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Miért jó Magyarországnak
az európai uniós tagság?

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Az Európai Unió gazdasági, politikai és értékközösség. Hetvenéves története során biztonságot, békét és jólétet hozott Európának. Magyarország
2004-ben csatlakozott, a belépést 84%-os többséggel támogató népszavazás után. A magyarok ma is hasonló arányban gondolják úgy, hogy az EU
hasznunkra vált.

Egy stadion árának töredékéből
működik az MTA kutatóhálózata
A Fidesz-kormányt minden zavarja, ami független tőle. Újabban a Magyar
Tudományos Akadémiára vetettek szemet. Pedig a kutatás szabadsága
nélkül nincsenek igazi tudományos eredmények. Egyesek szerint az ide
befolyó uniós pénzeket szeretnék megszerezni.

Az EU nélkül a magyar gazdaság nem
tudna növekedni.
Minden magyar egyben az Unió polgára is. Szabadságát és jogait az unió
alapszerződései és intézményei is védik.
Ezért, a magyar polgárok védelmében
kerültek a közelmúltban – az Európai
Parlament határozata nyomán – az Orbán-kormány sorozatos jogsértései is a
tagállamok Tanácsa elé.

Noha Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban tagadta, hogy a kormány hozzányúlna az MTA
intézményeihez, egy az Index birtokába
jutott dokumentumból kiderül, nem csak
az állami támogatást, hanem az összes
kutatóintézetet is elvennék az Akadémi-
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

A tagság nyomán minden magyar élvezheti a szabad utazás és letelepedés jogát
az egész EU-ban. A magyar cégek teljesen szabadon kereskedhetnek. Az európai jogszabályokat az élet minden területén Magyarország részvételével hozzák.
Az Unió eddig sok ezermilliárd forinttal támogatta az ország fejlődését. Egyes
számítások szerint a csatlakozásunk óta
átlag 2 milliárd forint jutott egy napra. Autópályák, vasutak, városi közlekedési vonalak, környezetvédelmi berendezések,
iskolák, kórházak, ipari parkok sora épült
az EU pénzéből. Kétszázezer munkahely
jött létre, és negyedmillió magyar fiatal
kapott lehetőséget arra, hogy EU-ösztöndíjjal európai egyetemeken tanuljon.
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ától. Sőt, olyan fenyegetés is elhangzott,
hogy az Akadémia könnyen a CEU sorsára juthat, ha megpróbálnak ellenállni.
Palkovics László és a tudós testület
között még tavaly éleződött ki az ellentét, amikor az innovációs és technológiai
miniszter bejelentette, hogy a tárcához
vonná az MTA költségvetésének jelentős
részét. Utóbb arról lehetett olvasni, hogy
néhány kutatóintézetet elvenne, másokat pedig megszüntetne a minisztérium.
A dokumentum, amelyre most az Index
hivatkozik, minden eddiginél radikálisabb
miniszteri szándékot tükröz.
A kormány terve többek között azért
is érthetetlen, mert az akadémiától elvont
évi húszmilliárd forint az ország költségvetésében elenyésző összeg. A teljes
magyar akadémiai kutatóhálózat egy stadion árának a töredékéből működik.
A hír hallatán 12-én délutánra élőláncot hirdetett meg az Akadémiai Dolgozók
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Fóruma a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré. Ebben az időben dönt
ugyanis az Akadémia elnöksége, hogy az
MTA aláveti-e magát Palkovics terveinek.
Az MTA bedarálása és a kormánynak
nem tetsző nézetek elsorvasztása ellen

korábban több mint negyven ismert tudós és művész fejezte ki a tiltakozását.
Közösen ítélték el a „kormánynak nem
tetsző ágazatok és nézetek” elsorvasztására irányuló törekvéseket.
Forrás: www.rtl.hu, www.nepszava.hu

Veszélyben a jó tankönyvek
A kormányzat 2019-től gyakorlatilag megszünteti a nem állami közismereti tankönyvek iskolai rendelhetőségét.
Amikor még szabadon dönthettek, tanárok tízezrei használtak nem állami kiadású tankönyveket. A kormány azonban a
következő tanévtől ezeket is el akarja
venni a tanárok és gyermekeink kezéből,
és arra próbálja kényszeríteni a tanárokat, hogy az általuk gyengébb minőségűnek tartott tankönyveket használják.
Egy korábbi felmérés szerint a szülők
döntő többsége (80%) elégedetlen az
állami tankönyvek minőségével.
A kormányzat az „ingyentankönyvek”
ígéretével próbálja megnyerni a szülő-

ket. Ezek azonban valójában használt
kölcsöntankönyveket jelentenek, melyekbe a gyerekek nem jegyzetelhetnek, azokat év végén vissza kell adni,
és a sérült, beleírásokat tartalmazó tankönyvet a szülőnek saját költségen kell
pótolnia.
Ezért egy kiáltvány több ezer aláírója arra biztat mindenkit, hogy ahol erre
igény van, a szülők saját elhatározásukból vásárolják meg a pedagógus által
kiválasztott tankönyveket.
Forrás: www.szuloihang.hu/m/tankonyv2019/

Legalább 109 alkalommal biztosan
hazudott a kormánymédia
Majdnem egy évnek kellett eltelnie, hogy kiderüljön: több mint százszor közölt hazugságokat a kormányhoz közel álló média a választási kampány idején. Vagyis az emberek
úgy szavaztak, hogy sok mindent elhittek a
rengeteg valótlan állítás közül.
A Fővárosi Törvényszéktől kikért adatok
szerint 2018-ban összesen 109 sajtó-helyreigazítási pert vesztett a 888, a közmédia, a
Lokál, a Magyar Idők, az Origo, a Pesti Srácok, a Ripost és a TV2.
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Összehasonlításképpen kikértük a kormánypárti politikusok által folyamatosan
támadott és „sorosista, ellenzéki, balliberális, hazug” jelzőkkel illetett néhány szerkesztőség 2018-as helyreigazítási statisztikáit is.
A bíróságtól kapott adatok szerint a 444,
az Index, a (választás után bezárt) Magyar
Nemzet, az RTL Klub és az Átlátszó összesen
14 helyreigazítási pert vesztett el tavaly részben vagy egészben.

Amerika is aggódik a magyar sajtó
szabadságáért és a civilek üldözése miatt
Szigorú hangú közleményt adott ki az
amerikai külügyminisztérium Michael
Pompeo budapesti látogatása alkalmából. Már a külügyminiszter érkezése
előtt leszögezték, az Egyesült Államok
elkötelezett, hogy elmélyítse együttműködését Közép-Európával, így az
Oroszország és Kína nyomásának kitett
régió kapcsolata a Nyugattal erősödhet.
Szövetségeseinket szövetségesként kezeljük, és elvárjuk tőlük, hogy betartsák
vállalásaikat – hangsúlyozták, hozzátéve: „kormányaink arra esküdtek fel, hogy
fáradhatatlanul dolgozzanak állampol-

gáraink szabadságának biztosításáért
(…) A demokráciák a legerősebb szövetségeseink, az eleven civil társadalom
és a szabad média a plurális demokrácia sarokkövei.” A közlemény kitér arra
is, hogy erősíteni szeretnék a független
helyi média támogatását. Közép-Európa-szerte támogatnák a korrupció elleni fellépést és az oknyomozó újságírást.
Michael Pompeo látogatása során a kormány által „Soros-zsoldosként” számon
tartott TASZ, a K-Monitor és a Helsinki
Bizottság képviselőivel is találkozott.
Forrás: www.state.gov

Félmillió szavazót veszített a Fidesz
Több mint félmillió szimpatizáns pártolt el a
Fidesztől három hónap alatt, derül ki a Medián
januári felméréséből, amely szerint a vezető
kormánypártot jelenleg a szavazókorú népesség 38 százaléka támogatja. Októberben ez a
mutató még 45, decemberben pedig 41 százalékon állt.
A változások jó eséllyel a decemberben
elfogadott túlóratörvény szokatlanul széles

körű társadalmi elutasításához köthetők. Feltűnő például, hogy még a kormánypártra szavazók relatív többsége is helyteleníti a jogszabályt.
Érdekessége a kutatásnak, hogy három
hónap alatt 43-ról 52 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint az országban rossz irányba
mennek a dolgok.
Forrás: www.hvg.hu

A pártok támogatottsága különböző viszonyítási alapokon, %-ban – 2019. január

Forrás: www.atlatszo.hu
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