férje az országot kifosztó Fidesz-kormány fennmaradásának egyik legfőbb támasza. A hölgy férje, Andy
Vajna ugyanis a sokmilliárdos,
ocsmány és hazug állami propagandahirdetésekből kitartott, a kormány
számára kellemetlen híreket elhallgató,
a kormány számára veszélyes politikusokat pedig mocskos rágalomhadjáratok-

kal lejárató TV2 tulajdonosa.
Ráadásul horribilis magánvagyona egyik alapját a kaszinókoncessziók jelentik, ezek a
kaszinók pedig számos kedvezményben részesülnek – először is
azzal, hogy a személyre szabott törvényeknek köszönhetően nincsen konkurenciájuk.

Míg a magyarországi magyaroktól a lakástakarék kivégzésével elvett, addig a vajdasági magyaroknak viszont adott lakhatási támogatást a kormány: házanként 3,3 millió forintra pályázhattak, önrész nélkül.
közlemény szerint az első két körben
385 család jutott otthonhoz. Portánként
legfeljebb 3,3 millió forintra lehetett
pályázni, kötelező önrész sem
kellett.
Mindez abba a vajdasági
gazdaságfejlesztési programba
illeszkedik,
amely keretében 65
milliárd forint hitelt
és vissza nem térítendő támogatást
osztott szét a kormány.
Forrás: www.nepszava.hu

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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Forrás: www.444.hu

Egymilliárdból vett házakat
a magyar kormány a vajdaságiaknak

A lakástakarékpénztárak kivégzését
nem sokkal előzte meg a hír, miszerint a
magyar kormány a vajdasági magyarok otthonhoz jutásának
támogatásáról döntött. A kormány ös�szesen egymilliárd
forint értékű vissza
nem térítendő támogatást adott
vajdasági családok házvásárlására.
Az augusztusi
pályázati

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Balog Zoltán: A választók
mozgósítását a migránsozással
lehetett a legjobban elérni
A lelke mélyén minden választó sejtette 2018 áprilisában, hogy becsapják
őt a migránsokkal riogató kampánnyal, hiszen személyesen szinte senki
nem találkozott bevándorlókkal, és nem is ostromolták a magyar határokat sem.
Most, október közepén jelentette ki az osztrák kancellár Sebastian Kurz, hogy „Ami pedig a
külső határ védelmét illeti, abszolút jó úton vagyunk”, a határátlépések, „érkezések száma 95
százalékkal (!!!!!) csökkent 2015höz képest”.
A magyar kormány azonban
továbbra is úgy viselkedik, mintha nem állítanának meg szinte
minden menekültet az Unió és
Törökország
megállapodásának köszönhetően a törökök. Az
Észak-Afrikából érkezők pedig
eleve nem juthatnak el hozzánk.
Azt, hogy a 2018-as Fideszkampány egy óriási hazugságon alapult, a napokban Balog
Zoltán egykori emberi erőforrás
miniszter is elismerte.

ÍGY CSÖKKENT
A MENEKÜLTEK
(MIGRÁNSOK)
SZÁMA

2015

2018

Egy lapnak nyilatkozva így
fogalmazott: „Mindkét oldal
egy dologra tette fel a kampányt: ez az egy dolog a másik
oldalon (ellenzék) a korrupció,
a kormány részéről pedig a
migráció volt. A vidéki választók olyan szintű mobilizálását
(mozgósítását) azonban pusztán csak a családpolitikával,
a gazdasági növekedéssel, a
munkanélküliség csökkenté
sével nem lehetett volna elérni, mint ha azt mondjuk,
veszélyben van a következő
generáció élete.”
Hát igen, hazugsággal és
félelemkeltéssel tényleg kön�nyebb mozgósítani, mint az
igazsággal.
Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu
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Annyi benzinpénzt kért
a képviselő, amennyivel hétszer
megkerülhette volna a Földet
A magyar parlamenti képviselők nagyon sok támogatást kapnak a fizetésükön túl, és bizony időnként durván visszaélnek ezzel a lehetőséggel.
nek, de a legmesszebb lakó képviselők
akár 6500 kilométer/hó térítést is kérhetnek.
Sok mindennel lehet trükközni. Például albérletre Budapesten az is jogosult, aki
az agglomerációban lakik, 30-40 kilométerre, és ő plusz benzinpénzhez is jut.
Kósa Lajosról 2014-ben az RTL derítette ki, hogy másfél évvel az után is kapott
szállásköltség-térítést, hogy a felesége
100 milliós óbudai lakása felépült.
Költségtérítés egyébként más országokban is jár a képviselőknek, a különbség az átláthatóságban van. Angliában
például mindenki számára elérhető nem
csak a keretösszeg, de az éves pontos
költés is, még egy interaktív térképen is rá
lehet keresni az egyes képviselők költéseire, részletes pénzügyeire.

Bátrabbak a vidéki bírók
hajléktalanügyben

állapítsa meg a szabálysértési törvény
hajléktalanokról szóló rendelkezésének
Alaptörvénybe ütközését.
Szinte ezzel egy időben Pécsen a bíróság megszüntette az egy pécsi hajléktalannal szemben indított szabálysértési
eljárást, mert a döntéshozó bírósági titkár
szerint nem történt szabálysértés.
Az Alkotmánybíróság egyébként már
kétszer elutasította a hajléktalanság büntetőjogi üldözését. A kormány mégis újra
megpróbálkozott ezzel.
A hajléktalanok helyzetét mindenképpen meg kell oldani, de ez szociális
és nem rendőrségi kérdés.
Forrás: www.24.hu, www.index.hu

Fideszes elit: magánrepülővel viszik
a cicát Amerikába gyógyítani

Nagy győzelem lesz: kiutálja a kormány az ország legjobb egyetemét
törvény tavalyi módosításában szereplő új feltételnek is megfelel.
A Momentum párt a bejelentés másnapján
többezres tüntetést tartott az egyetem épülete előtt, ahol bejelentették: november 16-ára
újabb megmozdulást szerveznek.
A CEU képzései idén öt tudományterületen
is a világ száz legjobb programja közé kerültek, jócskán maguk mögé utasítva ezzel minden más hazai felsőoktatási intézményt.

Andy Vajna, aki már évekkel ezelőtt megkapta Orbán Viktortól a szerencsejáték-kaszinók üzemeltetését, hozzá méltó ajándékkal lepte meg feleségét. Vajna Timi luxus magánrepülővel vihette orvoshoz kedvenc macskáját Budapestről Los Angelesbe.
Forrás: www.merce.hu

A Közép-Európai Egyetem (CEU) rektora a
múlt héten jelentette be: ha az Orbán-kabinet
december elsejéig nem írja alá azt a megállapodást, amelyet maga a kormány kért, akkor a
képzéseik egy részét Bécsbe költöztetik.
Megelégelték a patthelyzetet, ugyanis a
CEU ügyében a magyar kormány több mint
egy éve nem hajlandó megegyezni az oktatási
intézménnyel, annak ellenére sem, hogy a Közép-Európai Egyetem minden, a felsőoktatási

Minden ügyvéd és bíró jól tudja az országban, hogy a hajléktalanok helyzetén nem lehet rendőrséggel és börtönbüntetéssel javítani. A fővárosban
mégis futószalagon hoztak ítéleteket az ügyükben. Két vidéki városban
azonban ki merték mondani az igazságot, hogy a hajléktalanokat üldöző
törvény alkotmányellenes.

A Kaposvári Járásbíróság egy 54 éves hajléktalan ügyében felfüggesztette az eljárást, és kezdeményezte az Alkotmánybíróság egyedi normakontroll eljárását.
Indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság

Forrás: www.atv.hu

A nemrégiben megemelt fizetésük mellett jár a képviselőknek szálloda vagy albérlet-támogatás, nem is kevés, havonta
312 ezer forint, irodabérlési lehetőség 624
ezerért, de a mobilszámlával se kell bajlódniuk: 41 ezer 400 forintig ezt is fizeti az
Országgyűlés Hivatala.
Irodabérlésre 2010 előtt nem járt külön támogatás, hisz ott van a Képviselői
Irodaház vagy a pártirodák.
Amíg nem szigorították a benzinpénz
elszámolását, akadt olyan képviselő, mint
például a fideszes Vitányi István, aki 2016ban annyi benzint számolt el, amennyivel
hétszer megkerülhette volna a Földet,
plusz még Lisszabonba is kiruccanhatott
volna.
Ma már benzinkártyával a budapestiek
2500 kilométer/hó összegben fizethet-

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Hadházy Ákos, független képviselő, aki
egyébként állatorvos, ezt írta az eset kapcsán a Facebook-oldalán. „Nem tudom
elképzelni, hogy ez a macska Amerikában olyan kezelést kaphatott volna, amit

a magyar kollégák ne tudtak volna neki
megadni.
Az amerikai állatorvosi vizithez a cica
sok-sok milliós magánrepülését a magyar adófizetők fizetik. Közben a gazdi
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