Nyomtasd, másold, terjeszd!

Választási csalásra készül a Fidesz

NYOMTASS TE IS!

A közelgő európai uniós választáson a Fidesz megint úgy akar kampányolni, hogy kormányhirdetésnek álcázza a saját reklámjait, eközben az Állami
Számvevőszék segítségével már több párttól is elvonta a bevételeit, így
téve lehetetlenné az aktív részvételüket a közelgő választáson.
Ha az adóhivatal nem ad részletfizetési
lehetőséget a Jobbiknak az Állami Számvevőszék által kiszabott büntetések törlesztésére, akkor a párt ellen felszámolás indul,
ami már-már a Jobbik megszűnésével fenyeget.
A Párbeszéd párt idén még egyetlen
forint állami támogatást sem kapott. Őket
is azzal vádolják, hogy nem tudnak elszámolni a kampánypénzekkel, holott ez a párt
egyetlen forint állami támogatást sem költött el a 2018-as országgyűlési választáson.

Magyarország már csak részben szabad
E kutatás szerint a vizsgált 195 országból 86-ot (44
százalék) szabadnak tekintenek, 59-et (30 százalék) részben szabadnak, 50-et (26 százalék) pedig
nem szabadnak.
Magyarország idén már csak 70 pontot kapott, kettővel kevesebbet, mint tavaly, tovább romlott ezzel a demokratikus intézmények állapota

hazánkban. Ezzel átcsúsztunk a már csak részben
szabad országok kategóriájába.
A szervezet értékelése szerint, köszönhető
ez mindannak, ahogyan Orbán Viktor támadja a
sajtót, az egyetemeket, a kutatókat, akadémikusokat, civil szervezeteket, a bíróságokat, és a magánszektort.
Forrás: hvg.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
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
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

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

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Mi fizetünk Orbán veje helyett
Forrás: MTI, www.nepszava.hu

A kormány tájékoztató akciót indít a bevándorlást ösztönző brüsszeli tervekről. Hollik
István kifejtette: minden magyar embernek
joga van tudni, melyek azok a javaslatok,
amelyek alapjaiban veszélyeztetik Magyarország biztonságát, és az eddigiekhez hasonló elemekből álló, a napokban induló
akcióval szeretnének minden magyar polgárt elérni.
Eközben az ellenzéki pártok egy részét
megfosztanak minden pénzüktől, hogy ne
tudjanak kampányolni.
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Az Európai Unió csalás elleni hivatala ragaszkodott ahhoz, hogy Magyarország fizesse vissza Tiborcz István, a miniszterelnök veje Elios nevű cégének juttatott uniós támogatásokat, mert ahhoz sorozatos csalások révén
jutottak hozzá. A kormány úgy döntött nem fizet, visszavonta az Uniónak
benyújtott számlákat. Vagyis végül mi, a magyar adózók fizetünk.
Az Európai Unió csalás elleni hivatala
(OLAF) dokumentumokkal bizonyította,
hogy a miniszterelnök vejének cége, az
Elios valamennyi pályázatában csalással
nyerte el városok közvilágítására az uniós forrásokat. A magyar ügyészség mindenféle alaposabb vizsgálódás nélkül
kijelentette, hogy nem történt bűncselekmény. Az Unió azonban ragaszkodott
a visszafizetéshez.

A magyar hatóságok is védhetetlennek tartották az OLAF által feltárt
problémákat (35 közvilágítási projekt
volt problémás, 17-nél szervezett csalási kísérlet veszélyét azonosították), és
inkább úgy döntöttek, hogy nem ezekre
a projektekre kérik az EU-pénzt, hanem
más, problémamentes fejlesztésekre.
Részben ennek érdekében túlvállalták a
KEOP elosztható keretét egyéb magyarországi fejlesztésekkel, hogy a problémásak helyett legyenek jó fejlesztési
számlák, amelyeket le lehet adni Brüs�szelnek.
Válaszul a magyar hatóságok kivették
az OLAF által vitatott Elios közvilágításfejlesztési projektek számláit az uniós elszámolásból. Ez tehát azt jelenti, hogy a
mintegy 13 milliárd forintnyi fejlesztést az
EU költségvetése helyett végül a magyar
adófizetők állják.
Forrás: www.portfolio.hu
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Keményebben lépnek fel
a szakszervezetek
A rabszolgatörvény decemberi elfogadása óta egyre több helyről hallani,
hogy munkabeszüntetésekre készülnek, vagy már túl is vannak rajta. Az
Audi gyár többnapos sztrájkja a rendszerváltás óta az egyik legkomolyabb
szakszervezeti siker.
A győri Audi gyár szakszervezete nem
csak megfelelő béremelést ért el, hanem mintát is adott a munkavállalói érdekérvényesítésre és – valljuk be – bátorságra is. Bértárgyalási időszak lévén,
fel is bátorodtak jó néhány munkahelyen
az érdekvédők.
A miskolci SEG Automotive gyárban
sikeres kétórás figyelmeztető sztrájkot
tartottak február 7-én az „Életre Tervezett Munkavállalók Szakszervezete”
(ÉtMOSZ) felhívására, miután a bértárgyalások nem vezettek eredményre.
A bértárgyalások eredménytelensége miatt, no meg a „többiek” sikerén
felbuzdulva a hatvani Bosch gyárban is
sztrájkot emlegetett a szakszervezet, ám
a munkáltató nem akart az Audi sorsára
jutni, ezért inkább gyorsan kiegyezett az
érdekvédőkkel.
Az esztergomi Suzuki gyárban sem
elégedettek a dolgozók a béremeléssel,

ezért elhatározták – már nem először
–, hogy szakszervezetet alapítanak, ám
még be sem jelentették a megalakulást
a cégnél, máris kirúgták a titkárjelöltet,
hogy csírájában elfojtsák a szerveződést. A suzukisok mégis megalakították
a szakszervezetüket. A február 18-án a
gyár elé érkező ellenzéki képviselőket,
akik az elbocsátás miatt akartak tiltakozni, nem fogadta a vállalat vezetése.
Megmozdultak a debreceni Teva dolgozói is: csaknem ezer ember tüntetett
a gyógyszergyár közelében, magasabb
béreket követelve. Kilátásba helyezték
a sztrájkot is, amennyiben nem sikerül
megfelelő béremelésben megállapodni.
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete március 14-ére országos
ágazati munkabeszüntetést hirdetett, s
megkezdte ennek a hosszadalmas előkészítését.
Forrás: www.merce.hu, www.index.hu

Videós érdekérvényesítés – képzés a Közélet Iskolájában
Saját gyártású videók segítségével sok emberhez el tudjuk juttatni üzenetünket, oktathatunk,
jogsértéseket dokumentálhatunk, és hangot adhatunk azoknak, akik valamilyen okból
a társadalom peremére szorultak.
A képzés ideje és helye: 2019. március 9–10, (szombat–vasárnap) és 23. (szombat), 10–17 óra.
Auróra közösségi központ és Közép-európai Egyetem (CEU), Budapest
Részletek: www.kozeletiskolaja.hu
Jelentkezés: kozeletiskolaja@gmail.com

Erasmus – az Európai Unió sikertörténete
Az Erasmus az Unió területén tanuló egyetemi hallgatók más országok társintézményeiben való tanulmányait segítő program. Az
egyik legsikeresebb és legismertebb támogatási forma, amelyben mostanáig több mint
2,5 millió egyetemi hallgató vett részt.
Magyarország 1998-ban csatlakozott
az EU által támogatott oktatási programhoz. Több mint 60 ezer magyar felsőoktatási
hallgató pályázott sikeresen. Az Erasmus a
magyar főiskolások, egyetemisták számára

is természetessé vált, így egy szemeszternyi
időre több száz európai egyetemet, oktatási
rendszert ismerhettek meg Skóciától Szicíliáig és Finnországig.
Évente több mint 5000 Erasmus-hallgató
érkezik magyar felsőoktatási intézményekbe
vagy szakmai gyakorlatra.
A 2021–2027-as uniós költségvetés az
eddiginél is többet áldoz külföldi tanulási,
képzési programokra.
Forrás: www.tka.hu

A gazdagoknak jó Orbán hét pontja
Több szakértő is úgy látja, hogy a miniszterelnök által bejelentett családpolitikai intézkedések megint a legtehetősebbeknek jelentenek újabb
támogatást, miközben például a családi pótlék összege 2008 óta nem
emelkedett.
A rabszolgatörvény elfogadása nyomán
keletkezett országos felháborodás sok
kormánypárti szavazót ábrándított ki. A
legfrissebb közvélemény-kutatások szerint félmillió választót veszített a Fidesz.
Nyilvánvaló volt, hogy valamivel el kell terelni erről a kudarcról a figyelmet.
A népességfogyás valódi probléma,
amit súlyosbít, hogy a legaktívabb korban
lévő fiatalok százezrei hagyják el az országot. Ám az Orbán Viktor által bejelentett családpolitikai intézkedési csomagról
Nagy Beáta professzor, a társadalmi nemek tudományát oktató közgazdász-szociológus azt mondta: „Egy érdekes kísérlet
ez, mert sehol nem volt még példa arra,
hogy ezekkel az eszközökkel sikerült volna
megemelni a születések számát.”

Korózs Lajos, az MSZP szakpolitikusa szerint a tízmillió forintos hitel akár
adósságcsapdává is válhat. Szerinte a
CSOK hatására már eddig is drasztikusan
emelkedtek az ingatlanárak, a beruházók
egyszerűen beépítették ezt az összeget
a vételárba. Hiába kap egy család két és
fél millió forintot, egy hétszemélyes autót
csak azok tudnak megvásárolni, akiknek
egyébként is lenne rá pénzük.
Korózs emlékeztetett: már az előző
ciklusban is bejelentették a bölcsődei
férőhelyek növelését, 18 ezret ígértek,
ebből 1000 valósult meg. Most újabb
70 ezret ígérnek, de ez Korózs szerint
egyenesen „a lehetetlen kategóriába
tartozik”.
Forrás: www.index.hu www.merce.hu
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