Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kósa Lajos öt erős mondata
Tavasszal még menekült az újságírók elől, lemondta nyilvános szerepléseit, nem válaszolt a neki feltett igen egyszerű kérdésekre sem. Mindez
akkor történt, amikor egymás után jelentek meg információk súlyosan
korrupciógyanús ügyeiről. Bár megnyugtatóan egyik problémás eset
végére sem került pont, Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt
ez ma már nem zavarja abban, hogy pörögjön a közéletben, avasson és
alapkövezzen, törvényeket igazítson, nyilatkozzon bármiről.

A debreceni politikusnak a közelmúltban
elhangzott kijelentéseiből adott egy szűk
válogatást a b1 blog ezzel a címmel: Köszönjük, Lali! Ámokfutásba kezdett Kósa
Lajos, itt az 5 legjobb mondat az
utóbbi hetekből, ebből közlünk ízelítőt alább.
A CEU-ról: „Nem fognak
elköltözni. Nem is akarnak elköltözni, mert jól
látják: Budapest jobb
hely, mint Bécs.”

dosításával. Sokkal inkább lehetőséget
kapnak, hogy erősödjön az alkupozíciójuk a bérek és a munkavégzés feltételrendszerének kialakításában a cégekkel
való tárgyalások során.”
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A munkavállalók terheinek jelentős növelését kezdeményező törvénymódosítási
javaslatáról: „Szó sincs arról, hogy a jövőben hagynánk kiszolgáltatni a magyar
munkavállalókat, akik nem kerülnek ros�szabb helyzetbe a munkaidő-szervezésre vonatkozó szabályozás tervezett mó-

A budapesti aluljárók – hajléktalanokat
eltávolító
– éjszakai lezárásáról:
„Sokkal egyszerűbb és
biztonságosabb
üzemeltetni úgy, hogy amikor nincs forgalom, akkor lezárják.”

82 éves édesanyja sertéstelepének luxusautóiról pedig
csak annyit tudott mondani Kósa Lajos:
„Fake news, nem is értem.”
Mi érteni véljük…
Forrás: b1.blog.hu
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Szociálistűzifa-támogatás
és magyar pénzből felújított
mexikói templomok

MIRE KÖLTIK A PÉNZÜNKET?
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TÉLI TŰZIFA
TÁMOGATÁSÁRA

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
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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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Egy demokráciában az egyik legfontosabb kérdés, hogy mire költik az
adóforintjainkat. Nos, a héten derült ki, hogy a gazdag Magyarország most
éppen két mexikói templom felújítására ad kétmilliárd (2 000 000 000) forintot. Miközben – csak az összehasonlítás kedvéért – a magyar szegények
téli tűzifa-támogatására mindössze 4 milliárd jut.

MEXIKÓI
TEMPLOMOK
FELÚJÍTÁSÁRA

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
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Több mint kétmilliárd forinttal támogatja a magyar kormány két mexikói
templom felújítását. Az 1632/2018 (XI.
29.) kormányhatározat szerint a kormány
2019-ben 885 554 868 forintot, 2020-ban

1 145 368 657 forintot ad a tepoztlani kolostortemplom, illetve a mexikóvárosi
Juaerez negyedben levő Jézus Szívetemplom felújítására.
Úgy viselkedik az Orbán-kormány,
mintha Magyarországon már nem találna olyan problémát, amire költeni lehetne. Az egészségügy romokban, több
millió ember a nyomor szélén tengődik,
a vidéki utak elképesztő állapotban vannak, sokan a saját otthonukban fagynak
meg, a fiatalok nem képesek saját lakáshoz jutni.
Idén a kormány négymilliárd forintot
költ tűzifa-támogatásra, a tapasztalatok
szerint, évente 180 000 ezer szegény
magyar családnak jut ezen a módon
fűtőanyag. Hogy ez mennyi időre elég,
azt senkinek nem kell magyarázni. És
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persze ez a támogatási rendszer is ezer
sebből vérzik. A napokban az alapvető
jogok biztosa sürgette a szociálistűzifa-támogatás elosztási rendszerének
átalakítását. Székely László szerint a panaszosok az esetek nagy többségében
azt kifogásolták, hogy kimaradtak a téli
tüzelőtámogatásból, illetve nem kapták
meg a számukra támogatásként megítélt mennyiségű vagy minőségű téli
tűzifát. Többen azért estek el a támogatástól, mert kimerült a tűzifára fordítható
költségvetési keret. A biztos kiemelte:
meg kell teremteni azokat a finanszírozási eszközöket, amelyekkel a hátrányos
helyzetű önkormányzatok meg tudnak

felelni törvényi feladataiknak és a rászorulók valós, a téli fűtést lehetővé tevő
igényeinek.
Felhívta a jogalkotók figyelmét arra,
hogy aggályos az a megoldás, amely
szerint a szociális célú tűzifa-támogatás
a jogosultaknak csak arra a körére korlátozódik, amely az önkormányzat helyben megszabott feltételeinek megfelel,
míg a rezsitörvény minden háztartás
számára feltétel nélkül biztosít hozzájárulást a téli fűtés díjának mérséklésére.
Vagyis lenne bőven helye a mexikói
templomok felújítására fordított pénznek itthon is.
Forrás: www.444.hu, www.kormany, hu www.ajbh.hu

December 8-án tüntetnek
a rabszolgatörvény ellen
Egy jottányit sem lépett vissza a szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokon a kormány a már hírhedtté vált rabszolgatörvénytől. A törvénymódosítás alapján bármikor elrendelhetik a munkáltatók a 400 túlórát, amit elég
lesz csupán háromévente egyszer kifizetni az embereknek.
Kordás László, a Magyar Szakszervezeti
Szövetség (MASZSZ) elnöke a legutóbbi tárgyalásokat követően elmondta,
néhány napja arra kapott ígéretet, hogy
az évi maximális 400-nál alacsonyabb
túlóraszám lesz a parlament elé kerülő
módosítóban, ám kiderült, hogy marad
az eredeti terv, sőt, kiegészül egy másik
kellemetlen változással is. Eredetileg
úgy volt, hogy a 400 órára való növelést
csak reprezentatív szakszervezet által
kötött kollektív szerződéssel lehet megtenni, vagyis a munkavállalók hozzájárulása szükséges egy ilyen döntéshez.
Ehhez képest a december 3-i megbe-

szélésen a kormányoldalról már azt jelentették ki, hogy ezt üzemi megállapodás keretében is meg lehetne tenni.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Ezzel a módosítással a kormány a
munkavállalói érdekérvényesítés lehetőségét egyszerűen kiveszi a rendszerből – magyarázta Kordás. A gyakorlatban
ugyanis így szinte bármikor képes lehet
a munkáltató felemelni a maximális túlóramennyiséget 400 órára. (A jelenlegi
jogszabály szerint az éves többlet legfeljebb 250 óra, amit kollektív szerződéssel lehet 300 órára növelni.)

Azon sem változtatnak, hogy a túlóraelszámolás 3 éves távlatban is történhet,
azaz akár 3 évig nem kellene kifizetni a
túlórákat.
A szakszervezetek december 8-án
nagy demonstrációra készülnek. Terveik
szerint szombaton 11-kor gyülekeznének a Jászai Mari téren, ahonnan a Nyugati pályaudvart érintve a Kossuth térre
vonulnak.
Forrás: www.zoom.hu

Bűnözőket adunk-veszünk – Az Unió
és Amerika is csalódott
Az Európai Parlament nagy többséggel fogadott el egy határozatot a napokban, amely elítéli az Orbán-kormányt, amiért befogadta a börtönbüntetés elől megszöktetett volt macedón miniszterelnököt. Amerika viszont
azért csalódott, mert az ő segítségükkel elfogott orosz fegyverkereskedőket nem nekik, hanem Oroszországnak adtuk ki.
Az Európai Parlament legutóbbi ülésén
felszólította a magyar kormányt, hogy
adja ki hazájának Nikola Gruevszki volt
miniszterelnököt, aki, miután hivatallal
való visszaélésért börtönbüntetésre ítélték, Magyarországra szökött.
Az állásfoglalást 470 szavazattal, 116
ellenszavazat és 46 tartózkodás mellett
fogadták el.
A határozat a Fidesz hazug
propagandájával szemben
kimondja, hogy Macedóniában jelentős előrelépés történt a jogállamiság megerősítésében,
így például az igazságszolgáltatás függetlensége területén. Vagyis a megszöktetett macedón miniszterelnököt
törvényes körülmények között ítélték
el hazájában, pedig a befogadást azzal

indokolták, hogy nem jogszerűen ítélték el.
Amerika egy másik ügy miatt háborodott fel. Két orosz fegyverkereskedőt
csaltak tőrbe Magyarországon
amerikai ügynökök, de az
Orbán-kormány Moszkvának adta vissza a bűnözőket. Az amerikai külügyminisztérium állásfoglalása
szerint: „Az Egyesült Államok
csalódott, amiért a magyar kormány Oroszországnak adta ki őket.
Magyarország döntése kérdéseket
vet fel az elkötelezettségéről az Egyesült
Államokkal való bűnüldözési együttműködése iránt, és emiatt mind az Egyesült
Államok, mind Magyarország, mind a világ
polgárai kevésbé vannak biztonságban.”
Forrás: www.168ora.hu, www.hvg.hu
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