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Ha elolvastad, add tovább!

Ki akarják záratni a Fideszt 
az Európai Néppártból

Az egész Európai Uniónak elege van már Orbán Viktorból. Felveszi az 
Unióbólérkezőezermilliárdokat,közbenpedig,aholcsaktudja,mocskolja
őket.Ahazugplakátkampányaazországonkívülmárlelepleződött.Gyű-
löletetszít,miközbenamagyarok80százaléka–köztükafideszesekis–
nagyra értékelik az Európai Uniót.
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Az Európai Parlamentet ugyanúgy kell el-
képzelni, mint a magyart. Ott is különböző 
pártcsaládok ülnek, és amelyiknek a legtöbb 
tagja van, az adja az Unió vezetését, azok 
töltik be a legfontosabb posztokat. Ezért aki 
ebbe a pártcsaládba, az Európai Néppártba 
tartozik, az többet tud segíteni a saját hazá-
jának. Amikor azt kockáztatja a hazugsá-
gaival Orbán Viktor, hogy kidobják innen, 
akkor nem marad majd más neki, mint az 
Európa-ellenes jelentéktelen pártok közé 
beülni, amelyeknek semmilyen hatásuk 
nincsen a döntésekre. 

Az Európai Néppárt 13 tagpártja tíz 
országból kérte a Fidesz kizárását vagy 
felfüggesztését. A kérdést a párt választ-
mányának március 20-ai ülésén tárgyalják 
meg. 

A Fidesz elleni eljárást azt követően 
indítványozták a tagpártok, hogy eu-
rópai szinten is felháborodást váltott 
ki a kormány legújabb plakátkam-

pánya, amely az Európai Bizottság migráci-
ós politikája ellen irányult. Azt is rossz né-
ven vették, hogy a plakátokon Soros György 
mellett Jean-Claude Juncker, az Európai Bi-
zottság elnöke szerepel. A néppárti politikus 
maga is közölte: a Fidesznek nincs helye a 
pártcsaládban.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.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, Magnetbank16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 
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Körömi: Kossuth Köröket a Körösök körül! 

A Fidesz elleni harc és hatékony fellépés egyik legfontosabb mozzana-
takezdődikmárcius9-én,amikorBékéscsabáralátogatMárki-ZayPéter
hódmezővásárhelyipolgármester,aMindenkiMagyarországaMozgalom
vezetője.AKossuthKörökszervezéseindulBékéscsabánésmegyeszerte
–mondtaérdeklődésünkreKörömiJánoscivilaktivista.

Nem lehet mondani, hogy a Viharsarok az 
utóbbi hetekben és hónapokban csendes 
lett volna. A térség, de főként Békéscsaba 
csatlakozott az országszerte kibontakozó 
tüntetéshullámhoz és ellenállási mozgalom-
hoz. Nem kevesebbszer, mint négyszer volt 
megmozdulás a békési megyeszékhelyen. 
Ezek közül is kiemelkedik a január közepi, 
amikor minden ellenzéki párt, sok szak-
szervezet és civil mozgalom részvéte-
lével tartott megmozduláson, a csikor-
gó hideg és hó ellenére, másfél ezren 
vettek részt – mondta Körömi János, aki 
élén járt a szervezésben.

A nemrégiben alakult Mindenki Magyar-
országa Mozgalom (MMM), amelyet mások 
mellett Hadházy Ákos és Márki-Zay Péter 
neve fémjelez, azt tűzte ki célul, hogy a kö-
zelgő őszi önkormányzati választáson min-
den választókörzetben és minden polgár-
mesteri tisztség esetén csak a legjobb és 

legtámogatottabb civil vagy ellenzéki jelölt 
álljon szemben a kormánypárt aspiránsával. 
A győzelemnek így van esélye.

Ennek megvalósításához elengedhetet-
len, hogy minél több településen megszer-
vezzük a Kossuth Köröket, amelyek egy-
szerre fórumként és egyeztető testületként 
segítenék ezt a munkát, egyben egyesítenék 

a civilek és az ellenzék erejét – mondta 
Körömi János. Ennek keretében érke-
zik március 9-én, szombaton Békés-
csabára Márki-Zay Péter, aki délután 

3 órától a Vasutas Művelődési Házban 
(Békéscsaba, Andrássy út 79.) fórumot tart. 
Ezzel elindul Békéscsabán és szerte Békés 
megyében a Kossuth Körök szervezése. Ön-
nek is ott a helye a békéscsabai fórumon és a 
Kossuth Körök szervezésében! Találkozzunk!

Ezt követi március 14-én, Békéscsabán a 
nemzeti ünnepre emlékező ellenzéki és civil 
megmozdulás. 
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Magyarországon világviszonylatban is 
nagyon magas az amputációk száma, 
évente közel 7000 végtag teljes vagy 
részleges eltávolítása történik meg ke-
ringészavar miatt. Ez két és félszerese az 
európai átlagnak. Például Szlovákiában 
lakosságarányosan negyedével keve-
sebbszer vágnak le lábat, és a fejlettebb 
országokban – Ausztriában, Finnország-
ban, Spanyolországban – ez a szám fele, 
harmada a hazainak.

Abszolút hiány van érsebészből Ma-
gyarországon. Az Orvosok Lapja című 
szakmai újság legfrissebb száma ismer-

tet egy felmérést, amely szerint tavaly 
mindösszesen 119 olyan sebészt talál-
tak, aki végez valamilyen szintű érsebé-
szeti ellátást, ám közöttük mindössze 71 
olyan orvos volt, aki teljes munkaidejét 
erre a feladatra használhatta. A többiek 
általános sebészeti műtéteket is végez-
tek. Ahhoz, hogy a hazai betegek mind-
egyike megkapja szükség esetén ezt a 
speciális ellátást, legalább 180 érsebész 
szakorvosra lenne szükség. Most a gya-
korlatban ennek alig több, mint harmada 
áll rendelkezésre. Ráadásul az érsebé-
szek átlagéletkora 53,5 év.

Döbbenetesadatkerültnyilvánosságranemrégiben.Miközbenlegalább
15ezerérműtétrelenneszükség, jelenlegcsak9500-ratelikazérsebé-
szekmunkaidejéből.Azáltalukelnemvégzettbeavatkozáslegtöbbször
mássebészeknekadmunkát,akikamputálnikényszerülnek.
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Hazudnak a kormány plakátjai 

Az Európai Bizottság kiadott egy tájékoztató anyagot, amely arról szól,
hogyazegyiktagállamkormányahazudozik.EzatagállamMagyarország.

„Az Európai Bizottság egyetért: a polgárok-
nak valóban joguk van tudni, hogy mit tesz 
az EU. Mi viszont azt gondoljuk, hogy az 
emberek tényeket érdemelnek, nem fikci-
ót. A magyar kormányzati kampány elferdíti 
az igazságot, és egy »titkos terv« sötét ké-
pét igyekszik felfesteni, amelynek célja az 
Európába irányuló migráció ösztönzése. Az 
igazság azonban az, hogy nem létezik ilyen 
összeesküvés” – írják a Lássuk a tényeket 
című uniós kiadványban.

„A magyar kormány állításai rossz 
esetben tényszerűen helytelenek, és a 
legjobb esetben is erősen megtévesztők. 
Soros Györgyhöz pedig az egésznek sem-
mi köze. A Bizottság ezért szeretne tiszta 
vizet önteni a pohárba, és pontról pontra 
tisztázni, mi a tény és mi a fikció.”

Ezután sorban cáfolják a legújabb kor-
mányzati kampány hét állítását:

Magyarország EU tagságának 
támogatottsága, 2019 január

Inkább
támogatja

Inkább 
ellenzi

Nagyon
támogatja

52%

30%11%
4% 3%
Nagyon 
ellenzi

Nem
tudja

A bizottság tudatja, hogy: 
1. Nincs kötelező kvóta, csak önkéntes betelepítési programok vannak.

2. Nem gyengíteni, hanem erősíteni akarja a bizottság a nemzeti határ-
védelmet.

3. Egyáltalán nem tervezik a migránsvízumok bevezetését.

4. Semmilyen migrációt segítő szervezettel sem működnek együtt.

5. A bankkártyákat Görögországban tartózkodó, regisztrált menedék-
kérők kapták, a nekik járó készpénz helyett.

6. A legális bevándorlás nemzeti ügy, semmi sem kötelező az ilyen 
programok bevezetéséből.

7. A menekültek befogadása és a kohéziós pénzek kifizetése között 
nincs összefüggés. Fo
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Rekordszinten a magyar EU-tagság 
támogatottsága (2019. január)

Kevés az érsebész, amputálják a lábakat

A magyar egészségügy 33. helyezést ért 
el a 35-ből: Romániát és Albániát még 
éppen előzzük, de vastagon előttünk jár 
Bulgária, nem is beszélve a mezőny első 
felében végzett Szlovákiáról és Észtor-
szágról. A dobogós helyeken Svájc, Hol-
landia és Norvégia. Ami különösen fájó: 
a viszonylag alacsony egészségügyi rá-
fordításokhoz képest is nagyon keveset 
sikerül kihozni a rendszerből.

A mintegy 50 mutatóból összeállított 
elemzés során a betegek számára fontos 
tényezőket vettek figyelembe, a betegjo-
goktól a várakozási időkön át a gyógysze-
rek hozzáférhetőségéig.

A 2012–2014 közötti javulás után az 
utóbbi három év összességében romló 
tendenciáját folytatva 2018-ban új mély-
pontra süllyedt a többi országhoz képest 
elfoglalt helyünk. 

Lesújtóahazaiegészségügyhelyezéseazeurópairangsorban:a2005óta
végzettfelmérésektörténetébenazeddigilegrosszabbbesorolástkapta
egészségügyünkazeurópaifogyasztóiindexösszevetésében.
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Már csak a román és albán egészségügy 
rosszabb a magyarnál


