapesti
Véget ért a kvangdzsui vizes világbajnokság Dél-Koreában, és a szervezők a
költségeket is nyilvánosságra hozták. E
szerint a vébé összköltsége körülbelül 54
milliárd forint.
A két évvel ezelőtti, budapesti világbajnokság költségei viszont valahol
108 és 130 milliárd forint között lehettek
– hivatalos elszámolás nálunk ugyanis
máig nem készült. Ez azt jelenti, hogy a

kvangdzsui vébé feleannyiba sem került,
mint a budapesti. A sportolókat például egy külön erre a célra felépített lakónegyedben szállásolták el – ezeket az
épületeket a világbajnokság végeztével
értékesítik. Nálunk csak a Duna Aréna
felépítése 43 milliárdba került, a sportolóknak pedig szállodaszobákat béreltek.
2027-ben ismét Budapest rendezi a
vizes világbajnokságot.
Forrás: www.magyarnarancs.hu

Viszonyításképpen: az Európai Unió vonatkozó rendelete szerint ekkora melegben
szarvasmarhákat például már tilos lenne
szállítani, aminek a megszegéséért súlyos
büntetés jár.

ITT AZ INFLÁCIÓ
A KSH jelentése szerint
júliusban átlag 3,3 százalékkal emelkedtek az egy
évvel korábbihoz képest
a fogyasztói árak.
Ez azonban csalóka,
az áremelkedés ugyanis
változatos mértékű. Az
élelmiszerek ára például
6 százalékot emelkedett,
és mivel az élelmiszerek vásárlásáról aligha

Forrás: www.hvg.hu

– Na, megveszi, vagy nem, Kovács úr,
mert 5 percenként 10 forinttal megy
fel az ára!

mondhatunk le, ezt a
drágulást sokkal inkább
érzékeljük, mint azt,
hogy a szolgáltatások
ára csupán 2,8 százalékkal nőtt egy év alatt.
A legnagyobb mértékben a szeszes italok
és a dohányáruk ára
emelkedett, átlagosan
8,5 százalékkal.
Forrás: www.444.hu
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