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Nyomtasd, másold, terjeszd!

Demonstráció béremelésért
a debreceni gyógyszergyárnál

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A legtapasztaltabb debreceni szakszervezetisek sem tudták emlékezetükbe idézni hirtelenjében, hogy mikor volt utoljára határozott munkavállalói
fellépés béremelés ügyében a cívisvárosban.
Szónoklatok, buzdító beszédek nem voltak, a tömeg többek között a „Béremelést!”, a
„Veletek vagyunk!” és a „Gyertek ki!” jelszavak
skandálásával múlatta az időt.
A szakszervezeti vezetők elmondása
szerint a magyarországi gyógyszeriparban a
debrecenihez hasonló demonstrációról nincs
tudomásuk, a debreceni tevások tehát történelmet írtak a tiltakozásukkal. Sikert azonban
első menetben nem értek el.
A délutáni többfordulós tárgyaláson nem
tudtak megállapodni arról a cég képviselői és
a budapesti szakszervezetisekkel megerősített munkavállalók, hogy a TEVA által korábban ajánlott 7 százaléknál nagyobb mértékben emelkedjen a debreceni gyógyszergyári
dolgozók bére, pedig – állítólag – az itteniek
átlagosan 100 ezer forinttal kevesebbet keresnek, mint a hasonló munkát végzők az ország más városaiban.
Lapzártakor csak annyit tudunk, hogy valamiféle folytatása lesz a bérkövetelésnek.

Egy stadion árának töredékéből
működik az MTA kutatóhálózata
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A Fidesz-kormányt minden zavarja, ami független tőle. Újabban a Magyar
Tudományos Akadémiára vetettek szemet. Pedig a kutatás szabadsága
nélkül nincsenek igazi tudományos eredmények. Egyesek szerint az ide
befolyó uniós pénzeket szeretnék megszerezni.
Noha Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban tagadta, hogy a kormány hozzányúlna az MTA
intézményeihez, egy az Index birtokába
jutott dokumentumból kiderül, nem csak
az állami támogatást, hanem az összes
kutatóintézetet is elvennék az Akadémi-
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A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: facebook.com/debreciner

Február 11-én a TEVA Gyógyszergyár Zrt.
mintegy 300 dolgozója azért tüntetett, mert
elégedetlenek a cég bérajánlásával. A Vegy
ipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ) által
szervezett demonstráció a szakszervezet vezetőinek részvételével történő bértárgyalásokkal párhuzamosan zajlott a gyár melletti
parkolóban.
Azért nem lehettek többen, mert a gyár
vezetése a délutáni műszak dolgozóinak nem
engedélyezte, hogy részt vegyenek a tüntetésen. Az üzemben maradtak közül sokan aláírásokat gyűjtöttek, hogy ezzel jelezzék, ők is
egyetértenek a hidegben kint várakozó munkatársaik követeléseivel. Több tekintetben
sem volt szokványos a VDSZ rendezvénye.
A program jelentős részben abból állt, hogy
a gyár mellett összegyűlt több száz dolgozó
együtt várta a tárgyalódelegáció kiérkezését.
Időnként egy-egy szakszervezeti vezető felment a raklapokból épített emelvényre, hogy
röviden szóljon a tüntetőkhöz.
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ától. Sőt, olyan fenyegetés is elhangzott,
hogy az Akadémia könnyen a CEU sorsára juthat, ha megpróbálnak ellenállni.
Palkovics László és a tudós testület
között még tavaly éleződött ki az ellentét, amikor az innovációs és technológiai
miniszter bejelentette, hogy a tárcához
vonná az MTA költségvetésének jelentős
részét. Utóbb arról lehetett olvasni, hogy
néhány kutatóintézetet elvenne, másokat pedig megszüntetne a minisztérium.
A dokumentum, amelyre most az Index
hivatkozik, minden eddiginél radikálisabb
miniszteri szándékot tükröz.
A kormány terve többek között azért
is érthetetlen, mert az akadémiától elvont
évi húszmilliárd forint az ország költségvetésében elenyésző összeg. A teljes
magyar akadémiai kutatóhálózat egy stadion árának a töredékéből működik.
A hír hallatán 12-én délutánra élőláncot hirdetett meg az Akadémiai Dolgozók
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Fóruma a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré. Ebben az időben dönt
ugyanis az Akadémia elnöksége, hogy az
MTA aláveti-e magát Palkovics terveinek.
Az MTA bedarálása és a kormánynak
nem tetsző nézetek elsorvasztása ellen

korábban több mint negyven ismert tudós és művész fejezte ki a tiltakozását.
Közösen ítélték el a „kormánynak nem
tetsző ágazatok és nézetek” elsorvasztására irányuló törekvéseket.
Forrás: www.rtl.hu, www.nepszava.hu

Veszélyben a jó tankönyvek
A kormányzat 2019-től gyakorlatilag megszünteti a nem állami közismereti tankönyvek iskolai rendelhetőségét.
Amikor még szabadon dönthettek, tanárok tízezrei használtak nem állami kiadású tankönyveket. A kormány azonban a
következő tanévtől ezeket is el akarja
venni a tanárok és gyermekeink kezéből,
és arra próbálja kényszeríteni a tanárokat, hogy az általuk gyengébb minőségűnek tartott tankönyveket használják.
Egy korábbi felmérés szerint a szülők
döntő többsége (80%) elégedetlen az
állami tankönyvek minőségével.
A kormányzat az „ingyentankönyvek”
ígéretével próbálja megnyerni a szülő-

ket. Ezek azonban valójában használt
kölcsöntankönyveket jelentenek, melyekbe a gyerekek nem jegyzetelhetnek, azokat év végén vissza kell adni,
és a sérült, beleírásokat tartalmazó tankönyvet a szülőnek saját költségen kell
pótolnia.
Ezért egy kiáltvány több ezer aláírója arra biztat mindenkit, hogy ahol erre
igény van, a szülők saját elhatározásukból vásárolják meg a pedagógus által
kiválasztott tankönyveket.
Forrás: www.szuloihang.hu/m/tankonyv2019/

Legalább 109 alkalommal biztosan
hazudott a kormánymédia
Majdnem egy évnek kellett eltelnie, hogy kiderüljön: több mint százszor közölt hazugságokat a kormányhoz közel álló média a választási kampány idején. Vagyis az emberek
úgy szavaztak, hogy sok mindent elhittek a
rengeteg valótlan állítás közül.
A Fővárosi Törvényszéktől kikért adatok
szerint 2018-ban összesen 109 sajtó-helyreigazítási pert vesztett a 888, a közmédia, a
Lokál, a Magyar Idők, az Origo, a Pesti Srácok, a Ripost és a TV2.
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Összehasonlításképpen kikértük a kormánypárti politikusok által folyamatosan
támadott és „sorosista, ellenzéki, balliberális, hazug” jelzőkkel illetett néhány szerkesztőség 2018-as helyreigazítási statisztikáit is.
A bíróságtól kapott adatok szerint a 444,
az Index, a (választás után bezárt) Magyar
Nemzet, az RTL Klub és az Átlátszó összesen
14 helyreigazítási pert vesztett el tavaly részben vagy egészben.

Amerika is aggódik a magyar sajtó
szabadságáért és a civilek üldözése miatt
Szigorú hangú közleményt adott ki az
amerikai külügyminisztérium Michael
Pompeo budapesti látogatása alkalmából. Már a külügyminiszter érkezése
előtt leszögezték, az Egyesült Államok
elkötelezett, hogy elmélyítse együttműködését Közép-Európával, így az
Oroszország és Kína nyomásának kitett
régió kapcsolata a Nyugattal erősödhet.
Szövetségeseinket szövetségesként kezeljük, és elvárjuk tőlük, hogy betartsák
vállalásaikat – hangsúlyozták, hozzátéve: „kormányaink arra esküdtek fel, hogy
fáradhatatlanul dolgozzanak állampol-

gáraink szabadságának biztosításáért
(…) A demokráciák a legerősebb szövetségeseink, az eleven civil társadalom
és a szabad média a plurális demokrácia sarokkövei.” A közlemény kitér arra
is, hogy erősíteni szeretnék a független
helyi média támogatását. Közép-Európa-szerte támogatnák a korrupció elleni fellépést és az oknyomozó újságírást.
Michael Pompeo látogatása során a kormány által „Soros-zsoldosként” számon
tartott TASZ, a K-Monitor és a Helsinki
Bizottság képviselőivel is találkozott.
Forrás: www.state.gov

Félmillió szavazót veszített a Fidesz
Több mint félmillió szimpatizáns pártolt el a
Fidesztől három hónap alatt, derül ki a Medián
januári felméréséből, amely szerint a vezető
kormánypártot jelenleg a szavazókorú népesség 38 százaléka támogatja. Októberben ez a
mutató még 45, decemberben pedig 41 százalékon állt.
A változások jó eséllyel a decemberben
elfogadott túlóratörvény szokatlanul széles

körű társadalmi elutasításához köthetők. Feltűnő például, hogy még a kormánypártra szavazók relatív többsége is helyteleníti a jogszabályt.
Érdekessége a kutatásnak, hogy három
hónap alatt 43-ról 52 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint az országban rossz irányba
mennek a dolgok.
Forrás: www.hvg.hu

A pártok támogatottsága különböző viszonyítási alapokon, %-ban – 2019. január

Forrás: www.atlatszo.hu
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