Stop gyűlölet!

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!

A Fidesz gyűlölet-kampányt folytat mindazokkal szemben, akik kritizálni
merik a rendszerét. A kormányközeli sajtóban lejárató, hazug cikkek jelennek meg nap mint nap.

www.nyomtassteis.hu

Bűnöző lehetett
az igazságügyi miniszter
helyettese

Völner Pál a gyanú szerint a pénzért cse
rébe konkrét ügyeket intézett a Magyar
Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének
megfelelően. Feltehetően olyanok fizet
tek neki kenőpénzt, akik végrehajtók sze
rettek volna lenni. Ő volt a végrehajtások

dr. Steinmetz Ádám

Az ellenzék közös képviselő-jelöltje
a Somogy megye 3. választókörzetében

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!

nyomtassteis.hu
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Völner Pál fideszes parlamenti képviselővel, Varga Judit igazságügyi miniszter helyettesével kapcsolatban megalapozott gyanú merült fel, hogy a
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2−5 millió forintot kapott.
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gyermekeink, unokáink olyan országban
éljenek, ahol a gyűlölet nem pálya? Mert
én szülőként és országgyűlési képviselő
ként ezt szeretném, és tenni is fogok érte.
Kérjük, sőt, követeljük együtt, hogy a
Fidesz-kormány a választások közeledté
vel ne verjen még nagyobb éket magyar
és magyar ember közé csak azért, mert
náluk ez a kampánymódszer már bevált.
Vízilabdázóként sok ellenfelem volt
a gyermekbajnokságtól kezdve egészen
az olimpiai döntőig. Az ellenfeleimet tisz
teltem, és egyiket sem tekintettem el
lenségnek. Attól még, ha valamiben nem
értünk egyet, miért kellene gyűlölnünk
egymást? Ezért hiszem, hogy a magyar
emberek sokkal több szeretetet, és keve
sebb gyűlöletet érdemelnek. Én ezt kívá
nom a magyar nemzetnek! Ön egyetért
velem?

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

miniszteri biztosa, és ő hagyta jóvá azokat
a lehallgatásokat is, amelyek során a Pe
gasus nevű kémszoftverrel ellenzékieket
és újságírókat figyeltek meg. A végrehajtói
munka busás, sokmilliós haszonnal járó te
vékenység.
Völner parlamenti kép
viselőségéről nem, de mi
niszterhelyettesi beosztá
sáról azonnal lemondott.
Egy jogszabály szerint
ilyen esetben is jár neki a
4 millió forintos végkielé
gítés.
Az ellenzék Varga Judit
miniszter lemondását is
követeli, mivel tudnia kel
lett Völner zavaros ügyei
ről, ráadásul képtelen sa
ját tárcáját és beosztottjait
felügyelni.
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

A gyűlölet folyamatos szításával olyan
mély árkot ásnak magyar és magyar
ember között, amekkora Magyarország
történetében még nem volt. Kétségünk
sincs afelől, hogy minden idők leggusz
tustalanabb kampánya elé nézünk.
A gyűlölet sajnos megjelent az em
berek mindennapjaiban is. Megjelent
a sportmeccseken a szurkolók között,
megjelent a szomszédok között, megje
lent régi barátok között. Ott van a közös
ségi oldalakon, és ott van a gyermekek
száján, amikor migránsnak csúfolják az
osztálytársaikat. Ha ez így megy tovább,
lassan már a vasárnapi ebédnél is ott lesz
az egymást szerető családtagok körében
is. Nekem pedig ez elmondhatatlanul
fáj, és megrémít, hogy az emberek közül
sokan nem ismerik fel a gyűlöletbeszéd
mérgező, káros hatását.
A Kedves Olvasó vajon szeretné-e,
hogy a gyermekeink, unokáink a gyűlöl
ködés, ellenségeskedés légkörében nő
jenek fel? Nem szeretné inkább, hogy a
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Magyarország legnépszerűbb, közéleti témákkal foglalkozó rádiója 2001.
december 10-én kezdte el sugárzását a budapesti 95.3 MHz-es frekvencián. 2010-től a kormánypárti médiahatóság valóságos hadjáratot folytatott a Klubrádió ellen, aminek következményeként ma már csak interneten fogható.

A hivatalos adatok szerint novemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4
százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Legutóbb 2007.
decemberben volt ekkora áremelkedés. Egy neves közgazdász szerint a valóságban ennél is nagyobb lehet a pénzromlás.

Húszéves a Klubrádió

Tizennégy éves csúcson az infláció

Az elmúlt egy évben az üzemanyagok, illet
ve a dohányáruk ára emelkedett a legna
gyobb mértékben, 37,7, illetve 16,8 százalék
kal. Egy év alatt az élelmiszerek ára 6,0, ezen
belül az étolajé 26,9, a liszté 20,2, a margari
né 19,5, a kenyéré 12,1 százalékkal nőtt.
„Egyre inkább kétségeim vannak azzal
kapcsolatban, hogy a hivatalos statisztika
pontosan méri-e az inflációt – jelentette

ki Surányi György, a Nemzeti Bank egykori
elnöke. – Miközben a KSH 3-4 százalékos
használtgépkocsi-áremelkedést jelez, a
gépjármű-forgalmazók 10-12 százalékos
áremelkedésről tájékoztatnak. De bárki, aki
vásárol, láthatja, hogy a szolgáltatások ár
indexe sem felel meg a tapasztalatoknak,
legyen szó fodrászról, éttermi vagy tisztító
számláról.”

„Mi sohasem vetemednénk arra, hogy
elhallgattassuk azokat, akik nem érte
nek egyet velünk” – mondta az Európai
Parlamentben még 2018 szeptemberé
ben Orbán Viktor. Az európai képviselők
nevetésben törtek ki, hiszen mindenki
tudta közülük, hogy a 21. században, Eu
rópa közepén, Orbán Viktor létrehozott

egy olyan államot, amelyben egyetlen
országos lefedettségű, független rádió
sem létezhet. A Klubrádiót már évek óta
csak Budapesten és környékén lehetett
fogni, de a hatalomnak még ez is sok volt,
ezért 2021. február 15-ével megfosztották
a frekvenciájától.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Gazdagodik Tiborcz István apja is
Orbán Viktor veje, Tiborcz István pár év alatt bekerült a 100 leggazdagabb
magyar közé. Úgy tűnik, az ő édesapját sem hagyják az út szélén.

Hogyan hallgass Klubrádiót interneten?
Aki nem csak propagandarádiókat akar hallgatni, annak érdemes meg
tanulnia a netes rádiózást. Ehhez az alábbi helyeken talál segítséget:
www.klubradio.hu/atallas
KLUBRADIO.HU

687 957 333 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el az Európai Unió vi
dékfejlesztési forrásaiból Tiborcz Sándor
István, Tiborcz István édesapja. A pénzt
erdősítés támogatására kapja, amit a Fej
ér megyei Csabdin használ majd fel, ahol
a család birtoka is található. Az idősebbik
Tiborcz ugyanannak a pályázati kiírás

nak a forrásaiból részesül, mint amiből
egy éve a fia 215 millió forintot nyert el.
De jutott pénz Tiborcz István testvérének,
Tiborcz Eszternek is. Így összesen csak
nem 1,1 milliárd forint vissza nem téríten
dő támogatást nyert a család az Európai
Unió forrásaiból.
Forrás: www.24.hu

Újabb tucatnyi település maradt háziorvos nélkül
Csak októberben annyi településen (13) szűnt
meg a háziorvosi szolgálat, mint 2010-ben ös�szesen. Ma Magyarországon 3155 településből
648-ban hiányzik háziorvos.
Az ellátatlan háziorvosi praxisok száma
évek óta drámaian emelkedik Magyarországon. Mostanra hat járásban minden második,

tizenegyben minden harmadik embernek nincs
állandó háziorvosa. A háziorvoshiány leginkább
Magyarország leszakadó régióit érinti, mostanában azonban már Budapesten is egyre gyakoribbá válik a probléma.
Novemberben már több mint 856 ezer lakos
volt háziorvos nélkül.

Forrás: www.atlatszo.hu

Facebookon „Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő
csoport”-ban.

Magyarországon a szegények
rövidebb ideig élnek
Egy tanulmány szerint a szegényebb települések lakói rövidebb ideig élnek: a most 45 éves férfiak arra számíthatnak, hogy 7 évvel előbb halnak
meg, mint a leggazdagabb településeken.
Megfelelő egészség- és társadalompoli
tikával csökkenthető lenne a települések
közti egyenlőtlenség. A gazdagabb tele
püléseken ugyanis jóval közelebb van a
gyógyszertár és a szakrendelő, gyorsab
ban ér ki a mentő, és kevesebb a betöl
tetlen háziorvosi praxis, valamint többen

vesznek részt a szűrővizsgálatokon is.
Kevesebben dohányoznak, kevesebb
egészségtelen ételt és italt fogyaszta
nak, és többet sportolnak. A kormánynak
tehát komoly felelőssége van az ilyen
mértékű területi egyenlőtlenségek csök
kentésében.
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