Orbán Viktor barátja, a világ legtehetségesebb gázszerelője immár a leggazdagabb honfitársunk. A Forbes magazin
friss kimutatása szerint Mészáros vagyona 381,3 milliárd forint. Ezzel megelőzte
az elmúlt három évben az élen végző
OTP-vezért, Csányi Sándort.

Ez olyan felfoghatatlanul nagy ös�szeg, amit legkönnyebben úgy tudunk
elképzelni, hogy Mészáros Lőrinc az elmúlt évek folyamán minden egyes percben valamivel több, mint 300 ezer forintot keresett.
Forrás: www.168ora.hu

Orbán Viktor a Várba költözik
Egy olyan országban, ahol legalább
négymillió szegény ember él, felháborító az a luxus, amit a miniszterelnök
megenged magának. A kényelmes parlamenti irodájából most a budai várba
költözik, ahol csak a dolgozószobájának
kialakítása kerül becslések szerint 4 milliárd forintba.
Csak hogy érezzük, ebből a pénzből,
amit Orbán irodájára költöttek, 166 családi házat lehetett volna építeni, darabját 24 millió forinttal számolva. Az egész

épület – a karmelita kolostor – felújítására pedig 25-30 milliárd forintot költöttek.
Azért a becslés, mert a valódi számokat
titkolják. Csak összehasonlításul érdemes felidézni, hogy 2002-ben a romos
főfalakból rekonstruált Sándor-palota –
a köztársasági elnök székhelye – teljes
újraépítése csupán 2,2 milliárdba került.
A kormányzati sajtó azt hazudja,
hogy a miniszterelnök szerény, puritán
körülmények közé költözik.
Forrás: www.nepszava.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Együtt mozdul a vidék és a főváros
a rabszolgatörvény ellen
Hiába reménykedett a kormány, hogy a karácsony lecsillapítja a kedélyeket. Nem így történt. A tiltakozás országossá terebélyesedett, és még
nagyobb erővel fog folytatódni, mint decemberben. A pártok, a szakszervezetek és a civilek összefogásával immár Orbán Viktor egész rendszerét
kérdőjelezi meg a magyar társadalom.
Hiába szavazták meg kétes körülmények között a parlamentben a rabszolgatörvényt, hiába magyarázza a Fidesz a
saját híveinek, hogy ők csak jót akartak
a 400 túlóra lehetőségének bevezetésével, az agyondolgoztatott társadalom
nem fogadja el ezt az embertelen jogszabályt.
Aki nem érti, miért a rabszolgatörvény vert ekkora vihart, az nem ebben az
országban él.
Magyarországon mindenki túlórázik,
másodállásban dolgozik. Többet vállal
az orvos, az ápoló, a tanár, a gyári munkás, az értelmiségi. Többet vállal, hogy
meg tudjon élni, és miközben többet
vállal, pont azt az életet veszti el, amihez
a megélhetés kell.
Ezrek, százezrek, milliók élnek úgy,
hogy a megélhetésükhöz való gürcölés
mellett pénz még talán jut, de idő nem

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar

a haverokra, a családra, az esti sörözésre, a színházra. Gyerekek nőnek fel úgy,
hogy csak hétvégén látják a szüleiket,
vagy néha akkor sem.
A túlóra gyilkol, tönkreteszi az egészséget, tönkreteszi a jó életet. A rabszolgatörvényt nem véletlenül így nevezték
el, a túlóra valóban egyenlő a rabszolgasággal.
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Amikor a szokásos tömegen túli arcok jelentek meg az elmúlt hetekben
az utcán, amikor ott voltak a munkások,
az alsó középosztály gyermekei, a külvárosok népe, akkor ők azért voltak ott,
mert már nem bírják.
Ez köti össze az értelmiséget, a kétkezi dolgozókat, a diákokat, és állítja

szembe azokkal, akik a nép pénzéből
dőzsölnek Ibizán, Dubajban meg hasonló helyeken.
Erre mondja azt a magyar társadalom egyre hangosabban, hogy: Elegünk
van!
Forrás: www.merce.hu

TÜNTETÉSEK ORSZÁGSZERTE
Jan. 3. csüt. 17 óra: Szeged, Dugonics tér
jan. 4. péntek 17 óra: Szombathely, Domus Áruház
jan. 4. péntek 17 óra: Gödöllő – nincs pontosabb helyszín
jan. 4. péntek 18 óra: Pécs – nincs pontosabb helyszín
jan. 5. szombat 14 óra: Tapolca, Fő tér
jan. 5. szombat 15 óra: Szolnok, Tiszai Hajósok tere
jan. 5. szombat 15 óra: Komló, Zrínyi tér
jan. 5. szombat 15.45: Hódmezővásárhely, Kossuth tér
jan. 5 . szombat 18 óra: Debrecen, Piac u. 20.

AZ ELLENZÉK PETÍCIÓJA:

LE A RABSZOLGATÖRVÉNNYEL,
LE A PROPAGANDÁVAL!
5 KÖVETELÉS A SZABADSÁGÉRT
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BUDAPEST
Álljon meg az Oktogon!
jan. 5. szombat 10 óra – jan. 6. 12 óra
Budapest, Oktogon
Országos tüntetés a rabszolgatörvények ellen
jan. 5. szombat 14 óra
Hősök tere
Útvonal: Andrássy út – Oktogon – Deák tér – Bajcsy-Zsilinszky. u. –
Alkotmány u. – Kossuth tér
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Dolgozik a sztrájkelőkészítő bizottság
Sztrájkelőkészítő bizottságot hoztak létre a
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ),
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
(ÉSZT) és a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) egyes tagszervezetei.
Kordás László, a MASZSZ elnöke elmond-

ta, 16 szakszervezet vesz részt operatívan
a sztrájkbizottság munkájában. A bizottság
feladata az lesz, hogy tájékoztassák a dolgozókat munkahelyeiken a lehetőségeikről,
illetve jogilag előkészítsék a sztrájkokat és
demonstrációkat.

A RABSZOLGATÖRVÉNY AZONNALI VISSZAVONÁSÁT!

A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben 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 büntetlenül!

FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁT!

Nem akarunk több pártállami propaganda-híradót látni! Követeljük a
sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, a hírhamisító Papp Dániel
azonnali leváltását!

Ne hátráljunk, amíg a hatalom nem teljesíti a követeléseinket! Ne hátráljunk, amíg a hatalom elnyomja a dolgozó magyarokat és kilopja a szemünket!
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