
Miközben az embereket a migránsokkal 
riogatja a kormány, jó pénzért 6538 kül-
földi személy kapott letelepedési en-
gedélyt befektetőként, családegyesítés 
címszó alatt további 13 300 bevándorló 
telepedhet le hazánkban. 

Legtöbbjük kínai, de sok a muzulmán 
is, akik Irakot, Afganisztánt és Iránt, illet-
ve Észak-Afrikát, továbbá Ázsiát hagyták 

maguk mögött a fényesebb jövő remé-
nyében. A busás bevétel azonban nem 
az országot gazdagította, sőt a költség-
vetést majdnem kilencmilliárd forintos 
veszteség érte, csak a kötvények után 
fizetett magas kamat miatt. Hasznot csak 
a Fidesz-közeli közvetítő cégeknek ho-
zott, nekik viszont tetemeset, eddig ösz-
szesen 113 milliárd forintot.

Forrás: www.168ora.hu

A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján 
nem terjeszthető tovább a nemzeti kon-
zultáció 5. pontja – erről a Magyar Hel-

sinki Bizottság két ügyvédje tájékoztatta 
a közvéleményt.

A jogvédő szervezet azért fordult 
bírósághoz, mert szerintük sérti a jó hír-
nevüket, hogy a nemzeti konzultációban 
azt állítják a szervezetről: hogy védi a 
törvénytelenségeket elkövető beván-
dorlókat. A bíróság megalapozatlannak 
találta a kormány állítását, és ideiglenes 
intézkedésként megtiltotta, hogy a to-
vábbiakban internetes oldalakon elér-
hető legyen a konzultáció 5. pontja, és 
megtiltja a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
számára azoknak a kiadványoknak a to-
vábbi terjesztését, amelyek tartalmaz-
zák ezt a részt.

A per folytatódik, de az Ítélőtábla 
döntését az elsőfokú ítéletig is végre kell 
hajtani, a bíróság a Helsinki Bizottság jó 
hírnevének ideiglenes védelmében hoz-
ta ezt a döntést.

Forrás: www.24.hu
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Bíróság mondta ki, hogy hazudik 
a kormány a nemzeti konzultáció 
kérdőívében 

Betiltotta a bíróság a nemzeti konzultáció ötödik pontját, azt, ame-
lyikben azt állítja a kormány, hogy a Helsinki Bizottság nevű civil szer-
vezet a törvénytelenségeket elkövető bevándorlókat védi.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

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

web: www.nyomtassteis.hu

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról 
töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben 
olvashat a honlapunkon a Háttér menüpont alatt.
Találkozzon velünk! Keddenként 19 órától várjuk a 
Kelet Kávézóba! (Budapest XI. ker., Bartók Béla út 29.)

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Húszezer gazdag migráns kapott 
letelepedési engedélyt Orbánéktól

KASSZA

19 838 gazdag migráns 
kapott letelepedési engedélyt 
Orbánéktól

az EU 1294 
embert kért

A kormány 15-ször annyi bevándorlót engedett be pénzért, mint 
amennyi menekült (1294 fő) befogadását kérte az Európai Unió 
hazánktól. Tehát bőven túlteljesítettük a nem létező „Soros-tervet”.
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Leegyszerűsítve így néz ki az egész: ed-
dig négy almát adott a kormány bérként, 
kettőt pedig bérkiegészítésként, így vi-
hetett haza a dolgozó hat almát. Most 
emelkedtek a bérek, tehát ezután öt 
alma a bér, és csak egy a bérkiegészítés 
– de a végeredmény ettől még hat alma 
maradt.

Egy műtőssegéd szerint az illetmény-
emelés bejelentése arra volt jó, hogy az 

emberek azt gondolják, hogy a kormány 
rendezte az egészségügyben dolgozók 
fizetését, és ezentúl a közvélemény ne a 
kormányt hibáztassa, hanem a dolgozó-
kat, akik még az „emelés” után is elége-
detlenkednek.

Egy műtőssegéd fizetési papírja a béremelés után

Forrás: www.444.hu, www.merce.hu
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December 1-jén 27 666 beteg várt mű-
tétre a hazai kórházakban – derül ki a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkeze-
lő (NEAK) legfrissebb kórházi várólistá-
jának adataiból.

A várólistásokból 10 500-an csípő- (5643 
fő) vagy térdprotézisműtétre (4856 fő) 
várnak. Egy jelentős kiterjesztett gerinc-
műtétre átlagosan 470 napot kell várni, 
e listán most 93-an vannak. Szívkatéte-
rezésre 1905 betegnek van szüksége, itt 
az átlagos várakozási idő másfél hónap.

Minden harmadik beteg – és ez így volt 
az egész évben – szürkehályog-műtét-
re vár. December 1-jén a szemészetek 
várólistáján 11 810-en voltak.

A legkevesebbet (két napot) a Budai 
Irgalmasrendi Kórházban kell várni 
szür  kehályog-műtétre, a legtöbbet – 
több mint 310 napot – a gyöngyösi Bu-
gát Pál Kórházban várnak a betegek, az 
ottani listán több mint 250 beteg neve 
szerepel.

Forrás: www.mno.hu

Több mint 27 ezren várnak műtétre
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Soros György az ellene folyó kampányról

A kormány gyűlöletet gerjesztve tereli el a magyar nép figyelmét azokról a 
kudarcokról, amelyek például az oktatás és az egészségügy területén sújt-
ják Magyarországot, ahol a rákbetegek halálozási aránya az egyik legma-
gasabb az egész világon – írja Soros.

A nemzeti konzultáció és eredményének 
közzététele egy olyan átfogó propagan-
dakampány legújabb felvonása, amelyet 
az adófizetők pénzéből, a kormányhoz 
közel álló reklámcégeket gazdagítva fi-
nanszíroz egy olyan kormány, amely nem 
a köz javát, csak saját hatalmi és anyagi 
érdekeit tartja szem előtt.

A kormány azt szeretné elhitetni önök-
kel, hogy én a magyar nép ellensége va-
gyok. Semmi sem áll távolabb ettől a ha-
mis állítástól.

A kormány azt állítja, hogy én befo-
lyást gyakorlok Brüsszelre és ezt a befo-
lyást arra igyekszem használni, hogy rá-

kényszerítsem gonosz tervemet az Unió 
tagállamaira. Az állítás lebecsülése a ma-
gyar népnek, hiszen képtelensége min-
den józanul gondolkodó ember számára 
belátható. Az Unió fontos kérdéseiről, így 
a migrációs válság kezeléséről is az EU 
tagállamai döntenek, beleértve Magyar-
országot.

Meggyőződésem – 
ezt többször leírtam 
–, hogy a menekül-
tek elhelyezése csak 
önkéntes alapon tör-
ténhet, hiszen a tag-
államokat nem lehet 
arra kényszeríteni, 
hogy olyan menekül-
teket fogadjanak be, 
akiket nem akarnak, 
és a menekülő em-
bereket sem lehet 
kényszeríteni, hogy 
olyan országban te-
lepedjenek le, amely 
nem szívesen, nem 
jó szándékkal fogadja 
őket. 

Úgy látom, hogy a magyar kormány-
nak az úgynevezett „Soros-terv” elleni 
propagandakampánya kudarcot vallott. 
A kormány, minden erőfeszítése ellenére, 
nem tudta félrevezetni a közvéleményt – 
írja Soros György.

Forrás: www.nepszava.hu

Átverte a kormány a béremeléssel 
az egészségügyben dolgozókat

A decemberi lett volna az az első 
fizetés, amelyen az egészségügyi 
szakdolgozók már érezhették volna 
a kormány által bejelentett 12 szá-
zalékos béremelést. De a legtöbben 
mégsem vihettek több pénzt haza, 
mert a kormány egy technikai trük-
kel durván átvágta őket.


