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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
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Felelős szerkesztő: L. László János
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LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt 

településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket. 
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.

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 

Az elmúlt 12 hónap alatt, 2019. januárhoz 
viszonyítva, az élelmiszerek ára 6,9%-kal 
nőtt, ezen belül a sertéshúsé 27,6, a pári-
zsié, kolbászé 17,4, az idényáras élelmisze-
reké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 
10,8, a cukoré 8,4, a házon kívüli étkezésé 
7,2%-kal lett magasabb. A szeszes italok, 
dohányáruk ára átlagosan 7,4, ezen be-
lül a dohányáruké 11,3%-kal emelkedett.  
A szolgáltatásokért 3,6%-kal kellett többet 
fizetni, ezen belül a lakbér 10,3%-kal nőtt. 
Az üzemanyagok 13,5%-kal drágultak.

A nyugdíjasok erre az évre 2,8 száza-
lékos emelést kaptak. Remélhető, hogy az 
év végén a kormány kiegészíti a nyugdíja-
kat legalább az infláció szintjére, ahogyan 
ez az elmúlt években megtörtént. Addig 
azonban a nyugdíjasok arra kényszerülnek, 
hogy hitelezzék az államot.

A nyugdíjasoknak fáj legjobban 
az infláció 
A KSH legfrissebb (2020. február 13.) gyorstájékoztatója szerint 2020. 
januárban a fogyasztói árak átlagosan 4,7%-kal voltak magasabbak az 
egy évvel korábbinál. Az elmúlt esztendőben az üzemanyagok, a szeszes 
italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett a legjelentősebb 
mértékben. Orbán Viktor sem ígért 
semmi biztatót legutóbbi évérté-
kelőjében a nyugdíjasoknak. 

Aláírásgyűjtés a Balaton 
megmentéséért 

Mint közleményükben olvashatjuk: a kor-
mány „a Balaton-törvény értelmében 44 vá-
rosban vagy településen érintetlen, többnyi-
re tájvédelmi vagy Natura 2000 minősítéssel 
ellátott területeket, szabadstrandokat kíván 
feloldani a tájvédelmi besorolás alól azért, 
hogy oda ipari kikötőt, luxus hajókikötőt, 
szállodakomplexumokat és lakóparkokat 
építtessen nagybefektetők segítségével. 
Az önkormányzatok a törvényjavaslatok vé-
leményezésére minden eddiginél rövidebb 
határidőt kaptak, nincs fellebbezési joguk, 
vétójoguk.”

Tavalyi légi fotók szerint 7,5 hektárnyi 
nádast irtottak ki az ingatlantulajdonosok a 
négy évvel korábbi állapothoz képest, pusz-
tulásra ítélve ezzel a Balaton élővilágát. 

Pomogyi Piroska hidrobiológus szerint 
„ha nem lesz nád, végül Balaton sem lesz”. 

Azt javasolja, hogy a tóparti települések 
webkamerák segítségével, tanösvények lé-
tesítésével, táblákkal hívják fel a figyelmet a 
nádasok fontosságára.

Az Összefogás a Balatonért csoport 
múlt héten vonult fel Balatonfüreden, ahol 
a Fidesz frakcióülést tartott. Felolvasták 
követeléseiket, majd Bóka István helyi pol-
gármesternek átadták azokat, hogy juttassa 
el Füleky Zsolt építészeti és építésügyi he-
lyettes államtitkárnak. Követeléseik között 
szerepel a szabadstrandok védelme, mivel 
ezek helyére lakóparkok és luxusingatlanok 
épülnek. Követelik a nádirtás megállítását 
és az illegális stégek felszámolását is.

A Stop, Balaton-törvény tiltakozáshoz a 
https://szabad.ahang.hu/petitions/stop-
balaton-toreny oldalon lehet csatlakozni. 

Forrás: www.index.hu  www.magyarhang.org

Stop, Balaton-törvény! címmel aláírásgyűjtést indított a tó természeti 
értékeinek védelmében, a part további beépítésének megakadályozá-
sára az Összefogás a Balatonért csoport. Egy másik civil csoport az esz-
telen nádirtás ellen tiltakozik, amely már-már a tó létét veszélyezteti. 

Az élelmiszerek árváltozása 
egy év alatt (2019. januártól)

Forrás: KSH. Napi.hu)
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Sertéshús 27,6
Friss hazai és déligyümölcs 21,9
Párizsi felvágott, kolbász 17,4
Szalonna 13,0
Sertészsiradék 9,7
Szalámi, szárazkolbász, sonka 9,6
Büféáruk 8,9
Cukor 8,4
Tej 7,3
Péksütemények 7,3
Munkahelyi előfizetéses menü étkezés 7,2
Tartósított zöldség 7,1
Kenyér 7,0
Éttermi étkezés (nem előfizetéses) 7,0
Liszt 6,5
Eszpresszókávé 6,4
Tejtermékek (sajt nélkül) 5,9
Marhahús 5,7
Belsőségek 5,4
Fűszerek, ételízesítők 5,4

százalék
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Hogyan legyél kampányfőnök?
••• képzés a Közélet Iskolájában •••

2020. március 28–29. Auróra közösségi ház
Jelentkezés március 13-ig: www.kozeletiskolaja.hu

2018. december 15-én tüntetést tartott 
az ellenzék, ami után az MTVA épületé-
hez vonultak a tiltakozók. Több ellenzéki 
képviselő bement az épületbe, hogy be-
olvassák ötpontos követelésüket, de ezt 
végül nem tudták elérni. Még két nap 
múlva is a székházban voltak, patthely-
zet alakult ki a biztonsági őrök és a po-
litikusok között. A biztonsági őrök több 
képviselővel szemben is erőszakot alkal-

maztak. Ez azért is volt példátlan, mert 
egy parlamenti képviselőnek bármilyen 
közintézménybe joga van belépni. Ez biz-
tosítja azt, hogy élhessen az ellenőrzési 
jogaival. Csak akkor jár el jogtalanul, ha 
megzavarja az adott intézmény működé-
sét. Ez azonban ebben az esetben egyál-
talán nem történt meg. 

Az MTVA vezérigazgatója akkor bir-
tokvédelmi határozatot kért a képviselők 
ellen, a III. kerületi önkormányzat meg is 
hozta azt, ami ellen a Demokratikus Koa-
líció négy képviselője indított pert.

A Fővárosi Törvényszék mostani, jog-
erős ítélete szerint az ellenzéki politiku-
sok csak a jogaikkal éltek, így az óbu-
dai jegyző birtokháborítási határozata 
érvénytelen. „Bízunk benne, igazságos 
döntés születik Varju László ügyében 
is, akit igaztalanul vádolnak azzal, hogy 
erőszakosan lépett fel a biztonsági őrök 
ellen, miközben éppen őt bántalmazták” 
– reagált az ítéletre a DK.

Jogszerűen voltak az MTVA 
épületében az ellenzéki képviselők

A Fővárosi Törvényszék mostani, jogerős ítélete szerint az ellenzéki politiku-
sok csak a jogaikkal éltek, amikor a MTV székházában tartózkodtak.
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A valamivel több, mint kétmillió nyugdí-
jas helyzetét azonban nem csak ez rontja, 
hanem az is, hogy a dolgozók béremelése 
sokkal gyorsabb ütemű, mint az idősek jut-
tatásainak növekedése, ami fokozatos el-
szegényedést jelent számukra. Statisztikai 
alapon nézve a legkevésbé az átlagnyugdíj 
emelkedett, négy év alatt mintegy 22 ezer 
forinttal, miközben a nettó átlagkereset 
ugyanezen idő alatt majdnem négyszer 
ennyivel, bő 83 ezer forinttal nőtt.

Hétvégi évértékelő beszédében Orbán 

Viktor arról beszélt, hogy aranykor meg-
hirdetése helyett riadót kell fújnia, mert 
Európa fölött sötét felhők gyülekeznek, 
az eurózóna gazdasági növekedése meg-
torpant, kérdés, hogy ez mennyiben fogja 
érinteni Magyarországot. Annyit mondott: 
„Azt biztosra vehetik, akármekkora zűr lesz 
is Európában, a nyugdíjak értékét meg fog-
juk őrizni, hiszen erről állapodtunk meg a 
nyugdíjasokkal.” De a nyugdíjak emeléséről 
egyetlen szót sem ejtett. 

Kabai Tibor

A dunaújvárosi körzet eredménye nem 
utolsósorban a Hódmezővásárhely pél-
dája nyomán kialakított „listán a szimpa-
tikus alakulatra, egyéniben a legesélye-
sebb jelöltre” elv érvényesítése nyomán 
alakult ki. És persze az sem mellékes té-
nyező, hogy míg 2018-ban a DK, az LMP 
és a Momentum is indított saját jelöltet a 
körzetbe, most viszont sikerült egyetlen 

ellenzéki jelölt mögött felzárkóznia min-
denkinek. 

A Fidesz immár harmadik nagy bu-
kását könyvelheti el Dunaújvárosban a 
2018-as országgyűlési és a 2019-es ön-
kormányzati választás után.

Ezúttal csődöt mondott a Fidesz hí-
res mozgósítóképessége is.

Forrás: www.dunaujvaros.com

Működött az összefogás 
Dunaújvárosban

Az összefogás jelöltje, Kálló Gergely nyerte az időközi országgyűlési válasz-
tást Fejér megye 4-es egyéni választókerületében. Az összes ellenzéki pártot 
maga mögött tudó jelölt magabiztos diadalt aratott – a Fidesz zsinórban har-
madszor bukott nagyot Dunaújvárosban.

Az egészséges, keresztény, nemzeti értékek és 
jövőkép elmélyítése, tudatformálás, a fiatalok 
lelkének megszólítása a célja azoknak az ingye-
nes táboroknak, amelyeket a kormány szervez, 
16–18 éveseknek. Tízezer fiatalt szeretnének be-
vonni a programba.

A Vándordiák 10 000 elnevezésű program 
lebonyolítása a Magyarságkutató Intézet és De-
meter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigaz-
gatójának a feladata. Az ingyenes táborokban a 

fiatalok magukévá tehetik a keresztény, nemzeti 
értékrendet. A programsorozat 2022-ig tartana, 
és 4,5 milliárd forint közpénzt áldoznának rá.  
A program elnevezésében szereplő szám a be-
vonni kívánt diákok számát jelöli. A kidolgozott 
terv hamarosan a kormányülés elé kerül, a dön-
tést kormányhatározat formájában ki is hirdetik.

Egyes vélemények szerint ilyenfajta tudat-
formáló táborok Kínában és Észak-Koreában 
léteznek csak.

Tudatformáló táborokat szervez a fiataloknak a kormány
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