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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

Így is tiltakozhat
Az aHang nevű internetes oldalon bárki aláírá-
sával is kifejezheti felháborodását. A petíció így 
hangzik: „Magyar állampolgárként támogatom 

az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonst-
rációszervező Bizottságba (OSZD) tömörült 
szakszervezetek 4 pontos követelését.”

Forrás: www.terjed.ahang.hu/campaigns/sztrajk

B A R A N Y A

MEGYE

A 4. OLDALON

Semmibe veszi a kormány 
a szakszervezeti követeléseket

Kétszáz helyen demonstrálnak országszerte útlezárásokkal, gyűlésekkel 
és felvonulásokkal a kormány pökhendi magatartása miatt január 19-én, 
amiért semmibe veszi a szakszervezetek követeléseit.

Sztrájkok jöhetnek az országos demonstrációk után

Január 19-én az egész országra kiterje-
dő demonstrációt tartanak, miközben a 
különböző szakszervezeti szövetségek 
sorban jelentik be a sztrájkbizottságok 
megalakulását. A dolgozók négypontos 
követeléseit egységesen támogatják az 
ellenzéki pártok és rengeteg civil szerve-
zet is.   

A szakszervezetek négy pontja mel-
lett a pártok tovább harcolnak a saját 
ötpontos követelésükért, köztük, hogy 
legyenek füg  getlenek a bíróságok és a 
közmédia, ill. csatlakozzunk az Európai 
Ügyészséghez
1. Módosítsák a munka törvénykönyvét, 

hogy az a mostaninál sokkal jobban 

vegye figyelembe a munkavállalók 
érdekeit, a rabszolgatörvényt pedig 
vonja vissza a kormány.

2. Tisztességes megélhetést biztosító 
béreket, a cafeteria visszaállítását, a 
közszféra béreinek rendezését.

3. A sztrájkjog újraszabályozását, érde-
mi párbeszédet, előzetes egyezte-
tést a dolgozókat érintő törvények 
módosításánál.

4. Rugalmasabb nyugdíjba vonulá-
si rend  szer kidolgozását, a koren-
gedményes nyugdíjak korszerűbb 
formában történő visszahozását, a 
megváltozott munkaképességű dol-
gozók tisztességes támogatását. –
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Félpályás útlezárások Pécsett

Tiltakozásul a munkavállalókat megnyomo-
rító jogszabályok ellen a Baranya Megyei 
Szakszervezetek Akcióegysége 2019. január 
21-étől 31-éig munkanapokon, reggel 5 órától 
félpályás útlezárással egybekötött figyelem-
felhívó demonstrációt szervez két helyszínen:
1. a Budai vámnál, a Búzavirág utca és az 

Álmos utca közötti jobb sávon és 
2. Szentlőrinc felől, Pécs irányában, a cser-

kúti elágazó mellett 

Az első héten 10.00, a másodikon 16.00 óráig 
tart a demonstráció. 
Találkozás 10 perccel kezdés előtt. Keresd a 
szervezőket! 
Benke Norbert: +36-70-4555-692, 
Sólyomné Baranyai Elza: +36-30-590-5039

Lépj be a szakszervezetbe, ha nincs, alakíts!
Minden infó egy helyen, a Facebookon. Ke-
ress rá: Félpályás útlezárások Pécsett!
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Szeretettel várunk, jöjj el és mondd el véleményed!
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Kampányguru: 

„Sorost   
  javasoltuk    
  ellenségnek”

Egy svájci lapnak adott 
döbbenetes interjúból 
derült ki, hogy tényleg 
nem létezik semmiféle 
Soros-terv, jól megfizetett 
kampánytanácsadók 
javasolták Orbán 
Viktornak, hogy tegye 
meg fő ellenséggé 
Soros Györgyöt. Ötletük 
bejött, a megfélemlítésre 
alapozott kampányban 
ez is segítette a Fidesz 
győzelmét. 

A Magazin nevű svájci lapnak 
az egyik ötletgazda, George 
Birnbaum mesélte el, ho-
gyan alkották meg Arthur 
Finkelsteinnel közösen a tö-
kéletes ellenségképet a Fi-
desz számára. Elméletük az 
volt, hogy ki kell jelölni a kam-
pányban egy ellenséget, akit 
folyamatosan támadni lehet 
és akire minden, a választók 
által rossznak vélt dolgot 
rá lehet vetíteni. Finkelstein 
úgy gondolta, hogy a legjobb 
eredményt a választók egy-
más ellen fordításával tudja 
elérni, méghozzá a félelem 
segítségével. Olyan témákat 
kell felhozni, amelyektől fél-
nek az emberek.

Forrás: www.24.hu

Országos sztrájkba kezdenek a közszolgák 

Több szakszervezeti szövetség 200 ezer közalkalmazott érdekében tartana 
március 14-én munkabeszüntetést, rendvédelmi dolgozók is csatlakoztak 
hozzájuk.

Országos sztrájkra készül hét szakszer-
vezet, Összefogás néven megalapí-
tott szövetségük hamarosan ismerteti 
a munkabeszüntetés várható fázisait, 
és a közalkalmazottak 3x12 pontos kö-
veteléslistáját. Az országos munkabe-
szüntetést terveik szerint közel 200 ezer 
munkavállaló érdekében tartanák meg. 
A sztrájkbejelentéshez többek között a 

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazot-
tak és Közszolgálati Dolgozók Szakszer-
vezete (MKKKSZ) és a Szociális Ágazat-
ban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) is 
csatlakozott.

Közben megalakult az Országos Köz-
szolgálati Sztrájkbizottság, amelynek lét-
rehozója a Szakszervezetek Együttműkö-
dési Fóruma (SZEF) 13 tagszervezete. Fo
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Sztrájkbizottság a pedagógusoknál
A Pedagógusok Demokratikus Szakszer-
vezete megalakította sztrájkbizottságát, 
hogy „a sztrájktörvény keretei kö zött 

kényszeríthessék egyeztetésre a kor-
mányt”, közölte a szervezet elnöke, Szűcs 
Tamás. 

Forrás: www.444.hu

Európai Ügyészség 
– Folytatódik 
az aláírásgyűjtés 

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő az új 
évben is folytatja az aláírásgyűjtési akciót, amivel 
szeretné rábírni a kormányt, hogy eddigi ellenállá-
sát feladva csatlakozzon Magyarország is az Euró-
pai Ügyészséghez, amely független szervezetként 
jogosult bármelyik országban nyomozni korrupciós 
ügyekben. Az Európai Unió 28 tagállamából 22 már 
csatlakozott. 

A gyűjtés tavaly szeptember végén kezdődött, a 
pártok október közepén csatlakoztak, tehát több mint 
3 hónap kellett a jelenlegi 400 ezer aláíráshoz, viszont 
az akciók második fele mindig nehezebb. Decembe-
rig csak kitelepülten gyűjtöttek, ez év januárjától vi-
szont elkezdődtek a kopogtatások.

Hadházy szerint, ha nem csatlakozunk, elapadhat 
az uniós pénz, ha pedig nem jön a pénz, a kormány-
nak nem lesz érdeke az EU-ban maradás. Egymillió 
aláírást szeretnének összegyűjteni.

MMM – a szabadság 
kis köreit szervezik 

Hivatalosan is elindult a Márki-Zay Péter, Hódme-
zővásárhely független polgármestere ál   tal kezde-
ményezett Mindenki Magyarországa Mozgalom 
(MMM). Egyik legfontosabb céljuk, hogy a 2019-es 
önkormányzati választásokra minden településen 
hiteles pol gármesterjelöltet és képviselőjelölteket 
találjanak. Kezdeményezik, hogy valamennyi magyar 
településen alakuljanak Kossuth-körök, amelyekkel 
hatékony önszerveződő hálózatot hozhatnak létre. 

www.europaiugyeszseget.hu 

Forrás: mindenkimagyarorszaga.hu, www.kossuthkorok.hu 

 

A Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezetének követelései

Általános követelések

1. Vonják vissza a rabszolgatörvényt, 

legyen egyeztetés a munka tör-

vénykönyvének munkavállaló-ba-

rát módosítása érdekében!

2. Rendezzék a közalkalmazotti il-

letménytáblát! Biztosítson valódi 

előmenetelt a közalkalmazottak 

számára! 

3. Jogszabályban biztosítsák a járu-

lékmentes béren kívüli juttatások 

lehetőségét!

4. A többletmunkáért járó ellenérté-

ket minden esetben fizessék ki! Ez 

egyértelműen legyen szabályozott 

a munka törvénykönyvében és 

egyéb ágazati, valamint jogállási 

törvényekben, rendeletekben! 

5. Legyen a minimálbérhez kötött, 

az az a minimálbér meghatározott 

százalékával kifejezett diplomás 

bérminimum!

6. Követeljük a sztrájktörvény módosí-

tását, a sztrájkjog gyakorolhatósá-

gának biztosítását! 

7. Korrekt érdekegyeztetést! Vegye 

komolyan a kormány a munkál-

tatókkal és a szakszervezetekkel 

folytatott tárgyalásokat! Érdemi, 

rendszeres érdekegyeztetésre al-

kalmas fórumokat kell létrehozni és 

működtetni!

Ágazati követelések

1. A pedagógusilletmények számítási 

alapja ismét a mindenkori minimál-

bér legyen!

2. Állítsák vissza a pedagógusok köz-

oktatási törvény szerinti kötelező 

óraszámát, a helyettesítést, túlórá-

kat pedig fizessék ki! 

3. Csökkenjen a diákok és a pedagó-

gusok munkaterhelése!

4. Kezdődjön meg a pedagógus-elő-

meneteli rendszer módosításáról 

szóló szakmai vita!

5. Állítsák vissza az intézmények gaz-

dasági és szervezeti autonómiáját!


