300 000-hez közelít a korrupcióellenes aláírásgyűjtés
November közepén már 270 ezer aláírás érkezett be Hadházy Ákos független képviselőhöz,
aki azt szeretné elérni, hogy legalább egymillió ember követelje a kormánytól Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.
Ez az uniós szervezet hazánkban is nyomozhatna, így leplezve le azokat a korrupt politikusokat, akik az uniós támogatások fosztogatásából gazdagodtak meg. Ennyi aláírás
már bőven elég lenne egy népszavazás kiírá-

sához, ha a hatalom nem akadályozna meg
minden olyan próbálkozást, amely az ellenőrzésére irányul. Hadházy reméli, egymillió
ember akaratnyilvánítása jelzés Európa felé,
hogy a magyarok nem akarnak korrupt országban élni. Így, ha a kormány nem enged is
a követelésnek, de az Unió kikényszeríti Magyarország csatlakozását.
Az aláírásgyűjtő íveket innen lehet letölteni: www.europaiugyeszseget.hu

Országos mozgalmat indít
Márki-Zay Péter
Mindenki Magyarországa Mozgalom né
ven alapított egyesületet Márki-Zay Pé
ter. A hódmezővásárhelyi polgármes
ter mozgalmának célja, hogy a jövő évi
önkormányzati választásokon lehetőleg
minden településen egyetlen esélyes
ellenzéki induló álljon ki a fideszesekkel
szemben.
Azok, akik széles körű egyeztetés nélkül saját jelölteket indítanak, maguk is hozzájárulnak a korrupció és a megfélemlítés rendszerének fennmaradásához – írják.
Hozzáteszik, „meggyőződéssel valljuk:
nem az fontos, hogy ki melyik oldalról jön, hanem az, hogy mindannyian egy becsületes,
tisztességes Magyarországot akarunk, amely
valóban mindenki Magyarországa lesz”.

A mozgalom a következő hónapokban
folytatja a szervező munkát, nyilvános bemutatkozását a jövő év elejére tervezi.
A mozgalom alapító tagjai: Márki-Zay
Péter (Hódmezővásárhely polgármestere),
Hadházy Ákos (független országgyűlési képviselő), Ábrahám Júlia (volt LMP-s politikus),
Bod Péter Ákos (az MNB egykori elnöke), Elek
István (volt MDF-es képviselő, az LMP egyik
alapító tagja), Kaltenbach Jenő (egykori ombudsman), Kész Zoltán (volt független képviselő), Lengyel Róbert (Siófok polgármestere),
Lukácsi Katalin (egykori KDNP-s politikus),
Magyar György (ügyvéd), Mellár Tamás (a
KSH egykori elnöke), Üveges Gábor (Hernádszentandrás polgármestere), Molnár Róbert
(Kübekháza polgármestere)
Forrás: www.magyarhang.org

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
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Kilenc határon túli fociakadémia
és a hazai kisnyugdíjasok
Csak az elmúlt két év alatt 20 milliárd forintot költött a kormány a környező országok futballképzésének támogatására. Eközben az összes itthoni
idős ember nyugdíjprémiumára 33 milliárd forint jutott az idén.
mia a topolyai és a csíkszeredai után a
harmadik akadémiánk, ami a Kárpátmedencében, de Magyarországon kívül
foglalkozik fiatalokkal. A sornak azonban
ezzel nincs vége: jelenleg
Munkácson, Sepsiszentgyörgyön, Eszéken és Lendván
is komoly akadémiai fejlesztések történnek. A Felvidéken pedig Dunaszerdahely
mellett Révkomáromban és
Rimaszombatban is támogatjuk egy-egy labdarúgóakadémia létrejöttét”.
A magyar kormány két
év alatt összesen 20 milliárd
forintot költött a határon túli
focira.
Csak, hogy érzékeljük az
milliárd
arányokat: Idén a nyugdíjHatáron túli focira
prémium maximális összege
18 ezer forint volt, a kormány

Orbán Viktor focimániája már a határokat
is átlépi, bőkezűen költi ott is a mi adóforintjainkat. A minap fel is sorolta, hogyan
állnak most. „A dunaszerdahelyi akadé-

MIRE KÖLTIK A PÉNZÜNKET?

33
milliárd
Nyugdíjprémiumra
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nak, illetve a rokkantak, akiknek rehabilitációs járadékot folyósítanak.
A nyugdíjminimum vagy öregségi
nyugdíj összege már egy évtizede havi
28 500 forint. Rétvári Bence államtitkár
szerint annyira kevesen kapják a minimumot, hogy miattuk értelmetlen lenne
emelni rajta.
Nem biztos, hogy ezt ugyanígy gondolják a kisnyugdíjasok is.

Forrás: www.444.hu, www.merce.hu

összesen 33 milliárd forintot biztosított a
kifizetésekre. A maximális összeget azok
kapták, akiknek a nyugdíja eléri a 80 ezer
forintot, mindenki másnak arányosan kevesebb jár. Az 50 ezer forintos nyugdíjban részesülők például 11 250 forintos
nyugdíjprémiumot kapnak.
A nyugdíjprémium nem jár mindenkinek. Nem számíthatnak rá például azok,
akik ideiglenes özvegyi nyugdíjat kap-

Miért akar megmenteni a börtöntől
egy macedón köztörvényes,
politikai bűnözőt Orbán Viktor?
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bírósági ítélet most született meg a volt
miniszterelnök ellen, de további négy van
folyamatban, mind korrupciós ügyek miatt.
A nyugati világ és a macedón nép
szemében Gruevszki egy politikai bűnöző, akinek börtönben a helye.
Orbán Viktor azonban nem így gondolja, ezért megszervezte, hogy magyar
nagykövetségi autókkal Magyarországra
szöktessék Gruevszkit, pedig a nemzetközi jog egyértelmű: a menekültjog nem
illeti meg azokat, akik jogerős törvényes
ítélet végrehajtása elől menekülnek.
Forrás: www.hvg.hu

Háromezer hajléktalant
és szegényt vendégelt meg
Ferenc pápa

Korrupciós cselekmények miatt két év börtönbüntetésre ítélték Macedónia volt miniszterelnökét, aki több magyar nagykövetség hathatós segítségével Magyarországra szökött. Jelenleg Budapesten várja a menedékkérelmének elbírálását. Pedig a helyzet egyértelmű: a börtön elől szökött
elítéltet azonnal vissza kellene toloncolni a hazájába.

Régi vágású keresztény ember ez a Ferenc pápa. Nem rendőrt hív a hajléktalanokra, hanem megeteti őket. Biztosan nehezen értik meg furcsa gondolkodásmódját a mi modern keresztény politikusaink.

lenségét. Gruevszki Vlagyimir Putyin kedvence volt, mert segítségével az oroszok
erre a térségre is ki akarják terjeszteni
befolyásukat.
Gruevszkitől vette át Orbán Viktor a
„Stop Soros” kifejezést, amelyet Mace-

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Ezt a történetet majd a becsületes Fidesz
szavazóknak is el kell, hogy magyarázza
Orbán Viktor. Ugyanis mind az Európai
Unió, mind az Egyesült Államok és természetesen Macedónia törvényesen
megválasztott kormánya is döbbenten
és értetlenül figyeli a magyar kormány
viselkedését.
Az előzményekről: Nikola Gruevszki
2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke. Országlását a korrupció és
a politikai erőszak jellemezte. Mint kiderült, tízezreket hallgattatott le törvénytelenül, állami beruházásokat kegyeltjeinek játszott át, a politikai ellenfeleit a
hatóságok segítségével anyagi romlásba
döntötte, valamint felszámolta a macedón sajtó és igazságszolgáltatás függet-

dóniában is úgy használtak, mint nálunk:
minden, ami nem tetszik a kormánynak, a
mögött biztosan Soros György áll.
Orbán Viktor barátjának és harcostársának tartotta őt. Hathatósan segítette a
választásokon. Magyar vállalkozók olyan
hazug sajtótermékeket indítottak el Macedóniában, amelyek ugyanolyan propagandát folytattak, mint nálunk.
A macedón ellenzéki pártok azonban
képesek voltak összefogni egymással
Gruevszki leváltásáért, és sikerrel is jártak. Gruevszki legyőzése után Macedónia elindulhatott a felé, hogy a NATO és
az Európai Unió tagja lehessen. Az első

„A világ szegényeinek kiáltása napról
napra hangosabb, mégis egyre kevésbé
hallatszik a kevés gazdag lármájában” –
mondta Ferenc pápa a szegények világnapján a római Szent Péter-bazilikában
bemutatott misén.

Utána háromezren vettek részt a vatikáni VI. Pál audienciateremben rendezett
közös ebéden, amelyet az egyik római
luxusszálloda és szociális alapítványok
ajánlottak fel. Százan egy asztalnál ültek
Ferenc pápával. A római és más olasz
plébániákon is ebéddel várták a környék
szegényeit.
Ferenc pápa emlékeztetett, hogy az
élet egyik igazi kincsét elsősorban a hívők számára az embertársak iránti szeretet képviseli. Megjegyezte, hogy a szegények segítése „nem egy pápa diktálta
divat”, hanem a hitet a rászorulókkal kell
megélni.
Forrás: www.24.hu
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