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„Bezúzták” a lapot, leváltották
a szerkesztőséget
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Ilyen hírrel utoljára a 80-as évek elején találkozhattak az idősebbek. A fiata
labbak talán nem is értik, hogy mi történt a Századvég című tudományos
folyóirattal. Nos, az ő kedvükért: ez a cenzúra. Ez a vélemény- és sajtószabadság eltiprása.

A Századvég című konzervatív szakmai
folyóirat utolsó számában jelent meg
Bod Péter Ákos tanulmánya, amelyben
kritizálni merte az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját. Ő egyébként az Antallkormány ipari és kereskedelmi minisztere volt, majd jegybankelnök, később
pedig Orbán Viktor első kormányfősége idején gazdasági főtanácsadó.
Valakinek nem tetszett a cikk, ezért
a lapot „visszavonták” – régen ezt hívták bezúzásnak –, eltávolították az in-

ternetről is, a szerkesztőséget pedig kirúgták. A leváltott szerkesztőkkel annyit
közöltek, hogy a jövőben „a lap feladata
a kormány irányvonalának támogatása
lesz”.
A folyóirat honlapjának fejlécében
egyébként még ma is ez olvasható: „ A
Századvég olyan társadalomtudományi
folyóirat, amely programszerűen vállalja a megközelítések sokféleségét, a
politika méltóságát.” Hát ennyit a mai
kormányzati politika méltóságáról.
Forrás: www.index.hu

Sérti az alaptörvényt a Stop Soros?
Alkotmánybírósághoz fordul a Nyílt Társadalom Intézet a magyar kormány úgynevezett
Stop Soros törvénycsomagja miatt, amely
börtönbüntetéssel fenyegeti azokat, akik bevándorlással kapcsolatos kérdéseket hoznak
szóba vagy ahhoz köthető munkát végeznek.
Orbán Viktor „egy hazugsággyűjteményt tákolt
össze, hogy így hallgassa el az igazságot a ma-

gyar emberek elől, mégpedig azt, hogy ezekkel a törvényekkel a független civil társadalmi
csoportok megfélemlítése a cél” – nyilatkozta
Patrick Gaspard, a szervezet elnöke. A kormány
ürügyként a tömeges bevándorlás korlátozását
említi, miközben Magyarországra alig több mint
3300 menedékkérő érkezett az utóbbi években.
Forrás: www.opensocietyfoundations.org

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!
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A magyarok fele szerint már nem lehet
választáson leváltani a Fideszt
Bár a magyarok többsége még hisz abban, hogy demokráciában a legjobb
élni, a magyar politikai életet illetően mély apátiába süllyedtek. Az emberek fele szerint demokratikus eszközökkel már nem lehet megszabadulni
a jelenlegi kormánytól – derült ki a Policy Solutions cég kutatásából.

A kutatás bevezetéseként arra kérték a
résztvevőket, hogy mondjanak három
szót vagy kifejezést arról, mit jelent számukra a demokrácia. A válaszokból kiderült, hogy a magyarok demokrácián
elsősorban a politikai szabadságjogokat
értik: a szabadságot, az egyenlőséget és
a választásokat.
A válaszok 17 százaléka valamilyen
módon a szólásszabadságra vonatkozott,
de sokszor említették a sajtószabadságot is.
A magyar társadalom több mint fele
(56 százalék) gondolja úgy, hogy a demokrácia a legjobb politikai rendszer.
Az életkort tekintve a 60 évnél idősebbek vannak jó véleménnyel a demokráciáról, de a legfiatalabb korosztályban
is az átlagnak megfelelő mértékben preferálják a demokráciát.

Míg a felsőfokú végzettségűek háromnegyede áll a demokrácia mellett, a
nyolc általánost végzettek között ez az
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arány csak 44 százalék, ráadásul a legképzetlenebbek hasonló arányban gondolják
azt, hogy az ő életük szempontjából mindegy, hogy demokrácia van, vagy diktatúra.
A kérdésben megjelenik a főváros–vidék törésvonal is: a budapestiek háromnegyede tartja a demokráciát a legjobb
politikai rendszernek, a vidéki városok és
falvak lakói esetében ez az arány 49 és 53
százalék.
Az azonban, hogy a magyarok többsége a demokráciát jó dolognak tartja, még
nem jelenti azt, hogy elégedettek is annak
magyar változatával. Sőt: a magyarok fele

Lakásmenet:
a kilakoltatások
ellen tüntetnek

elégedetlen a demokrácia jelenlegi működésével. Szűk többséggel ugyan, de a
megkérdezettek elutasítják azt az állítást,
hogy „Magyarországon sajtószabadság
van, hiszen a média szabadon bírálhatja a
kormányt”.
A kutatás egyik, ha nem legfontosabb
megállapítása, hogy a magyaroknak a fele
(49 százalék) nem hisz abban, hogy az Orbán-kormányt demokratikus választáson
le lehet győzni, és mindössze 36 százaléka gondolja úgy, hogy minden feltétel
adott ahhoz, hogy egyszer demokratikus
úton megbukjon a jelenlegi rendszer.

Nyolcadik alkalommal indul a Lakásmenet nevet viselő, évente megtartott tüntetés, amelynek a szlogenje
idén: Otthonunk az életünk.
Az idei Lakásmenetnek két fő követelése van. Az egyik, hogy senkit se lehessen megfelelő elhelyezés nélkül
kilakoltatni, különösen gyerekes családok esetében. Az elhelyezés biztosítása
pedig az önkormányzatok felelőssége
legyen.

Forrás: www.24.hu

Pénzmegvonás jöhet Orbánék
Sargentini-jelentést lejárató
kampánya miatt?
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Forrás: www.bozotharcos.hu

Putyinhoz dörgölőző rendszerrel szemben.
Ha tényleg eurómilliókba kerül a fenti kampány, akkor az évente Magyarországnak
fizetett uniós támogatásokat – ideértve a
strukturális alap kereteit is – csökkenteni
kell annyival, amennyibe ez a kampány és
a hasonló Európa-ellenes lejárató kampányok kerülnek.
Verhofstadt a hivatalos Facebook-olda
lán közzétett egy magyar nyelven is elérhető
rajzfilmet, amely a Magyarország miniszterelnökének közvetlen környezetét is beárnyékoló korrupciós vádakról szól. A videó
itt található: (https://www.facebook.com/
GuyVerhofstadt/)

Forrás: www.avarosmindenkie.blog.hu

Magánrepülővel járnak Mészáros
Lőrinc luxusjachtjára
a kormányközeli újgazdagok

Vegyenek vissza annyit Magyarország uniós támogatásaiból, amennyit a
Sargentini-jelentés „értelmezésére”, az erről tervezett, az Európai Uniót
lejárató „tájékoztató kampányra” költ Orbán Viktor kormánya – javasolja
az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője, Guy Verhofstadt.
A napokban derült ki, hogy a magyar kor
mány 5,9 milliárd forintot tervez elkölteni
arra, hogy kampányt folytasson, miszerint
az Orbán-kormány antidemokratikus módszereit és jogszabályait kritizáló Sargentinijelentés hazugságokon alapul. A jelentést
egyébként az Európai Parlament kétharmados többséggel elfogadta.
A belga politikus a következőket nyilatkozta: „Orbán az adófizetők forintjait és
euróit hazugságok terjesztésére költi. Az
Európai Parlament múlt heti szavazása az
alapvető demokratikus jogokról, a független igazságszolgáltatásról és szabad sajtó
védelméről szólt egy önkényes és korrupt,

A másik, hogy a hajléktalan embereket ne büntessék, hanem segítsék.
Mindenekelőtt vonják vissza az október
15-én hatályba lépő szabálysértési törvény módosítását, amely akár börtönnel
is büntetheti a hajléktalan embereket
azért, mert az utcán élnek.
A Lakásmenet 2018. szeptember 29én szombaton 15 órától indul Budapesten a Király utca és a Liszt Ferenc tér
sarkánál lévő Zeneakadémia elől.

A kormányközeli újgazdagokkal a fedélzetén feltűnően sokszor keresztezte egymás útját az idén nyáron egy 6,8 milliárd
forint értékű luxusjacht és egy 17 milliárd
forintba kerülő kisrepülőgép. Utóbbival
utazva korábban Orbán Viktort is lefényképezték. A jachton pedig Mészáros Lőrinc mellett üzlettársát, Szíjj Lászlót és
Homolya Róbertet, az EU-s támogatásokat osztó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
egykori elnökhelyettesét, illetve Kovács
Ernő Bács-Kiskun megyei kormánymegbízottat is lefényképezte Németh Dániel.

Az Átlátszó című internetes újság fotósa
egész nyáron követte a jachtot és a repülőgépet, a lap munkatársai pedig utánajártak a járművek tulajdonosi hátterének.
A hajózási és repülési nyilvántartásokból
rekonstruálható, hogy a két jármű nagyon
sokszor találkozott egymással. Általában
adriai városok közelében, például Bariban, Splitben, Pulában, Velencében és
Rijekában. Homolya, Szíjj és Kovács Rijekába érkezésének másnapján például
a magángép is itt landolt, majd egy óra
múlva visszatért Budapestre.
Forrás: www.atlatszo.hu
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