Nyomtasd, másold, terjeszd!

A ti gyereketek magánügy,
a miénk közügy

Először Szabó Tündéről, az Emberi Erőforrás Minisztériumának államtitkáráról
derült ki, hogy fejenként évi kétmillió
forintos tandíjért magániskolába járatja
mindkét gyerekét. Aztán az oktatásügyért
felelős minisztérium első emberéről de-

rült ki, hogy a gyerekétől az unokájáig
mind elkerülték az állami intézményeket.
A ma már felnőtt gyereke elsőtől
az érettségiig a német nyelvű oktatású budapesti Deutsche Schuléba járt.
A nagyobbik unoka szintén a családi
hagyományt követte, előtte óvodába a
budapesti Apple Tree Kindergarten &
Nurserybe, majd a kettő között egy évet
a Britannica International Schoolba járt.
A kisebbik unoka szintén a Apple Tree
Kindergarten & Nurserybe jár.
A lavinát megállítandó, az újságok
kérdéseire minden kormányzati ember
egyforma választ küldött: „A gyermekeim
taníttatása nem köz-, hanem magánügy.”

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu
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Forrás: www.24.hu, www.index.hu

Sorra derül ki, hogy miközben egek
be dicsérik a magyar oktatást a
kormány tagjai, a saját gyerekeiket
drága magániskolákba járatják. Ők
aztán tudják, milyen az állami okta
tás, ezért kerülik el messziről – de
nekünk jó lesz.
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A világon a magyarok aggódnak
a legjobban az egészségügy
helyzete miatt
Az idén júliusban megkérdezett magyarok 71 százaléka az egészségügyi
rendszerért aggódott a leginkább, miközben a világátlag 24 százalék –
derült ki az Ipsos legutóbbi nemzetközi felméréséből. Ezzel az aránnyal,
messze megelőzve mindenkit, az első helyen állunk az egész világon.

Orbán Ráhel 12 milliós órája
A Fidesz elitje minden évben Kötcsén tart egy
politikai találkozót. Az eseményre a miniszterelnök lánya ezúttal egy egymilliós Louis
Vuitton táskával, egy 227 ezres Gucci cipőben
és egy 12 milliót érő gyémántberakásos arany
karórában érkezett.
Miért nem magánügy ez? Bár Orbán Ráhel évekkel ezelőtt kikérte magának, hogy
férje azért vált néhány év alatt milliárdossá,
mert ő Orbán Viktor lánya, az Európai Unió
csalás elleni hivatala ezt mégis másképpen

látta. Nyomozást követel a miniszterelnöki vő
ellen, mert bebizonyosodott, hogy az uniós
pályázatokat mind csalással nyerte el.
A legfőbb ügyész – aki korábban a Fidesz
országgyűlési képviselőjelöltje volt – már előre jelezte, hogy a hazai nyomozás nagyon sok
éven át fog tartani. De ha egyszer véget ér,
akkor a lopott pénzt vissza kell majd fizetni. És
azt nem Ráhel és a férje fogja megtenni, hanem a költségvetésből utalják majd át. Vagyis
a mi adóforintjainkból.
Forrás: www.hvg.hu

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

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com

4

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

A részletekből kiderül, hogy a júliusban
megkérdezett magyarok 71%-a aggódott a
magyar egészségügy miatt, ezzel messze
kimagaslunk a 24%-os világátlagból, jócskán
megelőzve a 2. helyen végzett lengyeleket.
Júniushoz képest ez az arány még növekedett is 4 százalékponttal.
A magyaroknak csupán a 18%-a aggódik a munkanélküliség és az állásai miatt, a szegénységet a
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Minden hónapban elvégzi a kutatását az Ipsos nemzetközi kutatócég, amelyben arra
kíváncsi, melyek a legfontosabb aggodalmak, mitől tartanak az emberek. Globális
szinten a munkanélküliség és a szegénység
vezet holtversenyben, a bűnözés és a korrupció áll a második helyen, míg a harmadik
helyen legtöbbször az egészségügyet említették a válaszolók.

Forrás: www.portfolio.hu
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Európa kezdi megelégelni, hogy a Fidesz-kormány elfogadja az Unió pén
zét, de az európai normákat, pontosabban a demokrácia alapértékeit már
nem kívánja betartani. Ezért egy jelentés készült a magyarországi jogsér
tésekről, és erről szavaznak Brüsszelben előreláthatóan szeptember 12-én.
A demokrácia egyébként nem az Uniónak, hanem nekünk fontos. Azért, hogy
ne lopják el a közös pénzünket, hogy ne
pártpropagandát sugározzon a köztévé,
hogy az igazságszolgáltatás a fideszes
politikusokat se kímélje, hogy tisztességes oktatást kapjanak a gyerekeink, és
nekünk is normális egészségügyünk és
szociális ellátórendszerünk legyen. A Fidesz csak a menekültekről beszél, hogy
elleplezze a lényeget.
Az Unió már 2011 óta vitában áll a Fidesz vezette magyar kormánnyal a demokrácia sorozatos megsértése miatt.
Ezért az Európai Parlament 2017 májusában felkérte Judith Sargentini holland
környezetvédő politikust, hogy készítsen
egy jelentést a magyarországi helyzetről.
Hogy egyértelmű legyen, hogy a je
lentés tényleg a mi érdekünkben készült, csak egyetlen idézet: „Magyarország megsérti az Európai Szociális
Chartát azzal, hogy az egyedül élő, jövedelemmel nem rendelkező személyeknek, köztük időseknek járó szociális
ellátás szintje nem megfelelő.”
Ha a többség megszavazza a jelentést, az azt fogja jelenteni, hogy Európa
nagyobb része nem tekinti igazi demokráciának a magyarországi rendszert.
Ennek a legrosszabb esetben lehetnek
olyan következményei is, hogy felfüggesztik a kormány szavazati jogát a ta2

nácsüléseken, vagyis akkor már nem tekintenek ránk teljes jogú tagként.
Forrás: www.europarl.europa.eu

Az Európai Parlament aggályai
erre a 12 területre vonatkoznak:
1.

Az alkotmányos és a választási
rendszer

2.

Az igazságszolgáltatás
függetlensége

3.

A korrupció és az
összeférhetetlenség

4.

A magánélet védelme és az
adatvédelem

5.

A véleménynyilvánítás szabadsága

6.

A tudományos élet szabadsága

7.

A vallásszabadság

8.

Az egyesülési szabadság kérdése

9.

Az egyenlő bánásmódhoz való jog

10. A kisebbségekhez tartozó
személyek jogai
11.

A migránsok, menedékkérők és
menekültek alapvető jogai

12.

Gazdasági és szociális jogok

Csak az
erőt mutató
tiltakozás
működik
Az elmúlt hetekben két, egymástól
teljesen független esetben bizonyo
sodott be: igenis van értelme a til
takozásnak, nem szabad hallgatni.
A Honvédkórházban duplájára emel
ték a sürgősségi osztályon dolgozók
bérét. Szabolcsban pedig az alma
termelők tiltakozása eredményekép
pen az eredetileg ajánlott, kilónkénti
13 forint helyett 20 forintért veszik át
az ipari almát a feldolgozók.
Ha bebizonyítjuk, hogy elég kitartóak vagyunk, el tudjuk érni a célunkat! – írta
Facebook-oldalán a szabolcsi demonstrációkat szervező Ladány Magtár Kft. egyik
munkatársa. És valóban. Az eredetileg
ajánlottnál 54 százalékkal többért veszik
át a léalmát a feldolgozóüzemek, amelyekbe meg is kezdődött a beszállítás.

Az ország másik felén, a budapesti
Honvédkórházban azzal kezdődött minden, hogy az intézményből több orvos
is távozott, 112-en pedig felmondták a
túlóraszerződésüket. Ezután derült ki,
hogy Zacher Gábor is odébbáll. A kórház
sürgősségijének vezetője azzal indokolta
a döntését, hogy a körülmények már a
betegellátást veszélyeztetik, így az osztály működéséért nem tud felelősséget
vállalni.
Ezek után nem sokkal Kun Szabó István felelős helyettes államtitkár megegyezett az orvosokkal és ápolókkal a
dupla fizetésekről, majd a kormány döntött úgy, hogy a költségvetési maradványokból 543,6 millió forintot csoportosít
át a Honvédkórház támogatására.

Hun igen, hun nem ...
2013, Finnország, Orbán Viktor:
„A magyar és a finn nyelv rokonsága történelmi tény, nem pedig véleménykérdés.”

2018, Kirgizisztán, Orbán Viktor:
„Mi Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, ez egy egyedülálló és különös nyelv, amely a türk nyelvekkel áll rokonságban.”
Forrás: www.444.hu
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Forrás: www.agrarszektor.hu, www.zoom.hu

Mi az a Sargentini-jelentés?

