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Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kész Zoltánt támogatják
a város korábbi vezetői

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

nyező településeket kormányzati és párthát
tér nélkül is képes volt a helyiek mindennapi
problémáiban segíteni, a veszélybe került
veszprémi egyetem ügyében pedig olyan,
politikai oldalakon átívelő tiltakozást szerve
zett, amely városszerte, valamint egyetemi
körökben országos elismerést váltott ki” – in
dokolják közös kiállásukat a helyi politikusok.
Feltűnő, hogy a nyilatkozatot egyelőre nem
írták alá a 2014-es választások idején őt koráb
ban támogató pártok és civil szervezetek.

56 – Szabadság tegnap és ma
„A szabadság ott kezdődik, ahol elmúlik a félelem”
– olvasom a Bibó-idézetet az egyik 56-os plakáton.
Megremeg a kezünk még az olyan pitiáner hétköznapi dolgokban is, mint egy Facebook-lájk. Majd ha
lendületből lájkolsz az interneten, anélkül, hogy az
igazgatód vagy a tanári szoba, esetleg a főorvos
retorziójától kellene tartanod a magánvéleményed
miatt, akkor leszel szabad! Addig alattvalói függés
van. Milyen szánalmas, frusztrált és abszurd helyzet
– írja Bartuc Gabriella a Veszprém Kukacban.
Röhej, hova jutottunk, már csak a nyugdíjasok, a pro
fesszor emeritusok mernek őszinték lenni. Még a ki
rúgottak sem, nehogy eljátsszák az utolsó esélyüket.
Pedig miért ne mondhatná bárki, hogy nem, semmi
és soha, ha úgy érzi. Kinek mi köze hozzá? Miért nem
lehet a társadalmi, erkölcsi, gazdasági és művészeti
kérdéseket a pártatlanság atmoszférájában megbe
szélni a hozzáértőknek? El kell költözni, hogy az em
ber normálisan viselkedhessen?
Én már a lázadás értelmében sem hiszek, mert
azt hiszem, a gyarló emberi természettel van az alap

vető gond. Ha nem vesz körül demokratikus szabály
rendszer, ha nincs erős demokratikus közvélemény,
ha nincs demokratikus nyilvánosság, akkor minden
felkapaszkodott politikus elkezd úgy viselkedni, mint
Karinthy dr. Ugyanaza. „Félre az utamból! Le a kocsi
vezetővel!” Mikor felfurakodik, rögtön megváltozik,
mintha már nem is Ugyanaz lenne: „Ne tolakodjanak,
mint az állat! ... Az alkotmányos nemzet nevében fel
szólítom az urakat, oszoljanak szét egymás hasából
békésen, és várják meg a következő villamost! Éljen a
kalauz úr, éljen szeretett kocsivezetőnk!”
Valahogy mindig ezzel végződik minden csörte
és lázadás, ez Karinthy óta semmit nem változott… Az
ötvenhatos lázadókat azért szeretem mindenekfölött,
ami bennem már nincs meg, de az is lehet, hogy sose
volt: a bátorságért, a hitért, hogy lennie kell egy tiszta,
szabad világnak, és azért akár meghalni is érdemes!
1956 őszén találkoztak az eszmék és a cselekvés, és
ez olyan energiát, hajtóerőt és izgalmat adott a részt
vevőknek, de még a kívülállóknak is, hogy azóta sem
feledjük.
Forrás: www.veszpremkukac.hu

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 | veszprem.nyomtassteis@gmail.com
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Forrás: www.168.hu

Kész Zoltán független veszprémi országgyűlési képviselőt támogatják a közelgő választási kampányban a város korábbi vezetői és a megyei közgyűlés
egykori elnökei.
A támogatói levél aláírói szerint Kész újrain
dítása a helyi többség akarata, a megye 1-es
számú választókerületében egyértelműen ő a
legerősebb jelölt.
A levelet Debreczenyi János és Dióssy
László korábbi polgármester, Maróti Rezső, a
város utolsó tanácselnöke, valamint Kuti Csa
ba és Zongor Gábor egykori megyei közgyű
lési elnök jegyzi.
„Kész Zoltánról pontosan tudja a többség,
hogy folyamatosan járva Veszprémet és a kör

14. szám | 2017. október 24.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Máról holnapra él az ország
kétharmada – A többségnek
egyhavi tartaléka sincs
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A magyar lakosság 63 százalékának annyi tartaléka sincs, hogy egy hónapig
fenn tudná tartani a mostani életszínvonalát, ha megszűnnek a rendszeres
bevételei – derül ki a napokban nyilvánosságra hozott kutatásból.

Mindössze 1,2 százalék
azok aránya, akik egy
évnél hosszabb idő
alatt sem roppannának
össze, vagyis annyi tar
talékuk van. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem
Államkutatási és Fej
lesztési
Intézetében
készült elemzés sze
rint különösen a mun
kanélküliek, egyedülál
lók és gyermekesek
helyzete reménytelen.
A fenti adatok is
meretében meglepő és merész,
amikor a kormánypolitikusok arról beszél
nek, hogy a lakosság egy tízes skálán majd
nem 7-es erősséggel elégedett az életével.
A Népszavának nemrég adott interjúban
Ferge Zsuzsa szociológus azt mondta, nem
zetközi összehasonlításban a magyarok „bol
dogságmutatója” 5,2-es értékű, és 7 pont fölé
csak a skandináv országok tudtak kerülni.

Ha azt vizsgáljuk, miért tart
ja szinte valamennyi szakértő
reménytelennek az orbáni ál
mot, hogy 15 év múlva minden
magyar asszony 2-3 gyerekkel
gyarapítja a nemzetet, elég
csak ránézni a családtámoga

tásokkal való elégedettség mutatóira. A min
denkihez elérő családi pótlékot a válaszadók
majdnem 60 százaléka kevesli, a sikersztori,
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Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere,
az Orbán-kormányok alatt nagykövet

Az Antall-kormány
külügyminisztere,
az Orbán-kormányok nagykövete
szerint olyan átlátszó hazugságokat adnak Soros
szájába, amelyeken csak sírni vagy
nevetni lehet. Aki
ezeket a rémmeséket elhiszi, megtévesztés áldozata lesz. Bár nem bevándorláspárti, a nemzeti konzultációt és a
Soros György elleni propagandát azért is
tartja tragikomikusnak, mert a letelepedési kötvények révén Magyarország bűnözőket is beenged az Európai Unióba
– nyilatkozta Jeszenszky Géza a Magyar
Nemzet című lapnak.
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Forrás: www.nepszava.hu

Ön szerint van „Soros-terv”? Visszaküldi a
nemzeti konzultációt?
Nem küldöm vissza, mert szégyenteljesnek
tartom, hogy ennyire lenézik a magyar vá
lasztók intelligenciáját. Biztos, hogy nincs
Soros-terv. Soros Györgynek vannak változó
elgondolásai, de azok az állítások, amiket
a szájába adnak, hazugságok. Aki ezeket a
rémmeséket elhiszi, az megtévesztés áldo
zata lesz, de annyira átlátszók a szövegek,
hogy azon csak sírni vagy nevetni lehet. Nem
kedvelem Sorost, aki 1990 előtt sok jó ügyet
és személyt támogatott, utána viszont ke
mény, sokszor unfair ellenfele volt az Antallkormánynak. Sok mindenben, például a be
vándorlás ügyében eltér a véleményünk, de
ettől még tragikomikusnak tartom, hogy már
másodszor teleplakátolják vele az országot.
Brüsszel a kormányzati kommunikációban
Magyarország ellenségévé lépett elő. Mit
gondol, az uniós tagságunk veszélyben van?
– Nincs veszélyben, de a jóindulat igen, és ez
a 2020 utáni támogatások mértékében még
gondot okozhat. A kötelező kvóta – úgy tű
nik – lekerült a napirendről. De ott érzékelek
egy ellentmondást, hogy igazolt menekülte
ket nem fogadunk be, ellenben letelepedési

kötvényt vásárló gyanús figurákat igen. Távol
kell tartani a terroristákat, de a bűnözőket is.
Mi a véleménye az oroszokról?
Nem vagyok oroszellenes, mindig sajnál
tam az orosz népet. De egy olyan politikával,

amelyik egy szomszéd országot megtámad,
vagy szuronyok árnyékában tart népszava
zást, nem lehet rokonszenvezni. Az ilyen ag
resszív politikától félő Lengyelországgal vagy
a balti államokkal szolidárisnak kell lennünk,
ráadásul ez minket is fenyegethet.

Harc az igazságtalan választási törvény ellen
Megszületett a pontos törvényjavaslat-szö
veg arról, hogyan alakítanák át a választási
rendszert ellenzéki pártok. Az átalakítást a
Közös Ország Mozgalom kezdeményezte,
nyolc párt képviselői dolgoztak rajta, a par
lament elé pedig az LMP, az MSZP, illetve
az Együtt, a PM és a Liberálisok képviselői
terjesztik.
A magyar választási rendszert 2010es választási győzelme után a Fidesz
egyoldalúan olyan igazságtalan
módon alakította át, hogy
2014-ben a listás szavazatok
alig 45 százalékának birtoká
ban a parlamenti helyek több
mint 66 százaléka jutott nekik.
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Forrás: mno.hu

Jeszenszky Géza:
Biztos, hogy
nincs Soros-terv

A lakosság túlnyomó többsége azt gon
dolja, nagyságrendekkel több állami pénzt
kellene fordítani az egészségügyre, munka
helyteremtésre, oktatásra, szociális bizton
ságra és gazdaságfejlesztésre. A korrupció
értékelésekor sem született meglepetés: az
emberek szerint a pedagógusok a legkevés
bé megvesztegethetők, míg a politikusokról
gondolkodnak a legkritikusabban, 60 százalé
kukat korrumpálhatónak látják.
A kötet adatai közül érdemes kiemelni azt
is: a lakosság a legkevésbé a politikai pártok
ban, a nyugdíjrendszerben, az ország vezeté
sében bízik, míg a bizalmi szint a személyes
szférában a legmagasabb, hiszünk a csalá
dunkban, barátainkban és a tűzoltóságban.

Forrás: www.444.hu,
www.kettosmerce.blog.hu

vagyis a családi adókedvezmény a megkér
dezettek harmada számára puszta tévedés,
a kismamák munkába való visszatérésének
segítését több mint 43 százalék kevesli, úgy,
hogy akiket nem érintenek ezek a támogatá
sok, nagy százalékban nem is válaszoltak. Mi
nél több gyermek él egy családban, a szülők
annál kritikusabban válaszoltak a kérdésekre.
Hasonló elégedetlenség olvasható ki a
szociális ellátórendszerről alkotott vélemé
nyek adatsorából is. A segélyek összegét 63
százalék kevesli, nagyjából ennyien gondolják
úgy, hogy még két keresetből sem lehet fel
nevelni Magyarországon 3 gyereket, több mint
73 százalék szerint igazságtalan a magyar
nyugdíjrendszer, és majdnem ennyi válasz
adó szerint az állam nem biztosít tisztességes
megélhetést a nyugdíjasainak.

