
Tíz napja tart, és nem áll meg a túlórake-
reteket radikálisan növelő rabszolgatör-
vény által kiváltott országos tiltakozási 
hullám. A törvény elfogadása óta szom-
bat kivételével Budapesten minden nap 
többezres, esetenként tízezres tünteté-

sek zajlottak a Kossuth téren, a Hősök 
terén, az MTVA Kunigunda utcai székhá-
zánál és a főváros számos más helyén. 
A köztévé épületében súlyos atrocitások 
érték az ellenzéki képviselőket. Többe-
ket földre tepertek és kidobtak az épü-
letből, holott a mentelmi joguk alapján 
jogszerűen tartózkodtak ott. A tévében 
nem olvasták be az ellenzék ötpontos 
követelését, és hírt sem adtak az utcán 
zajló eseményekről. 

A megmozdulások a kisebb és na-
gyobb vidéki városokra is kiterjedtek. 
Tüntettek Pécsen, Szegeden, Debre-
cenben, Győrben, Szombathelyen, Mis-
kolcon, Gyöngyösön, Egerben, Békés-
csabán. Dolgozók – szakszervezeti vagy 
szakszervezettől független szervezés-
ben – országszerte zártak le részlegesen 
utakat, többek közt Pécsen, Győrben, 
Veszprémben, Miskolcon és Bánrévén.
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Az egész országban terjed a tiltakozás 

A rabszolgatörvény elleni felháborodással kezdődött, de egyre többen is-
merték fel, hogy a Fidesz egész rendszerével van a baj. Ezért tüntetnek 
együtt fiatalok és idősek, szakszervezetisek és egyetemisták, párttagok 
és pártonkívüliek, akik mind ugyanazt kiabálják: „Elegünk van!”.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük, 

hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com 

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Az előző önkormányzati választás 
kampányában (2014) a kerületbe láto-
gató Orbán Viktor tett ígére-
tet a beruházásra. A 2016-os 
év végén megjelenő Magyar 
Közlöny szerint már 6,5 milli-
árd fölött járt a költségvetés, és  
a Rákosvidék értesülései szerint 
most 15 milliárdnál tartanak.

A terveket eddig senki nem láthat-
ta, abba az újságíróknak nem engedett 
betekintést az önkormányzat, senki-
vel nem egyeztetettek, viszont újabb 

és újabb ötletek kerülnek napvilágra  
a beruházás kapcsán. Arról azonban nem 

esik szó, hogyan kezelik majd  
a megnövekvő forgalmat  
a Pesti úton, hogyan fog-
ja működtetni az önkormány-
zat ezt a monstrumot, és ho-
gyan tudják megvalósítani  
a polgármester ígéretét, hogy 

ne vágjanak ki egyetlenegy fát se, va-
lamint hogy hogyan biztosítják majd  
a Pesti út természetes szellőzését.

Évente duplázódik a multifunkcionális 
csarnok költségvetése

2011-ben 1,5 milliárdról indult a rákoskeresztúri sportcsarnok tervezése, 
majd 2014-ben már 3,6 milliárdos költségvetést emlegetett a polgármester. 

Forrás: Rákosvidék
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Nem vett részt se az NHKV Zrt., se az 
ügyben illetékes FKF az általuk meghir-
detett lakossági fórumon, pedig a szó 
szoros értelmében életbevágó kérdés 
a hulladékkezelés. Sokan tapasztal-
ták a kerületben is, hogy nagy késéssel 
viszik el a szelektív kukákat, a zöld-
hulladékot. Ez önmagában bosszantó, 
mert néha hetekig ott állnak a kukák 
vagy a zöldhulladékok az út szélén.
Kiemelten fontos lenne a megsemmisí-

tésükkel foglalkozni, felhívni a lakos-
ság figyelmét az égetés veszélyeire. 
Budapest levegője a szállóportartalom 
koncentrációja szerint az egyik legrosz-
szabb Európában. A kivezényelt tűzoltók 
és Horváth Tamás alpolgármester is 
elmondta, hogy nincs mérés a kerület-
ben, sőt nem is lesz a fűtési időszakban, 
nehogy félrevezető (vagy inkább elret-
tentő – a szerk.) értékeket kapjanak.

 

Nem jött el a „Kukaholding” az általa szervezett lakossági fórumra

  

Forrás: Rákosvidék

RÁKOSVIDÉK
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„A magyarok ritkán dühösek, 
de akkor nehéz lenyugtatni őket”

„Orbán önhittségben szenved” címmel 
közölt véleménycikket a rabszolgatör-
vény elfogadását követő tünteté-
sekről az amerikai Bloomberg 
hírügynökség. A lap felidézi, 
hogy a döntés meghozatala 
után rögtön több ezer ember 
demonstrált Budapest utcáin, 
és vasárnap már hatalmas tö-
megek vonultak az MTVA szék-
házához. A lap publicistája szerint 
bár a magyarok ritkán mozdulnak, ha 
egyszer dühösek lesznek, akkor nehéz 
lenyugtatni őket. 

Judith Sargentini európai parlamen-
ti képviselő szerint az új rabszolgatör-

vény csupán a jéghegy csúcsa a 
tekintélyelvűségbe és állami 

kontrollba zuhanó országban. 
Számos fiatal Magyarország 
elhagyására kényszerült, a 
bevándorlással szemben pe-
dig teljes tilalmat rendeltek el, 

így Orbán Viktor miniszterelnök 
fizetés nélküli túlórákra próbál-

ja kényszeríteni a lakosságot a saját 
maga által teremtett munkaerőhiány or-
voslása céljából.

Forrás: www.hvg.hu

Forrás: www.444.hu, index.hu 

A rabszolgatörvénnyel egy időben sza-
vazta meg a parlament az úgynevezett 
közigazgatási bíróságokról szóló tör-
vényjavaslatot. Ezzel minden akadály 
elhárult az elől, hogy a kormánynak 
fontos ügyekben olyan bíróságok és 
bírók döntsenek, akik teljes egészében 
tőlük, ezen belül is az igazságügy-mi-
nisztertől függnek. 

A döntés minden magyar ember éle-
tét befolyásolja, hiszen rengeteg hely-
zetben kerülünk kapcsolatba az állam 
valamelyik hatóságával. Például ami-
kor adót fizetünk, ingatlant vásárolunk, 

építkezünk, autót adunk el vagy rendőr-
ségi bírságot fizetünk. 

Ezekben az ügyekben a közigaz-
gatási bíróságok felállása után kevés-
bé leszünk biztonságban az állammal 
szemben. Nem beszélve arról, hogy a 
sztrájkokról, a tüntetésekről, a választá-
sokkal és a közbeszerzésekkel kapcso-
latos problémákról is ezek a bíróságok 
döntenek majd. A tüntetők mellett már 
az Európa Tanács is felszólította a köz-
társasági elnököt, hogy küldje vissza a 
különbíróságok felállításáról szóló tör-
vényt.

Ezentúl a kormány saját bírósága dönt majd a sorsunkról

Különböző pártok szervezésében 
a következő napokban is országszerte 
lesznek tüntetések. A szakszervezetek 
a sztrájkok szervezésétől sem riadnak 

vissza, ha a köztársasági elnök aláírja a 
rabszolgatörvényt. Úgy tűnik, a lendület 
karácsony után is kitart. 

Forrás: www.merce.hu

AZ ELLENZÉK PETÍCIÓJA:

LE A RABSZOLGATÖRVÉNNYEL,
LE A PROPAGANDÁVAL!
   KÖVETELÉS A SZABADSÁGÉRT

A RABSZOLGATÖRVÉNY AZONNALI VISSZAVONÁSÁT!
A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mérték-
ben elfogadhatatlan! A szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt 
vonják vissza!

KEVESEBB RENDŐRI TÚLÓRÁT! 
Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az európai uniós maximum! 
Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!

FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOKAT! 
Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét! 
Nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból!

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGET! 
Ha egy kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér 
egy beismerő vallomással. Egy korrupciós ügy sem maradhat büntet-
lenül!

FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁT!
Nem akarunk több pártállami propaganda-híradót látni! Követeljük a 
sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, a hírhamisító Papp Dániel 
azonnali leváltását!
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Ne hátráljunk, amíg a hatalom nem teljesíti a követelésein-
ket! Ne hátráljunk, amíg a hatalom elnyomja a dolgozó magyaro-
kat és kilopja a szemünket!


