Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hogyan lopjunk el 450 milliót?

A Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány
450 millió forint európai uniós támogatást
kapott 469 falusi sportnap megrendezésére. Az alapítvány Facebook-oldalán fotók, videók „bizonyították”, hogy falvanként
egymillióból valóban megrendezték ezeket
a sportnapokat, de Hadházy Ákos független képviselőt az illusztrációk inkább arról
győzték meg, hogy vizsgálódni kellene az

ügyben. Az alapítvány ezt megneszelve
pillanatok alatt eltüntette a terhelő és árulkodó bizonyítékokat. Így már nem gyönyörködhet mindenki a sötétben focizgató 2-3
emberben, a szőlőmunkások tornáján, de a
műanyag kannák közt cigarettával a szájában bicikliző fiatalemberben sem. Hadházy
Ákos a még idejében elmentett fotók alapján vizsgálatot követel.
A képviselő szerint az egyetlen megoldás: mielőbb csatlakozni az Európai
Ügyészséghez. Ezért gyűjti az aláírásokat,
amelyek száma már közelít a félmillióhoz.
Kérjük, segítsen ön is! Az aláírásgyűjtő íveket és az információkat megtalálja
az www.europaiügyeszseget.hu honlapon
vagy Hadházy Ákos Facebook-oldalán.

Jelentkezz szavazatszámlálónak!
A legutóbbi országgyűlési választáson a szavazókörök felében nem volt civil ellenőrzés.
Ez nem fordulhat többé elő, ezért a Számoljuk
együtt a szavazatokat Mozgalom ismét várja
minden választópolgár jelentkezését, akik részt
szeretnének venni szavazatszámlálóként az
Európai Parlament magyar képviselőinek május 26-ai választásán és/vagy az ország vala-

mennyi települését érintő őszi önkormányzati
választásokon. Magyarország összesen 10 285
szavazókörébe legalább ugyanennyi elkötelezett független civil szavazatszámlálót keresnek, akik vállalják a választások tisztaságának
és átláthatóságának felügyeletét.
Jelentkezni a www.szamoljukegyutt.hu honlapon lehet.
Forrás: nepszava.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
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Forrás: www.korrupcioinfo.hu

Több internetes lapban is megjelentek
azok a nevetséges fotók, amelyekkel igazolni próbálta egy alapítvány, hogy majdnem félezer faluban szerveztek sportnapokat uniós pénzekből. Már a képekből is
egyértelmű volt, hogy a pénz nagy részét
minden bizonnyal ellopták.
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Egyre súlyosabb az orvoshiány
A februári adatok szerint 344 háziorvosi rendelőben tartósan (legalább fél
éve) nincs orvos, több mint 50 praxist az elmúlt egy évben zártak be. Még
rosszabb a helyzet a házi gyermekorvosok körében.
Súlyos bajban van a sürgősségi háziorvosi ellátás is, hiszen már a néhány évvel ezelőtti óradíj duplájáért is nehezen
találnak ügyeletet vállaló orvost az ezzel
foglalkozó, önkormányzatokkal szerződő
szakcégek. A költségeket az önkormányzatok nem mindenhol tudják vállalni. Van,
ahol a körzetek összevonásával próbálnak úrrá lenni a nehézségeken, így azonban olyan nagy terület jön létre, hogy az

orvos mintegy egy óra alatt jut el egyik
végéből a másikba.
Póta György, a Házi Gyermekorvosok
Egyesületének elnöke szerint a gyermekorvosi rendelőkben még nagyobb
gond az orvoshiány. A házi gyermekorvosok fele hatvanévesnél idősebb, húsz
százaléka pedig már a hetvenes éveiben
jár, így várhatóan sok orvos fog kiesni a
rendszerből, és őket lehetetlenség lesz
pótolni rövid időn belül.
Ma 1400 házi gyermekorvosi praxis működik Magyarországon, az elmúlt
négy-öt évben 120 ilyen praxis szűnt meg
– mondta Póta. Hozzátette: nagyban segítené a praxisok működését a finanszírozás
növelése. Ha működőképes praxisokat
látnak maguk előtt a fiatalok, akkor ez a
szolgáltatás fennmarad, ellenkező esetben még több praxis szűnhet meg.
Szembe kell nézni azzal, hogy bár a
kormányzati kommunikációban kiemelt
szerepet kapott az alapellátás megerősí1

tése, ennek nincs érdemi jele a házi gyermekorvosi rendszerben – jelentette ki.
Az iskolai hiányzások igazolása indokolatlan terhet ró a gyermekorvosokra,
ezért az egyesületnek továbbra is az a
véleménye, hogy változtatni kell a rendszeren. Szorgalmazzák, hogy a szülő több
napot igazolhasson a jelenlegi háromnál.

Kincses Gyula egészségügyi szakpolitikus – korábbi egészségügyi államtitkár
– szerint az alapellátással együtt sodródik a sürgősségi ellátás is a működésképtelenség szélére. Szerinte a jelenlegi
háziorvosi rendszerre telepített ügyeleti
hálózat nem életképes.

MÁRCIUSI KIÁLTVÁNY

A magyar ellenzék közös értéknyilatkozata
Mi, Magyarország ellenzéki pártjai és politikusai, szeretjük a hazánkat. Hiszünk a
demokráciában és a jogállamban, amelyet
csak együttes erővel állíthatunk helyre. Ennek megvalósítása érdekében az alábbi nyilatkozatot tesszük.

Forrás: www.magyarhang.org, www.mti.hu

Ellehetetlenített pedagógussztrájk

Március 14-én a Pedagógusok Demokratikus Szakaszervezete (PDSZ) kétórás
szolidaritási sztrájkot szeretett volna tartani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
A sztrájktörvény előírja a munkáltatónak és a sztrájkot szervezőknek, hogy
állapodjanak meg az úgynevezett még
elégséges szolgáltatásról. A szakszervezet 60 tankerületi és 44 szakképzési központnak küldött javaslatot az elégséges
szolgáltatásról, ám ezek az állami szerve-

zetek ragaszkodtak ahhoz, hogy mind a
104-gyel ugyanabban az időpontban személyesen tárgyaljanak az érdekvédők. Ez
természetesen lehetetlen volt, így csak
4 tankerülettel sikerült megállapodni. A
szaktárca közigazgatási államtitkára, dr.
Latorcai Csaba azonban az utolsó pillanatban még ezt a négy megállapodást is
megtámadta bíróságon, ezzel megakadályozva a szolidaritási sztrájkot. A PDSZ
viszont a sztrájk ellehetetlenítése miatt
bírósághoz fordul.

Mesterséges sziget épül Felcsúton
Orbán Viktor miniszterelnök és a dollármilliárdossá vált Mészáros Lőrinc
gázszerelő falujában újabb látványos
fejlesztésre készülnek. A település déli
határánál lévő záportározónál a szabadidő eltöltésére alkalmas környezetet alakítanak ki, és turisztikai szolgáltatások is lesznek a Vál-völgyi kisvasút
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felcsúti megállójával szomszédos területen. A tervek szerint a tározót csónakázási lehetőséggel fogják bővíteni,
valamint a tározóban egy kis mesterséges sziget is épül, melyet híd köt majd
összes a 811. sz. főút melletti parkolóval,
illetve az ott felépítendő étteremmel,
sportpályával.
Forrás: www.24.hu

Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője

A Fidesz-kormány az utóbbi években a végletekig megnehezítette a sztrájkok szervezését. Ám még akkor is igyekeznek megakadályozni a munkabeszüntetéseket, ha egy szervezet minden feltételnek megfelel.

1. Az állam nem szolgálhatja egyetlen párt
érdekeit sem, hanem részrehajlás nélkül,
az igazságosság elve alapján minden polgára szabadságán és jólétén kell munkálkodnia. Meggyőződésünk, hogy Magyarországon mindenki egyformán kell hogy
részesüljön jogokból és kötelezettségekből, függetlenül származásától, nemétől
és vallásától.
2. Követeljük a sajtószabadságot! Az államnak kötelessége, hogy polgárainak
elfogulatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatásáról gondoskodjon. A közpénzből
fenntartott média nem lehet a kormánypárti propaganda szócsöve. Bértollnokok
helyett független újságírást!
3. Közösen harcolunk a szegénység és a kiszolgáltatottság ellen, a minél szélesebb
társadalmi szolidaritás megvalósulásáért. Egyetlen erkölcsös társadalom sem
hagyhatja magára a rászoruló tagjait: családokat, idős vagy beteg embereket. Az
állam nem uszíthat saját polgárai ellen. Az
emberi méltósághoz való jogot mindenki
számára egyformán garantálni kell.
4. Történelmi helyünk az európai népek közösségében van. Egységesen fellépünk
azon szándék ellen, amely Magyarországot nemzeti érdekeinkkel ellentétes

módon kivezetné az Európai Unióból, és
az orosz érdekszféra részévé tenné. Megvédjük a hazánkat!
5. Értéknek tekintjük nemzeti összetartozásunkat, és támogatjuk a magyar közösségek identitásának megőrzését, éljenek
bárhol a világban. Nem engedjük, hogy az
itthon boldogulni kívánó honfitársainkat
a megmérgezett közhangulat és a folyamatos létbizonytalanság elűzze a hazájukból.
6. A társadalom minden tagjának joga van
a színvonalas oktatáshoz, egészségügyi
és szociális ellátáshoz. Kiállunk a munkavállalók és szakszervezetek jogaiért, a
munkahelyi véleménynyilvánítás szabadságáért, a sztrájkjog helyreállításáért, a
tisztességes bérekért és munkakörülményekért. Minden eszközünkkel harcolunk a
rabszolgatörvények megsemmisítéséért.
7. Követeljük a törvény előtti egyenlőséget
és a jogbiztonságot. Meg kell szüntetni a
politikai és vagyoni alapon történő kivételezést. Fellépünk a korrupció, a közvagyon ellopása, elherdálása ellen.
8. Mi, a magyar ellenzék, azért dolgozunk
közösen, hogy Magyarország egy mindannyiunk számára biztonságos, szabad és
demokratikus jogállam legyen. Olyan ország, ahol a felelős állampolgárok, a politikai pártok és a társadalmi szervezetek
konstruktív vitákat folytathatnak, melynek
eredményeként a haza fenntartható módon és töretlenül fejlődik.
Budapest, 2019. március 15.
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