Nyomtasd, másold, terjeszd!

Újabb kétmilliárd az atlétikai stadionra

A kormány egy múlt héten közzétett határozatában közel 2 milliárd forinttal növelte a Nemzeti
Atlétikai Központ megvalósításához felhasználható költségeket. Így a korábbi 5 770 148 656
forintot 1 998 039 107 forinttal megemelve már
7 768 187 763 forint lesz a stadion megvalósításához a Beruházási Ügynökség által vállalható
kötelezettség összege.
A Magyar Kézilabda Szövetség sem jár ros�szul. A „sportág kiemelt jelentőségére figyelemmel a kormány egyetért a Magyar Kézilabda
Szövetség 2020. évi szakmai programjának és a
hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának a
támogatásával”, ezért több mint 1,3 milliárd forinttal támogatja meg a szervezetet.

NYOMTASS TE IS!

Az atlétikai stadion
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Ne féljetek!

2019

A kormányzati médiában többször is bemutatott videók, amelyek arról tudósítottak, hogy tucatnyi rendőr csapott le olyan „rémhírterjesztőkre”, akik
kritikus véleményeket fogalmaztak meg az interneten a kormánnyal szemben, pontosan arra voltak jók, hogy megijesszék azokat az egyszerű vidéki
embereket, akik eddig merték használni a Facebookot a véleményük hangoztatására. Ez az eljárás súlyosan jogtalan volt, ne hagyjuk megfélemlíteni
magunkat!

2020
Forrás: Momentum

négy hetet – áll az Európai Bíróság csütörtöki ítéletében. Azt is kimondták, hogy a magyar szabályozás
és gyakorlat ellentétes az uniós joggal, így erre hivatkozással nem lehet eltekinteni a menedékkérelmek elbírálásától.

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 nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Jogtalanul tartunk fogva menekülteket
A menedékkérőknek vagy kiutasítási határozat
hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgároknak a szerb–magyar határon található, röszkei
tranzitzónában való elhelyezését „őrizetnek” kell
minősíteni, ami azonban nem haladhatja meg a

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu

Forrás: www.index.hu

Forrás: www.168ora.hu

Miközben a munkájukat elvesztett emberek megsegítésére nem jut pénz,
a sportberuházásokra változatlanul
áradnak a milliárdok.

148. szám (IV. évfolyam/20.) | 2020. május 19.

A járvány elleni védekezés ürügyén
meghozott rémhírterjesztéssel kapcsolatos jogszabály eleve azért született,
hogy lehetőséget adjon a polgárok
megfélemlítésére. Be akarta magát biztosítani a kormány, hogy ha valamit ros�szul csinálnak, akkor legyen jogi hivatkozás a kritikus hangok elfojtására.
Miután a karanténban töltött idő alatt
azok is többet interneteztek, akik nem
szoktak, és az érdeklődés is felfokozottabb volt a közélet iránt, felrémlett a
„veszélye”, hogy a vidékiek is többet beszélgetnek politikáról − amit a jelenlegi
kormányzat nagyon nem szeretne.
Ezért volt szükség kicsit ráijeszteni az
emberekre, higgyék azt, hogy mindenkit
figyelnek, és ha kell, akkor az 1950-es
évekből ismert módszerekkel, hajnalban
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viszik el azokat, akiknek „túl nagy lett a
szájuk”.
Az egyik „rémhírterjesztő”, a Gyulán
élő Csóka-Szűcs János éppen megfelelt
erre a célra. Az ellenzékinek tekinthető Mindenki Magyarországa Mozgalom
aktivistája a kormánynak azt az intézkedését kritizálta, amellyel teljesen értelmetlenül – és embertelenül – több ezer,
ápolásra szoruló beteget zavartak haza
a kórházakból, ágyfelszabadítás címén.
Ez természetesen nem rémhír volt,
hanem tényállítás és vélemény, ami nem
büntethető. Egy napon belül az ügyészség is ejtette a vádat, csak hát addigra
már milliók láthatták a megfélemlítő videót a letartóztatásáról, míg arról, hogy
ez alaptalan volt, természetesen elfelejtették tájékoztatni a kormányzati média
fogyasztóit.
Az ügy pikantériája, hogy pár nap
múlva kiderült, a feljelentő nem más

volt, mint Csóka-Szűcs János politikai
ellenfele, Görgényi Ernő, a Fidesz−KDNP
gyulai polgármestere. Szomorú, hogy
egyesek úgy vívnak politikai küzdelmet,
hogy rendőrrel vitetik el az ellenfelüket.
Jogvédő szervezetek azonnal jelezték, hogy súlyos törvénytelenség történt, amit a hatóságok is kénytelenek
voltak elismerni. Több mint kínos, hogy
az ügy az Európai Parlament ülésén is
felmerült, ahol éppen arról tárgyaltak,
hogy a magyar kormány hogyan használja fel saját politikai céljaira a járványhelyzetet.
Még a szocializmus idején, 1979-ben
Lengyelországba látogatott II. János Pál
pápa, aki lengyel származású volt. Akkor
hangzott el a legendássá vált és máig
érvényes felszólítása, amelyet a szocializmus ellen küzdő lengyel néphez intézett: Ne féljetek!
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Mire vigyázz, hogy ne legyél „rémhírterjesztő”?
Aki valós tényeket közöl, vagy a véleményét osztja meg, nem követ el bűncselekményt!
Rémhírterjesztésnek számít, ha valaki
közveszély színhelyén, nagy nyilvánosság
előtt olyan hazugságot terjeszt, vagy úgy
ferdít el szándékosan valós információkat,
hogy ez zavart, nyugtalanságot kelthet
emberek egy csoportjában. Most ez kiegészült azzal, hogy akadályozza a járvány
elleni védekezést.
Rémhírterjesztést csak szándékosan
lehet elkövetni, ami azt jelenti, hogy tudni kell egyrészt arról, hogy a hír valótlan,
másrészt arról is, hogy az akadályozhatja a
védekezés eredményességét.

Természetesen nem követsz el bűncselekményt, ha a saját tapasztalataidat
megosztod másokkal, függetlenül attól,
hogy az esetleg kellemetlen vagy akár
nyugtalanító. Az objektív, valós tájékoztatás sohasem bűncselekmény, akkor sem,
ha megzavarja a köznyugalmat! Sőt, a
nyugtalanító, de igaz információk megosztása kifejezetten hasznos, hiszen gyakran
a nyilvánosságon keresztül sikerül elérni,
hogy a kormányzat javítson egy fennálló
helyzeten.
Semmiképpen nem lehet bűncselekmény, ha a véleményed tényleg csak
vélemény marad, és nem állítasz benne
hamis tényeket.
Forrás: www.tasz.hu

Kolozsvári helyzetkép
Március 11-én jöttem, élettársam kolozsvári, nagyjából az utolsó pillanatban
csúsztam át a határon. Az első hét még
könnyen telt, kirándultunk, mászkáltunk.
Ez szigorodott, és okkal. Közeledett a
görögkeleti húsvét, az ortodoxia legnagyobb ünnepe, és sokan tervezték a hazalátogatást a mintegy ötmilliónyi egykori kivándorló közül. Körülbelül 3 millióan
Spanyolországból, 1-1,5 millióan Olaszországból, a járvány legsúlyosabb gócaiból.
A „szájba áldozás” liturgikus szokásáról (a
hívek szájába adja a pópa „Isten testét”,
mindenkinek ugyanazzal a kanállal) sem
kívánt sok helyen lemondani az ortodox
egyház. Kezdettől volt napi frissítésű járványtérkép, az északkeleti Suceava me-

gye volt a legfertőzöttebb, és Temesvár,
Arad, Bukarest. Kolozsvár közepesnek
számított, ma is az. Ha boltba ment az
ember, formanyomtatványt kellett kitölteni, meghatározva az útvonalat, amin
közlekedik. A maszk kötelező volt, a gumikesztyű fakultatív. Áprilisban riadalmat
okozott, hogy a helyi reptéren nagyobb
tömeg torlódott fel, német mezőgazdasági termelők által bérelt chartergépeken román idénymunkások mentek
spárgát szedni. Május 15-én részlegesen
feloldották a szigort, de a távolságtartási
felhívás érvényben maradt. Mentem volna borbélyhoz, de nem tudtam kivárni,
annyian álltak sorban.
Vágvölgyi B. András (Kolozsvár)

Tiltakozás a gigantomán
tűzijáték ellen
Aláírásgyűjtés indult, hogy megakadályozzák a kormány tervét, amely
szerint minden eddiginél több pénzt költenének az augusztus 20-án megrendezendő tűzijátékra. Ezt a pénzt inkább a munkájukat elvesztőknek
kellene adni.
A kormány szerint minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték lesz
Budapesten. Biztos örülni fog
ennek az a sok ember, aki a járvány
miatt elvesztette a munkáját, és fogalma nincs, miből fizesse ki az albérletet. Biztos tetszeni fog nekik, amikor
látják, milyen gyorsan égetik el a magyarok adóforintjait, amit akár az ő megmentésükre is felhasználhatna a kormány.
Fontos megemlékezni az államalapítás ünnepéről. Fontos ápolni Szent István

emlékét, aki Európába vitte a
magyarokat, de talán másképp is lehetne ezt csinálni.
Ha egyetértesz azzal, hogy
a járvány utáni tűzijáték helyett
valami olcsóbbat és a helyzethez méltóbbat kellene kitalálni, akkor írd
alá ezt a petíciót!
https://szabad.ahang.hu/petitions/
a-jarvany-utan-ne-tuzijatekon-egessukel-az-adofizetok-penzet
Forrás: szabad.ahang.hu
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