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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

címmel rendez konferenciát a Nyomtass te is! mozgalom
Helyszín: VDSZ-székház (Budapest, Benczúr u. 45.)
Időpont: 2019. február 2. szombat, 11.00–15.00

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

A konferencia célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a vidéki sajtó nehéz helyzetére
és erőfeszítésekre sarkalljon mindenkit a meglévő független médiumok
támogatására, illetve újak létrehozására.

Hosszú az út az általános sztrájkig

A munka négy szekcióban folyik majd:
A nyomtatott sajtó lehetőségei vidéken, benne kiemelten a Nyomtass te is!
hetilap szerepe. Független online újságok működtetése és indítása.
Közösségi média, online rádiók, egyéb internetes lehetőségek a független
hírszolgáltatásra (Facebook, blogok, vlogok stb.).
Hogyan finanszírozható a független vidéki sajtó?

Győrben leálltak az Audi gyár dolgozói, Pécsen félpályás útlezárással tiltakoznak a szakszervezetek, több ágazatban sztrájkelőkészítő bizottságok alakultak. A munkabeszüntetés nagyon erős és hatásos fegyver, egy
országos sztrájkba akár a kormány is belebukhat. Ehhez azonban rengeteg munkára van még szükség.

Köszönettel fogadjuk, ha támogatja a konferenciát a helyszínen
vagy ezen a számlaszámon:
eDemokrácia Műhely Egyesület 16200223-10026139-00000000

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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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát,
kérjük, jelezze az info.nyomtassteis@gmail.com e-mail-címen! Köszönjük!
További részletek: www.nyomtassteis.hu
https://www.facebook.com/events/2113324332092552
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astad, a
Ha elolv

Sokan írják a Facebookon, hogy bohóc
kodás helyett általános sztrájkra lenne
szükség. Csakhogy ez nem ilyen egy
szerű. A magyar munkavállalóknak
csak egy töredéke szakszervezeti tag,
a sztrájktörvényt az Orbán-kormány
időközben rettenetesen megszigorí
totta, és azt is érdemes tárgyilagosan
elismerni, hogy az ország többsége
még egyáltalán nem áll készen az ak
tív ellenállásra.

Ezért a változást akarók közül min
denkinek bőven van még teendője.
Hogy mit is ér a sztrájkfegyver, azt
a győri Audi gyár több ezer munkásá
nak egyhetesre tervezett, béremelésért
folytatott munkabeszüntetése mutatja
meg a leglátványosabban az országnak.
Ennek a gyárnak a termeléskiesése már
külföldön is érezteti a hatását.
A pécsiek még a felvilágosító munká
nál tartanak. A Pedagógusok Demokrati
kus Szakszervezetének helyi ügyvivője,
Nagy Erzsébet lapunknak elmondta: két
útszakaszon tartottak félpályás lezárást
a Vasas Szakszervezettel együtt hat na
pon keresztül reggel 6 és 9 óra között.
Kilométeres kocsisorok alakultak ki, de
a sok kellemetlenség ellenére is kedve
zően fogadták az autósok a demonst
rálókat. A többségük dudálással jelezte
szolidaritását. Az útlezárásokat hétfőn
ként folytatják.
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Varga Andrea az Autonóm Területi
Szakszervezet elnöke a január 19-ei mis
kolci tüntetésen pontokba szedte a te
endőket azok számára, akik tenni akar
nak.
Írják alá a www.ahang.hu oldalon
a szakszervezetek követeléseit. Csat
lakozzanak civil szervezetekhez, a szí
vükhöz közel álló pártokhoz, lépjenek

be az arra méltó szakszervezetekbe. Ha
a munkahelyükön nincs szakszervezet,
alakítsanak. Beszélgessenek a baráta
ikkal, a szomszédjaikkal, a kollégáikkal
arról, hogy milyen ma melósnak len
ni. Szervezzenek találkozókat, hívjanak
meg ezekre szakszervezeteket, amelyek
megtanítják nekik, hogyan kell sztrájkot
szervezni.
– nyomtassteis.hu –

Éhbérért foglalkoztatják a tűzoltókat
Egy tapasztalt tűzoltó kevesebbet keres 160 ezer forintnál, ezért ha nem
lesz emelés, a tűzoltók tömegével fogják elhagyni a szolgálatot, figyelmeztet az egyik szakszervezet.
Drámai hangú közleményt adott ki az
Egységes Tűzoltó Szakszervezet (ETSZ).
Most kapták meg ugyanis a tűzoltók az
illetményemelkedésükről tájékoztató
parancsokat. E szerint egy tapasztalt
tűzoltó havi keresete nem éri el a 160
ezer forintot. Ráadásul minimum 204
órát kell havonta dolgozniuk.
Elfogadhatatlan, hogy míg a KSH ál
tal közölt adatok alapján a költségvetési
szektorban a közfoglalkoztatottak nél
kül számolt nettó átlagkereset 245 ezer

forint, addig egy tapasztalt tűzoltó en
nek töredékét, 160 000 forint körüli ös�
szeget visz haza – áll a közleményben.
Az ETSZ szerint azonnali béremelésre
van szükség, hogy ne váltsanak a tüzek
hez kivonuló tűzoltók munkahelyet. To
vábbá a vonulós tűzoltókkal szemben
támasztott fokozott fizikai és pszichikai
követelmények miatt korkedvezmé
nyes nyugdíjat kell bevezetni, javasolja
a szakszervezet.
Forrás: www.mti.hu

Több magyar dolgozik Ausztriában, mint Tolna megyében
2018 decemberében 94 458 magyar állampolgár dolgozott Ausztriában – az osztrák
társadalombiztosítás által közölt hivatalos
adatok szerint. Ez a szám nem jelent csúcsot,
augusztusban ugyanis 97 133 magyar vállalt
munkát Ausztriában.

Összehasonlításképpen: a KSH adatai
szerint Magyarországon két olyan megye is
van, ahol kevesebben dolgoznak, mint ahányan Ausztriában. 2018 harmadik negyedévében Tolna megyének 93,2 ezer, míg Nógrád megyének 84,9 ezer munkavállalója volt.

Forrás: www.168ora.hu

Vészhelyzet az egészségügyben
Ezt nem mi mondjuk, hanem egy olyan gyakorló orvos, aki a budapesti Honvéd Kórház Sürgősségi Centrumában dolgozik, és kétségbeesett levéllel
fordult az intézmény vezetéséhez, amelyből néhány részletet idézünk.
„Az utóbbi időben – minden bizakodás
és ígéret ellenére – egyre vállalhatatla
nabbá válik a munka osztályunkon, mind
emberileg, mind szakmailag.
Mindennapossá válik, hogy a bent
fekvő betegek későn kapnak meg vala
milyen terápiát, vagy egy vizsgálat későn
történik meg, esetleg elmarad, valamint
betegek napokig a fektetőben ragadnak.
Ez nyilvánvaló betegveszélyeztetés.
Annak ellenére, hogy »kaptunk új fel
szerelést«, a fektetőben a kis kórteremben

nincsenek monitorok, és a III/3-as vizsgá
ló betegellátásra alkalmatlan, semmilyen
szükséges felszerelés nincs benne, senki
nem tölti fel a kifogyott készletet. Így a
hosszú hétvége valamelyik napján nem
volt benne EKG, vérnyomásmérő man
dzsetta, infúzió, Heparin, branülragasztó,
lázmérő és még pár dolog.
Hol van az a pont, amikor ki lehet
mondani, hogy válsághelyzet van az osz
tályon?
Szóval kérdem én: hol a határ?”
Forrás: www.444.hu

Se takarék, se posta
A veszteséggel működő takarékszövetkezeti kirendeltségek tömeges bezárása nyomán a kistelepüléseken nem tudják, hogyan fogják pótolni a sokaknak az egyetlen bankolási lehetőséget jelentő szolgáltatást.
Kétségbeesetten keresi a megoldást a
helyi takarékszövetkezeti kirendeltség
bezárása után kialakult helyzetre Győrte
lek polgármestere. Ez az egyike azoknak
a falvaknak, ahol posta sem működik már,
így a takarékon túli egyetlen pénzfelvéte
li lehetőség is megszűnt. Egy ATM auto
mata havi 75 ezer forintos költséggel jár
na a falu számára – ezt pedig nem tudják
kigazdálkodni.
Vannak már próbálkozások arra, hogy
a Takarék Csoport egy ATM-mel felsze

relt buszban működő bankkal helyette
sítse a megszűnő fiókokat.
Az átmenet azonban egyelőre nem
tűnik gördülékenynek: amíg 300 kiren
deltség bezárása akár heteken belül
megtörténhet, egyelőre nincs annyi mo
bilbankfiók, amely pótolhatná őket.
Van olyan javaslat, hogy új, kártya
független ATM-ek telepítésének költsé
geit vállalja magára a Magyar Nemzeti
Bank.
Forrás: www.hvg.hu
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