Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hogyan hallgassuk a Klubrádiót
interneten?

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Az egyetlen független közéleti rádió frekvenciájának elvétele lehetőség is.
Most országossá tehetjük a Klubrádiót, ha sok ember megtanulja az internetes rádiózást. Itt csak a leglényegesebb tudnivalókat gyűjtöttük össze. További részletek a www.klubradio.hu/atallas oldalon, illetve a Facebookon
„Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő csoport”-ban.
az autórádió csak hangszóróként működik, csak
a hangerő-szabályozó gombját használjuk, az
adás jelét az AUX bemenethez továbbítjuk.
Jeltovábbító eszköz külső hangszóróhoz:
Az adást vevő készülékről (mobiltelefon, laptop) a hangszóróhoz vagy fülhallgatóhoz kétféle módon tudjuk a jelet eljuttatni: kábelen vagy
Bluetooth (kis hatótávolságú rádióadó-eszköz)
segítségével.
A modern hangszórók és autórádiók már
rendelkeznek Bluetooth vevővel, így nincs szükségünk kábelre vagy egyéb eszközre a használatukhoz. A régebbi hangszórók és autórádiók
bemenete viszont csak kábelcsatlakozót tartalmaz, ezért ott kábeles összekötést tudunk használni.
Amennyiben nem szeretnénk kábelt használni, úgy a kábelt helyettesíteni tudjuk egy
Bluetooth adapterrel. Ez egy öngyújtó méretű
készülék, mely a hangszóró/autórádió AUX bemenetére csatlakoztatható.

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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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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A józan ész szabadsága
Március 15., a független sajtó napja
Forrás: www.klubradio/atallas. Itt kérdezhet: Iklubradio@gmail.com

Egy internetes rádióadás hallgatásához két dolog kell: internetelérés és az adást vevő készülék.
Ha kényelmesen, esetleg autóban akarjuk
hallgatni a rádiót, akkor további két dolog van,
ami szükséges: külső hangszóró és jeltovábbító
eszköz külső hangszóróhoz.
Internetelérés: Ez lehet saját előfizetés (vezetékes vagy mobil) vagy egy elérhető wifi-adó a
közelben. Ha az adó le van védve jelszóval, megkérhetjük a tulajdonosát (szomszéd, bolt, iroda),
hogy mondja meg nekünk is a jelszót.
Adást vevő készülék: A készülék lehet mobiltelefon, tablet, asztali vagy hordozható számítógép vagy speciális internetrádió. Ezekben az
eszközökben van valamilyen kisebb-nagyobb
hangszóró, tehát az adás már hallgatható, csak
a böngészőbe be kell írni a keresett rádió nevét
(www.klubradio.hu).
Külső hangszóró: A külső hangszóró lehet
számítógéphez köthető hangszóró, autórádió,
illetve fejhallgató vagy fülhallgató. Esetünkben
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Csak ott van valódi politikai verseny a pártok között, ahol a sajtó szabad.
Csak ott van következménye a hatalom visszaéléseinek, a lopásnak, a hazugságnak, ahol a sajtó szabad. Csak ott veszik komolyan a választópolgárokat, ahol a sajtó szabad. Az a kormány, amely nem tiszteli a sajtót, az
nem tiszteli a választópolgárokat, és retteg a hatalma elvesztésétől.
„Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.” Így indul az 1848. március 15-én
közzétett 12 pont a forradalom követeléseiről. Minden más, mint például az önálló
magyar kormány és a törvény előtti egyenlőség, csak ez után következik. A márciusi ifjak minden bizonnyal tisztában voltak
vele, hogy csak a nagy tömegeket
elérő szabad szó biztosíthatja,
hogy a választópolgárok megalapozott döntéseket hozzanak és a
mindenkori kormány kritizálható
és számonkérhető legyen anélkül, hogy ezzel bárki az állását
vagy a jövőjét kockáztatná.
Aki elolvassa a megyei napilapot, meghallgatja a Déli krónikát a
Kossuth rádióban, megnézi a Tényeket a TV2-n,
megnéz néhány beszél-

getést az M1 esti műsorában, sőt még az
Origón is rákattint a vezető hírekre, joggal
hiheti, hogy mindent megtett az alapos tájékozódás érdekében. Ennél többet senkitől nem lehet elvárni, sőt talán ennyit sem.
Mégis, a helyzet az, hogy hiába hosszú ez
a lista, ezekből a sajtótermékekből
csak egyetlen álláspont, mégpedig a kormány és a Fidesz álláspontja ismerhető meg. Mindezek
a sajtótermékek, és még rengeteg
másik, a Fideszhez köthető üzletemberek tulajdonában vannak, jelentős
részben állami támogatásból,
adóforintokból
működnek,
és csak azokkal a témákkal foglalkoznak, azokat a
szavakat használják, azokat a szakértőket szólaltatják meg, amelyeket/
akiket egy minisztérium1

pénzéből, amiből viszont semmi nem jut a
kormányt kritizálni merő tévéknek, rádióknak, hírportáloknak.
Követelnünk kell-e tehát ma a sajtó
szabadságát és a cenzúra eltörlését? Igen,
sajnos minden okunk megvan rá. Nagy a
felelősség mindannyiunkon, hogy ne hagyjuk magunkat becsapni, ne hagyjuk, hogy
nem létező problémákkal és ellenségekkel
tereljék el a figyelmünket a valódi nehézségekről. Beszélgessünk, vitatkozzunk, az
utcán, a Facebookon, a vonaton, becsüljük
meg a tisztességes újságírókat, és főleg:
használjuk a józan eszünket. Így maradhatunk önálló, döntésképes választópolgárok.

Ellenzéki miniszterelnök-jelöltek népszerűsége
Forrás: Medián
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Egy új, demokratikus módszerrel szeretné kiválasztani az ellenzéki oldal
azt a jelöltet, akit mindenki támogat majd egy-egy adott választási körzetben, hogy egyedül mérkőzzön meg a Fidesz jelöltjével a 2022-es országgyűlési választáson. Ugyanezen a módon akarják kiválasztani az ellenzéki szavazók segítségével a közös miniszterelnök-jelöltet is.

A Civil Választási Bizottság célja, hogy független, pártatlan, az előválasztásokat elősegítő
és ellenőrző intézményként növelje az előválasztás intézményébe vetett közbizalmat. Célja
továbbá garantálni az átláthatóságot a szavazók számára és esélyegyenlőséget biztosítani a
jelöltek között.

Civilek a Demokráciáért Egyesület és a Főnix Mozgalom. A bizottság elnöke Magyar György ügyvéd.
A Nyomtass te is! mozgalom azt vállalta,
hogy a legkisebb településekre is eljuttatja az előválasztással kapcsolatos információkat. Így biztosítható, hogy mindenki részt vehessen például
az új miniszterelnök kiválasztásában.

A Civil Választási Bizottság alapítói: az aHang, a
Számoljunk együtt Mozgalom, a Nyomtass te is!
mozgalom, az ELEGY, a Tabumentes Egyesület, a

HA ÖN IS SEGÍTENI AKAR AZ ELŐVÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN, JELENTKEZZEN ITT:
nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Forrás: www.telex.hu

Civilek nélkül nem megy

Polyák Gábor

Nők a Covid-védekezés
frontvonalában
Forrás: www.telex.hu

aki elfogadja a jelölti feltételeket, amelynek része képviselőjelöltként 400, miniszterelnök-jelöltként 20 ezer támogatói
ajánlás összegyűjtése is. Az előválasztás
lebonyolítására a szervező hat párt a napokban felállítja az Országos Előválasztási Bizottságot.
Az előválasztás intézményét már alkalmazták egyszer, így választották ki Budapesten Karácsony Gergelyt, aki aztán
le is tudta győzni a másik főpolgármester-jelöltet, Tarlós Istvánt. Most próbálják
majd ki először országos méretekben is.

32%

Jakab Péter

Az egész országban lesz
előválasztás – de mi az?

Az ellenzéki együttműködésben részt
vevő hat párt, a Párbeszéd, DK, a Jobbik,
az LMP, a Momentum és az MSZP megállapodott arról, hogy mind a 106 választókörzetben lesz előválasztás.
A koronavírus-járvány miatt a több
hétig tartó előválasztás augusztus közepén indul, az egyéni képviselőjelölteket
egy fordulóban, a miniszterelnök-jelöltet
pedig két fordulóban választják majd ki.
Azok is szavazhatnak majd, akik 2022 áprilisáig betöltik a 18. életévüket.
Az előválasztáson mindenki indulhat,
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Sokan vannak, akik tavaly március óta sokan veszítették el állásukat a vendégotthonról, viszonylagos védettségben látóiparban, a turizmusban vagy a keresdolgozhatnak, de sok helyen ez nem kedelemben.
valósítható meg. A járvány
Nők aránya az egyes, Covid által erősen
több szempontból is hátráérintett szakmákban
nyosan érinti a nőket. A kórházakban,
idősotthonokFő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben
ban, óvodákban, iskolákban
alkalmazottak (2019/20-as tanév)
dolgozók fokozottan ki
17,12%
82,88%
vannak téve a megfertőFoglalkoztatottak a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágazatban (2020)
ződés veszélyének, így kell
24 hónap
81,67%
18,33%
végezniük a munkájukat. A
Dolgozó orvosok (2019)
járvány más következmé56,64%
43,36%
nyei által sújtott ágazatokban is magas a nők aránya:
Forrás:KSH - oktatás, KSH - egészségügy, KSH - foglalkoztatottak
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Forrás: www.telex.hu

ban vagy egy pártirodában találnak ki számukra.
Ma nem ülnek szigorú tekintetű cenzorok sötét irodákban, hogy kitöröljék a
veszélyes vagy a hatalomnak nem tetsző
információkat. De az is cenzúra, ha az állam képviselői nem állnak szóba azokkal
az újságírókkal, akik még valódi kérdéseket
mernek feltenni valódi problémákról. Az is
cenzúra, ha az utolsó kormánykritikus rádió
– a Klubrádió – két jelentéktelen hiba miatt
nem használhatja tovább a frekvenciáját,
miközben más rádiók ugyanilyen hibák ellenére zavartalanul folytathatták a működésüket. Az is cenzúra, ha a kormányt támogató sajtótermékek sok milliárd forintnyi
állami támogatást kapnak mindannyiunk

