Nyomtasd, másold, terjeszd!

Csak Romániában kisebb az órabér

NYOMTASS TE IS!

„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy!” A fáma szerint ezt
mondta Marosán György, a péklegényből lett kommunista potentát az elégedetlenkedő munkásoknak. Most, hogy az elégedetlenség megint szemmel
látható méreteket, sőt sztrájksorozat képét öltötte, újból felmerül a kérdés.
pa éllovasai lennénk, de szinte az összes
környező országban is magasabb az órabér, mint nálunk.
A KSH évenkénti, megkérdezéses
felmérésének eredményeit összevetve
az látszik, hogy 2017-ben mindössze a
háztartások legtehetősebb harmadában
érte el a jövedelem az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartott szintet.

Átlagos bruttó órabérek (juttatásokkal együtt), 2017
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Európai Unió
Csehország
Szlovákia
Lengyelország
Magyarország
Románia
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7,2 €
5,1 €

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
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

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

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Forrás: www.hvg.hu

A számok azt mutatják, hogy a zsömle bizony kicsi, akárhonnan nézzük is – noha
növekedett az utóbbi pár évben. A magyar munkavállalók elégedetlensége
nemcsak a más országokban elérhető
béreket elnézve érthető, hanem annak
alapján is, hogy mit gondolnak arról,
mennyit kellene keresniük. Mint a mellékelt ábrán látható, nemhogy Kelet-Euró-
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Mi történt a Fidesszel Brüsszelben?
Az Európai Néppárt, az Unió parlamentjének legerősebb pártcsaládjának
nyomására a Fidesz maga is hozzájárult, hogy felfüggesszék a tagságát.
Mindaddig nem vehetnek részt a párt munkájában, amíg egy bölcsek tanácsának nevezett testület meg nem vizsgálja a magyarországi demokrácia helyzetét. Ez a helyzet jelentősen gyengíti Magyarország érdekérvényesítő képességét az EU-ban.
Nyugat-Európában már évek óta látják,
hogy Orbán Viktor és kormánya letérítette Magyarországot a demokrácia útjáról. Ha most jelentkeznénk az Unióba,
akkor fel sem vennének minket, mert
nem felelünk meg azoknak
az értékeknek, amelyek a
tagság feltételei. Az Orbánkormány lábbal tiporja a
sajtószabadságot, megnyirbálta a sztrájkjogot, óriási az
állami korrupció, az ellenőrző szervezetek élére (APEH,
ÁSZ, ügyészség) fideszes
haverokat neveztek ki. Nem
hajlandók csatlakozni a felállítandó európai ügyészséghez, mert akkor kiderülne, hogy milyen mértékben
lopják el az uniós pénzeket.

Ha mindez nem lenne elég, akkor
Orbán Viktor minderre még rátesz egy
lapáttal, amikor folyamatosan és eszelős módon támadja Brüsszelt. Olyan hazugságokat terjesztve, hogy az Unió beNem baj. Úgyis épp
menni készültem.
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ros György egyetemének (CEU) zavartalan működését Budapesten. Ő mindhárom feltételt – legalábbis félig-meddig
– teljesítette.
Talán ezért is enyhültek meg párttársai, és nem kidobták a Fideszt az Európai
Néppártból, hanem csak felfüggesztették a tagságát. A Fidesz képviselői is
megszavazták a döntést. Az eredmény
ugyanaz. Orbán nem vehet részt a munkában, nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, és egy megvetett, gyűlölt,
hiteltelen politikussá vált Európában.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

A „keresztény” kormányunk éhezteti
a menekülteket a határon
Újabb éheztetett család érdekében kellett beavatkoznia a strasbourgi bíróságnak - közölte a Magyar Helsinki Bizottság. Tavaly augusztus óta immáron nyolcadszor kell közbelépnie az Európai Uniónak, mert a tranzitzónákban fogva tartott embereknek nem adnak enni.
Most egy ötfős afgán család vált áldozatává a magyar állam kegyetlenségének.
Egy anyától és nagykorú fiától tagadták
meg az ételt két és fél napon át. Így csak
azt ehették, amit a három kisebb gyerek
meghagyott nekik.
A strasbourgi bíróság felszólította a
hazai hatóságokat, hogy haladéktalanul
adjanak enni a rájuk bízott embereknek.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke a fideszes Gál
Kinga uniós képviselőnek tette fel a
kellemetlen kérdést: „Gál asszony, hogyan lehet a keresztény értékekre vagy
Európára hivatkozni és ezzel egy időben
megtagadni a vizet és az élelmet azoktól, akik ránk vannak bízva?”
Forrás: www.index.hu, www.24.hu

Az európai uniós választások idején rendszeresen hírt adunk
az ellenzéki pártok kampányáról. Egyenlő mércével mérve,
hírérték szerint és a pártoktól való függetlenségünket továbbra is megőrizve. (Lásd: következő oldal >>)
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Aláírásokat gyűjt az MSZP
az Unióban maradásért
„Az Orbán-kormány politikájának köszönhetően Magyarország uniós tagsága megkérdőjeleződött – írják az
aláírásgyűjtő kampányuk honlapján.
– Afideszes rendszer összeférhetetlen az európai alapszerződéssel és az
abban foglalt értékekkel. Döntenünk
kell arról, hogy hazánk az Európai Unió

tagja akar maradni, vagy a Fidesz miatt kisodródik az európai közösségből.”
Ezért arra kérnek mindenkit, hogy aki
egyetért a helyzetértékelésükkel, az
írja alá a felhívásukat, amellyel támogatja, hogy Magyarország az Európai
Unió teljes jogú tagja maradjon.
Forrás: www.mszp.hu/maradunk

Akadályozzák a Momentum
kampányát
Csaknem négymillió forintot gyűjtött ös�sze a Momentum egy plakátkampányra.
Eredetileg óriásplakátokat akartak volna
elhelyezni országszerte, az általuk megkeresett öt plakátcég a hivatalos megkeresésekre nem válaszolt, informális

úton viszont többen jelezték, hogy nem
mernek olyan plakátkampánynak helyet
biztosítani, amely Orbánt támadja. Ezért
tájékoztató szórólapozásba kezdenek,
másrészt az országot bejáró plakátautókampányt indítanak.
Forrás: www.momentum.hu

Tavaly 109-szer hazudott a kormányközeli sajtó
Pontosabban ennyiszer vesztett pereket a 888, a közmédia, a Lokál, a Magyar Idők, az Origo, a Pesti Srácok, a Ripost és a TV2, mert bizonyítottan
valótlanságokat állítottak.
Tavaly az országgyűlési választás előtt és
miatt minden korábbinál nagyobb fokozatra
kapcsolt a kormánypropaganda a közmédiában és az állami hirdetésekkel kitömött lakájmédiában is. Szinte nem volt olyan nap, amikor két sorosos-migránsos hír között ne jelent
volna meg egy lejárató anyag valamelyik ellenzéki politikusról, amit aztán a Fidesz-barát
médiabirodalom minden tagja átvett.
Ezek a lejárató „cikkek” többször is konk-

rét hazugságokat tartalmaztak. Hiába pereltek emiatt az ellenzékiek, a hazugság már
csak a választások után derült ki.
A Fővárosi Törvényszék adatai szerint 109
alkalommal marasztalták el a kormánypárti
sajtót hazugság miatt.
Eközben az ellenzékinek mondott 444, az
Index, a (választás után bezárt) Magyar Nemzet, az RTL Klub és az Átlátszó összesen 14
helyreigazítási pert vesztett el tavaly.
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Forrás: www.atlatszo.hu

vándorláspárti. Miközben az elmúlt évek
másról sem szóltak, mint hogy visszaszorítsák a bevándorlást. Mindezt olyan sikeresen tették, hogy a 2015-ös állapotokhoz képest a tizedére (!) csökkentették
a migránsok, menekültek számát. Hiába
figyelmeztették Orbánt, hogy hagyja ezt
abba, ő teleplakátoltatta az országot az
adófizetők pénzéből újabb sorosozós
üzenetekkel. Ez volt az utolsó csepp a
pohárban.
Először három feltételt szabtak Orbánnak. Tüntesse el ezeket a plakátokat,
kérjen bocsánatot és tegye lehetővé So-

