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Nem tárgyal a kormány

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

Sztrájkok jöhetnek az országos 
demonstráció után

Öt nap haladékot adtak a szakszervezetek 
az Orbán-kormánynak, hogy alakítsanak 
tárgyalódelegációt a követeléseik meg-
tárgyalására. Varga Mihály pénzügymi-
niszter cinikus válaszában a munkaadók-
hoz irányította a szakszervezeteket. 

Válaszul január 19-én az egész országra 
kiterjedő demonstrációt tartanak, miköz-
ben a különböző szakszervezeti szövet-
ségek sorban jelentik be a felkészülést az 
országos sztrájkra. A dolgozók négypon-
tos követeléseit egységesen támogatják 
a parlamenti pártok és rengeteg civil szer-
vezet is.   

A szakszervezetek négy pontja mellett a 
pártok tovább harcolnak a saját ötpontos 
követelésükért, amelyek között ott szere-
pel, hogy legyen független a közmédia és 
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 vonulási 
rend szer kidolgozását, a korenged-
ményes nyugdíjak korszerűbb for-
mában történő visszahozását, a meg-
változott munkaképességű dolgozók 
tisztességes támogatását.
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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!  
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O1G – Debrecenből indult a hócsata

Az üzenet látványosan megformálható a 
hótaposással, a közvetítő csatorna ingye-
nesen szolgáltat képeket sokaknak, 
a cselekedetnek pedig nincs sem 
szabálysértési, sem büntetőjogi 
vonzata, tehát szabad megtenni. 
A hatalom – híve – pedig nem 
tehet mást, csak igyekszik minél 
hamarabb eltakarítani a nyomát is. 

A régi, megszokott csatornák 
eltömődése miatt új platformokat, a vé-
leménynyilvánításnak, az üzenetek küldésé-
nek új lehetőségeit keresik azok, akik saját 
média híján, többnyire központilag ellenség-
nek bélyegezve, vélt vagy valós kisebbség 
tagjaiként szólni akarnak, jelét adni létezé-
süknek és oppozíciójuknak. Jelét legalább.

Az O1G-vel (sem a három karakterrel, 
sem a belőlük kreált szimbólummal) egyelő-
re nem tud mit kezdeni a kormány (a Fidesz, 

Orbán Viktor) kommunikációs gépezete, s 
ez abból is látszik, hogy a híveket ebben az 

ügyben nagyon magukra hagyták. Nincs 
központi ukáz a feloldásra és az el-

lenlépésre, ezért egy részük heve-
sen tiltakozik a „trágárság” miatt, 
más részük a G-t géniusznak ol-
vassa, így fordítván meg az üzenet 

előjelét. De leginkább eltakarítani 
akarják minden nyomát, amit tetten 

érhetünk a hótaposások felszámolásának 
igyekezetében is.

Az O1G már régen nem egyetlen sze-
mélyről szól, hanem a 2010 óta tartó kor-
mányzás határozott kritikájának és leváltási 
szándékának a jelképe.

A debreceni kezdeményezésnek néhány 
nap alatt lettek követői szerte az országban, 
sőt egészen távol Magyarországtól, például 
Japánban is. Forrás: facebook.com/debreciner

HAJDÚ-BIHAR

MEGYE

Az országban először debreceniek voltak azok, akik a végre leesett hóba 
szemmel láthatóan beleírták azt, hogy O1G, s ezt olyan webkamerák előtt 
tették meg, amelyek alapvetően turisztikai, városmarketing- és időjárás-
követési megfontolásokból szolgáltatnak képeket az interneten keresztül.

HAJDÚ-BIHAR

MEGYE
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AZ ELLENZÉK PETÍCIÓJA:

LE A RABSZOLGA-
TÖRVÉNNYEL,
LE A PROPAGANDÁVAL!
5

Országos sztrájkba kezdenek a közszolgák 

Több szakszervezeti szövetség 200 ezer közalkalmazott érdekében tartana 
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.

Forrás: www.nepszava.hu 

A RABSZOLGATÖRVÉNY 
AZONNALI VISSZAVONÁSÁT!
A magyar dolgozók kizsigerelése, 
kiszolgáltatottá tétele teljes 
mértékben elfogadhatatlan! 
A szabálytalanul megszavazott 
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!
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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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KÖVETELÉS A SZABADSÁGÉRT

Sztrájkbizottság a pedagógusoknál
A Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezete megalakította sztrájkbizott-
ságát, hogy „a sztrájktörvény keretei 
között kényszeríthessék egyeztetésre a 
kormányt”, közölte a szervezet elnöke. 
Szűcs Tamás elmondta, hogy a túlóra-
törvény elleni tüntetéseken is ismerte-

tett követelés mellett szeretnék elérni 
többek közt, hogy csökkentsék a taná-
rok terheltségét, és a kabinet állítsa visz-
sza a „pedagógusok közoktatási törvény 
szerinti kötelező óraszámát, a helyette-
sítést, túlórákat pedig fizessék ki”. 

Forrás: www.444.hu

Nem kértek bocsánatot a nyugdíjak késéséért

Még mindig nincs felelőse annak, hogy nem érkeztek meg idejében a 
nyugdíjak. Pedig a nyugdíjasok nem csak a pénzükre, bocsánatkérésre is 
várnak.

„Sem én, sem a tagság nem emlékszik 
olyan esetre, hogy késett volna a nyugdí-
jak kifizetése. Ráadásul éppen egy ilyen 
nehéz időszakban, amikor nem is 28-30 
nap telt el két nyugdíj között, hanem 
negyven, ráadásul ünnepekkel, a fűtési 
szezonban. Az utolsó nyugdíj december 
3-án érkezett” – nyilatkozta Némethné 
Jankovics Györgyi, a Magyar Nyugdíja-

sok Egyesületeinek Országos Szövetsé-
gének (NYOSZ) elnöke, aki szerint „nem 
csak a csúszással van probléma, hanem 
azzal is, hogy nem volt egyetlen ember, 
aki egyenesen kiállt volna a nyilvános-
ság elé, és azt mondta volna, hogy ezt 
és ezt rontottuk el, tisztában vagyunk a 
következményekkel, bocsánatot kérünk”.

Forrás: www.24,hu

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


