Tanárok, pszichológusok és rengeteg
egyéb foglalkozású ember követeli,
hogy ne létesítsenek lőtereket az iskolákban és azok környékén. A kormány
47 milliárd forintot akar elkölteni erre a
célra.

Az iskolai lőterek kialakítása ellen tiltakozó petíciót eddig több mint 600-an írták alá, zömében egykori vagy jelenleg is dolgozó pedagógusok, de több pszichológus, egyetemi oktató
és egy volt parlamenti képviselő is csatlakozott az akcióhoz. A kormány egy szeptember

5-ei határozatban 17,4 milliárd forintot különített
el 40 lőtér építésére, és további 67 lőtér kialakítását is tervezik. A projekt így 47 milliárd forintnál is többe kerülne.
A gyakorlópályák jó részét a kormány iskolákban alakítaná ki, hogy ott is meghonosítsák
a sportlövészetet. A Klebersberg Központ már
júliusban iskolaigazgatókat keresett meg, hogy
az iskolaépület területén vagy annak udvarán
biztosítsanak egy 90 négyzetméteres területet
lőterek – vagy, ahogy a Klebersberg fogalmazott, honvédelmi sportközpontok – számára.
Jövőre pedig startolhatnak a hazafias tornaórák, ahol a diákok küzdősportokkal ismerkednének és fegyverhasználatot tanulhatnának.
A Hívatlanul nevű szervezet az oktatás militarizálása és az értelmetlennek tartott pénzkidobás miatt is tiltakozik. „Ha eltekintünk attól
a ténytől, hogy ép ember a huszadik század
borzalmai után szeretni akar és nem háborúzni, egy józan és előrelátó oktatási kormányzat
a gyerekeket szolidaritásra, békés együttélésre, a tudás és a mozgás örömére nevelné, de
semmiképpen sem militarizálná.”
Forrás: www.mno.hu

Mire elég 47 milliárd forint?

47 000 000 000
forint

1000 fejlesztőpedagógus/
gyógypedagógus körülbelül
tizenhárom évi fizetésére elég
(bruttó 300 000 forint /hóval
számolva)

180 000 darab
interaktív táblára
(252 030 Ft-os
átlaggal
számolva)

1000 pedagógiai
asszisztens (E
kategória) 24 évi
fizetésére

180 tornaterem
építésére
(256 milliós
beruházással
számolva)

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy
az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja le több példányban, és adja
tovább! A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben
olvashat a honlapunkon. Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület | info.nyomtassteis@gmail.com
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Azt akarják, hogy Ön féljen
Jön az újabb nemzeti konzultáció – megint Soros Györggyel és a migránsokkal riogatnak majd minket. Közben értelmetlenül elköltenek egymilliárdot a nekünk küldött levelekre és több milliárdot hirdetésekre. Nem lehetne értelmesebb dolgokra
fordítani az ország pénzét?

A mosolygó Orbán Viktor fogadja a Parlamentben Soros Györgyöt 2010 októberében

Tanárok
tiltakoznak az
iskolai lőterek
miatt

Jövőre választások lesznek. A Fidesz azt szeretné, hogy amikor majd szavaznak az emberek,
akkor ne a saját életkörülményeikre gondoljanak, ne a romló egészségügyre, az alacsony
nyugdíjakra, a más országokban munkát kereső
gyerekeikre és unokáikra. Azt szeretnék, ha e
helyett Ön inkább félne. A migránsoktól, a terroristáktól és Soros Györgytől. De leginkább azt
szeretnék, ha Ön azt hinné, hogy mindezektől a
veszélyektől kizárólag Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarországot.
Látott már migránst? Tudja, hogy több mint
egy éve Törökország megállította a menekülők
döntő többségét, és nem engedi tovább Euró-

pa felé? Hogy nem a kerítés véd meg minket,
hanem az Európai Unió és Törökország megállapodása?
Ahhoz, hogy Ön még jobban féljen, kell egy
mumus is: ő Soros György, az Amerikában élő,
magyar származású milliomos. Aki a Fidesz sze
rint éjjel-nappal azon töri a fejét, hogyan árthatna Európának, de főleg a magyaroknak. Pedig
ennek épp az ellenkezője az igaz, Soros György
már évtizedek óta a pénzének jelentős részét jótékony célokra adományozza. Például 1989-ben
rengeteg pénzzel segítette a Fideszt és személyesen Orbán Viktort is, aki Soros pénzéből tanulhatott Angliában. Vajon emiatt haragszik rá
ennyire a miniszterelnök?
Soros Györgynek nincsen terve! Egyszerűen írt egy újságcikket 2015-ben, hogy szerinte
hogyan kellene megoldani a menekültválságot. Komolyan gondolhatja valaki – aki nem
hazudik –, hogy az Európai Unió valamennyi
országa egyetlen ember újságcikke alapján
alakítja a saját politikáját, hogy az ő cikkében
leírtakat akarja mindenki megvalósítani? Ráadásul még az sem igaz, amit abban a cikkben
leírtakról mondanak.
Gondolkodjunk, tájékozódjunk, és főleg ne
hagyjuk becsapni magunkat!
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Új választójogi törvényt akar az ellenzék

Ferenc pápa a
migránsokról:
Lehetőség a
szeretet és a
könyörületesség
gyakorlására
A katolikus egyház feje gyakran mond
olyanokat, amelyek nem egyeznek a
magyar kormány álláspontjával. Mégis
fontos, hogy megismerjük a pápa véleményét is. Az alábbiakban szeptember
22-ei beszédéből idézünk, amelyben elítéli a menekültekkel szemben gerjesztett gyűlöletet.

Ferenc pápa szerint Európa számos részén az
intolerancia, a diszkrimináció és az idegengyűlölet jelei tapasztalhatók, amelyeket „a különböző,
az idegen” iránti bizalmatlanság és félelem okoz.
A katolikus egyházfő hozzátette, ennél is jobban
aggasztja az a „szomorú megállapítás, hogy Eu-

Példátlan egyetértés alakult ki az ellenzéki pártok között abban, hogy meg kell
változtatni a jelenlegi, igazságtalan választási törvényt, amelynek segítségével
a Fidesz mindössze 44 százaléknyi szavazattal tudott kétharmados többséget
szerezni a parlamentben.

rópában katolikus közösségeink sem mentesek
ettől a védekező és elutasító reakciótól, amelyet
a kulturális és vallási identitás megőrzése erkölcsi kötelességével indokolnak”.
Úgy vélte, a migránsok érkezése az európai egyházak számára lehetőséget kínál, egy
új „misszionárius front” megnyitását, hogy a
gyakorlatban is tanúsítsák a hitet. Hozzátette: az
európai egyházak részéről mégis „mély zavart”
érez a migránsok és menedékkérők tömeges
érkezésével szemben.
Ferenc pápa a törvényes és biztonságos
migrációs útvonalak bővítését szorgalmazta, az
érkezők méltóságteljes elhelyezését, az alapvető szolgáltatásokban való részesítésüket.
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szolgáltatást. Ez az arány 2014-ben 49 százalék volt. Az adatokból az is látszik, hogy
inkább a fiatalabbak és a családosok fordulnak a magánszektor felé, de már nem csak
a jómódúak kiváltsága ez.
A legtöbben (49 százalék) valamilyen
szakorvosi, míg a megkérdezettek 34 százaléka diagnosztikai ellátást vett igénybe
magánúton, ezt követi 9 százalékos részesedéssel a sebészeti ellátás.
Forrás: Magyar Távirati Iroda

Mozgalom számít a Jobbik és a Fidesz támogatására is.
A jelenleg érvényes választójogi törvén�nyel kapcsolatban az a legfőbb kifogás, hogy a
kétharmadnyi mandátumot, vagyis az abszolút
hatalmat a Fidesz a szavazatok 44 százalékával
szerezte meg, tehát a választók kisebbségének
támogatásával.
Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom vezetője azt is
bejelentette, hogy ha a Fidesz
nem támogatja a választójogi törvény megváltoztatását –
melyhez kétharmados többség
szükséges –, akkor polgári engedetlenségi akciót hirdetnek. Ezek
az akciók azonban erőszakmentesek és békések, de látványosak lesznek – ígérte Gulyás.
Forrás: www.mandiner.hu

Forrás: Magyar Távirati Iroda

Az állami egészségügyi ellátás helyett egyre többen
kényszerülnek fizetős magánorvosokhoz
Hiába vonják le a fizetésünkből a TB-t, ha
komoly a baj, a legtöbb ember kénytelen
drága magánorvoshoz fordulni, mert az
állami egészségügyben nem bíznak és a
várólistákat sem tudják kivárni. Most egy
kutatás is igazolta, hogy milyen sok pénzt
hordunk a magánegészségügybe.
A felmérést végző Szinapszis Piackutató Kft. 2016-os reprezentatív adatai szerint a
fővárosi és Pest megyei lakosok 60 százaléka vett már igénybe magánegészségügyi

Nyolc ellenzéki párt – a Demokratikus Koalíció, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Lehet
Más a Politika, a Magyar Liberális Párt, a Magyar Szocialista Párt, a Modern Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom és a
Párbeszéd Magyarországért Párt – dolgozta ki
a választójogi rendszer tervezett reformját, de
a megállapodást tető alá hozó Közös Ország

Műfüves focipálya 33 millióért a hátrányos helyzetű
falunak, amelynek nincs is futball csapata
„A hátrányos helyzetű falvaknak meg kell
adni a lehetőséget arra, hogy javíthassák az
életkörülményeket. Ennek része a műfüves
focipálya is, amely 33 millió forintból épült
meg a településen” – mondta Lázár János,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a
Csongrád megyei Magyarcsanádon. A 22×44
méteres műfüves pálya az MLSZ segítségével, a kormány támogatásával épült.
Az átadón Nógrádi Tibor, az MLSZ Csong
rád megyei igazgatója kiemelte: „Ez az első te-

lepülés Csongrád megyében, ahol úgy épült
műfüves pálya, hogy hosszú idő óta nincs
focicsapat.”
Lázár János így fejezte be mondandóját:
„Azt remélem, hogy az önkormányzatok, képviselő-testületek és itt élő polgártársaim érzik
és érzékelik azt, hogy az ország adófizetői
szövetségesként tekint rájuk.”
Azt már csak mi kérdezzük, hogy biztosan
ez hiányzott a legjobban Magyarcsanádnak?
Forrás: www.444.hu
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