Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kossuth Körök országos
találkozója a Rákos mezején

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A Mindenki Magyarországa Mozgalom június 8-án délelőtt 11 órai kezdettel Rákospalotán (a Rákos mezején) tartja a Kossuth Körök Első Országos
Gyűlését, ami egyben a Mozgalom önkormányzatikampány-nyitója is lesz.
A Mozgalom gratulált a mandátumot
szerző európai parlamenti képviselőknek.
Egyúttal arra kéri a frissen megválasztott ellenzéki képviselőket, hogy az Európai Néppárttal való együttműködés előfeltételéül a Fidesz kizárását szabják.
(A rendezvény részleteiről a Mindenki Magyarországa Mozgalom Facebookoldalán olvashatnak többet.)

A Tudományos Akadémiát is
elfoglalja a kormány
Erővel venné el a kormány a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóintézeteit augusztus elsejével. Palkovics László Innovációs és Technológiai
Minisztériuma (ITM) csak az uniós választásig akart várni azzal, hogy bekeményítsen a magyar tudományosság sorsáról szóló vitában.

Forrás: https://mindenkimagyarorszaga.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, 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

– nyomtassteis! –

Hódmezővásárhelyen másfél év kemény
és intenzív gyűlöletkampánya után még kevesebben szavaztak a Fideszre, mint másfél évvel ezelőtt. A városban jóval az országos átlag
alatt, csak 48 százalékot, 9000-nél kevesebb
szavazatot kapott a Fidesz, míg a változást
akaró többség 52 százalékot.
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Ellenzéki többség Hódmezővásárhelyen is
Bár néhány hónapja a Fideszhez közel álló Nézőpont Intézet azt mérte, hogy „csak” 42 százalék szavazna az önkormányzati választáson
Márki-Zay Péterre, a mostani európai uniós
választás – amely természetesen tárgyilagosabbnak tekinthető bármilyen közvéleménykutatásnál – egészen mást mutatott.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

De miért lenne ez baj, nem mindegy, hogy
kinek a kezében van az MTA kutatóhálózata? Nagyon is fontos kérdés ez, hiszen
nem véletlenül garantálják normális országokban a kutatás szabadságát. A politika ugyan mindenhez érteni vél, de azt
mégsem tudja előre megmondani, hogy
mit érdemes kutatni, milyen területen
születnek majd jelentős eredmények. Ezt
rá kell bíznia a tudósokra. A történelem azt
bizonyította, hogy soha nem vezetett jóra,
amikor a politikusok közvetlenül beleszóltak a tudomány ügyeibe.
A következő uniós pénzügyi ciklusban
óriási pénzek érkezhetnek Magyarországra kutatás-fejlesztésre. Sokak szerint igazából ez izgatja a kormányt. Szeretné, ha
ezek a pénzek nem tőle független intézményekhez kerülnének, hiszen úgy nehezebben férhetnének hozzá a forrásokhoz.
A kiszivárgott dokumentumokból
egyebek mellett kiderül, hogy az MTA-ról

Amikor elítélte az inkvizíció Galileit, mert azt tanította, hogy
a Föld forog, a legenda szerint a tudós mérgesen toppantott,
és ezt kiáltotta: És mégis mozog!

leválasztanák mind a 15 kutatóintézetét,
és létrehoznának egy új, állami hálózatot, amit egy 13 fős testület fog irányítani.
Ennek elnökét Orbán Viktor személyesen
nevezné ki. Ráadásul ez a testület döntene a kutatóhelyek átszervezéséről és
megszüntetéséről is. Végül törvényi erővel köteleznék az Akadémiát, hogy ingye1

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

„A május 26-i uniós választás eredményéből láttuk, hogy a választók egyértelmű erőt
keresnek, amely hitelesen és eséllyel veszi
fel a küzdelmet a Fidesszel szemben – írják
közleményükben. – A Mozgalom azért dolgozik, hogy minél több városban és faluban
egy hiteles csapat és polgármester-jelölt
hívja ki a korrupt és hazug hatalmat.”
A Kossuth Körök Első Országos Gyűlésén mutatják be az általuk támogatott polgármesterjelölteket.
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Egyre kevesebb gyerek születik
Van a propaganda, és vannak a számok. „Kevesebb születés és több halálozás, nagyobb természetes fogyás”
címmel jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb gyorstájékoztatója a népesedési helyzetről.
Az előzetes adatok szerint 2019 első negyedévében a születések száma 4,3%kal kevesebb, a halálozásoké 1,6%-kal
több volt, mint 2018 azonos időszakában. Márciusban 6920 gyermek született, 3,1%-kal, 220 újszülöttel kevesebb,
mint 2018 harmadik hónapjában.
Mindezek következtében a természetes fogyás 10%-kal, 1524 fővel nőtt
2018 január–márciusához képest.
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Forrás: www.444.hu
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Forrás: www.24.hu

A katolikusok és a székelyföldi magyarság legnagyobb ünnepe volt Ferenc
pápa csíksomlyói látogatása. Hívő keresztények százezrei zarándokoltak el
az eseményre.

Forrás: www.magyarhang.hu

Magyarország jobban teljesít. De nem az
egészségügyben! Az egészségügyi bérek – a szakorvosi 1800–2300, a szakdol-

gozói nettó 750–1050 forintos órabér – a
társadalmi rangsor végére kerültek. Felteszik a kérdést, hogy vajon a helyi, intézményi botrányok, tiltakozások, az önként
vállalt túlmunka megtagadásának egyre
terjedő mértéke mikor éri el a felelősök
ingerküszöbét, haladéktalan és érdemi
lépések megtétele, az egészségügyi ráfordítások jelentős növelése érdekében.

közvetlenül a dolgozóknak fizetnek, hanem a dolgozó megtakarítási számlájára utalnak – mondta az ÁSZ elnöke, aki
szerint így a háztartások 5-10 ezer forintonként össze tudnának spórolni egy
megfelelő megtakarítási állományt.
Ez készíti fel a társadalmat arra, hogy
ha tényleg jön egy lassulás, és ennek
keretében Magyarország nagyobbat
zökkenne, a családok is képesek legyenek alkalmazkodni – fogalmazott Domokos László.

Pápalátogatás vagy foci?

2019

Riadót fújt az Orvosi Kamara
A biztonságos betegellátás már az önként vállalt túlmunka maximális kiaknázásával, a munkajogi szabályok rendszeres és sorozatos megsértésével sem
biztosítható – közölte az Orvosi Kamara.

Megint egy őrült tervvel állt elő a Fidesz-kormány. Arra kényszerítené a munkáltatókat, hogy a dolgozók fizetésének egy részét kötelezően utalják át egy
megtakarítási számlára. Vagyis az állam már a fizetésünket is meg akarja védeni önmagunktól.
Domokos László, az Állami Számvevő
szék elnöke (ÁSZ) szerint a mostani
helyzetben a kormányzatnak meg kellene fontolnia, hogy a saját maga tartalékolásán túl a lakossági megtakarítások
előmozdításában is konkrét lépéseket
tegyen.
A kormányzat tehetne egy ajánlatot a
foglalkoztatónak, hogy a következő évek
bértárgyalásainál nagyobb bérnövekedésre csak akkor kerülhessen sor, ha a
munkabér-átutalás pillanatában a foglalkoztatók egy bizonyos összeget nem

Születesek száma 2016 és
2019 között az első negyedévben
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Megcsapolná a kormány
a fizetésünket is

Forrás: www.hvg.hu

vénybe ütköznek. Korábban az Akadémia
kiválósági programja, a Lendület kutatócsoport vezetői írtak levelet a miniszterelnöknek, amiben arra figyelmeztették,
hogy „egy teljes tudósnemzedék veszhet
el” a döntéssel. Már most vannak jelei annak, hogy a fiatal tudósok inkább elvándorolnak Magyarországról. Ez pedig pótolhatatlan veszteség lenne.

Forrás: hvg.hu, magyarnarancs.hu

nes használatba adja át a kutatóintézetek
épületeit, infrastruktúráját, eszközparkját
és tulajdonát.
A Magyar Tudományos Akadémia képviselői május 30-án jegyzéket adták át a
minisztérium képviselőinek. Ebben leszögezték, hogy az MTA elfogadhatatlannak
tartja a törvénytervezetben szereplő rendelkezéseket, amelyek ráadásul alaptör-

A magyar miniszterelnök nagy döntés
elé került, hiszen éppen ebben az időpontban tartották a Bajnokok Ligája focidöntőt Madridban.
Vajon a keresztény kultúra európai
védelmezője melyik programot tartotta
fontosabbnak?
Természetesen a helyszínen nézte
meg a Liverpool és a Tottenham közötti
BL-döntőt.
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