Elégedetlen hangok a Rábaközben
Fejletlen egészségügy, korszerűtlen infrastruktúra, kevés munkalehetőség.
Az imént felsorolt problémák ütötték fel fejüket Kovácsné Varga Ildikó rábaközi választókörzetet bejáró fórumának fehértói, bősárkányi és kónyi állomásán.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

tisztaságának érdekében. A kónyi találkozó a 6000 milliárd forintos uniós támogatás visszatartásának okai körül forgott.
Ezt követően az egészségügy helyzetére
terelődött a szó, ahol konszenzusra jutottak abban, hogy nem szabad megkülönböztetni az oltott és oltatlan egyéneket.
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Innen töltheti le a lapszámokat

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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A korrupt Orbán-kormány miatt nem
jön a pénz az Európai Unióból
Ami ebben az országban épült az elmúlt 18 évben, azt az Európai Unióból
érkező támogatások tették lehetővé. Mivel az Orbán-kormány ellopja a támogatások jelentős részét, hosszú ideje nem kapunk pénzt az EU-ból. Most
ezt egy bírósági ítélettel is megerősítették.

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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A január végén megrendezett fórumokon
a helyi résztvevők mellett a környező falvak lakói is szép számmal képviseltették
magukat. Miután Kovácsné Varga Ildikó
ismertette programját, a jelenlévőknek
lehetőségük volt kérdezni a közös ellenzéki képviselőjelölttől.
A fehértói találkozó fő témáját a háziorvos és az ügyelet hiánya szolgáltatta.
Szó esett arról is, hogy Beziben továbbra
sincs szennyvízelvezetés, ugyancsak panaszra adott okot a munkahelyek hiánya
a környéken, melynek következtében sokan kényszerülnek Ausztriában munkát
vállalni. Bősárkányban az utak és a járdák
rossz állapotára panaszkodtak, a Barbacsról érkezők pedig a csatorna hiányát
kifogásolták. A bősárkányi fórum résztvevői közös megegyezésre jutottak abban, hogy elengedhetetlen a megfelelő
mennyiségű szavazatszámláló a különböző választóhelyiségekben a választás
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Magyarország kormánya a múlt héten
elvesztett egy fontos pert az Európai Bíróságon. Ez alapján akár hosszú évekre is
meg lehet vonni az uniós pénzek kifizetését, ha nem működik demokratikusan az
ország.
Az Unió helyreállítási alapjából régóta
járna Magyarországnak hatezermilliárd
forint (6 000 000 000 000), amit a korrupció és a nem demokratikus működés miatt tartanak vissza. Vagyis Orbán minden
magyar ember zsebéből 600 000 forintot
vesz ki.
Az Európai Unió garanciákat kér az állami szintű korrupció, a közpénzek és az
európai uniós támogatások ellopásának
megszüntetésére és az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítására.
A magyar kormány világossá tette,
hogy nem hajlandó változtatni az eddigi
politikáján. Bojár Gábor, az egyesült el-

lenzék gazdasági tanácsadója attól tart,
és ennek számos jelét észleli, hogy az
Orbán-kormány az Európai Unióból való
kilépést fontolgatja.
1

A hatalom a népé címmel március
15-én 15 órától a Műegyetem rakparton kormányváltó nagygyűlést tart az
Egységben Magyarországért, vagyis
az egyesült ellenzék.

Varga Judit azt állította, hogy a gyermekvédelminek hazudott törvény miatt ítéltek el minket, és ezért nem kapunk pénzt.
Erről azonban az uniós bírósági ítéletben
egyetlen szó sincs. A szöveg teljesen egyértelmű: a demokrácia hiányával és a korrupcióval van baja az Uniónak.
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Forrás: hvg.hu, valaszonline.hu

Forrás: nyomtassteis.hu

Ellenzéki március 15-e Budapesten

HAZUDOTT AZ IGAZSÁGÜGYI
MINISZTER

Az ország minden részéből várják az
embereket, hogy megmutassák az el
lenzék erejét, és megüzenjék Orbán
Viktornak: már csak napjai vannak
hátra a hatalomban.

Márki-Zay Péter: Nincs
reménytelen körzet

Tanárok: A sztrájk alapjog

Január 29-én Csornára látogatott Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje.

A megalázó bérek és munkakörülmények mellett a kormány még a tanárok
egyik alapjogát, a sztrájkot is ellehetetleníti. Egy új jogszabály szerint a munkabeszüntetés alatt is tanítaniuk kellene.

A városháza előtti téren tartott utcafórumot Kovácsné Varga Ildikó, az Egységben Magyarországért szövetség közös
ellenzéki képviselőjelöltje nyitotta meg.
Beszédében megköszönte a sok támogatást, melynek segítségével sikerült
megnyernie az előválasztást: a jó ügy
érdekében vállalta a megmérettetést.
Kitért a napelemgyár bizonytalan helyzetére, ahol információi szerint késve,
vagy egyáltalán nem kapnak fizetést az
ott dolgozó mérnökök. Nagy fájdalma,
hogy bár háromszor is nyert támogatást rá az önkormányzat, mégsem épül
meg a bölcsőde. A 2019 óta újra csornai
önkormányzati képviselő korábban a
helyi önkormányzat szociális részlegén
dolgozott, ahol sikerült megvalósítani
az idősek bentlakásos gondozóházát,
az országban először itt lett az rászoruló időseknek 24 órás folyamatos távfelügyelete. Legfontosabb feladatának
tartja, hogy feloldja az emberek félelmeit, harcolni fog a jogállamért, a szólásszabadságért, a demokráciáért és a
korrupció ellen.

Magyarországon egy kezdő tanár fizetése bruttó 195 000 Ft. Ha egy pedagógusnak a villanyszámla miatt kell aggódnia,
akkor sajnos nem képes teljes erővel
gyermekeink taníttatására koncentrálni.
Egyre terjed a polgári engedetlenség, több száz tanár nem vette fel a
munkát az elmúlt héten egy-egy napra,

így tiltakozva a kormány által bejelentett
új sztrájkrendelet ellen. E szerint lényegében a tanároknak sztrájk közben is
kötelező órákat tartaniuk. Mivel ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan a számukra,
március 16-ra országos megmozdulást
terveznek.
Forrás: www.hvg.hu

A választók 71 százaléka szívesen megnézne egy tévévitát az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter
és Orbán Viktor miniszterelnök között
– derült ki a Publicus Intézet közvélemény-kutatásából. Az ellenzéki sza2

vazók 93 százaléka szeretné ezt, de a
kormánypárt szavazói közül is 51 százalék, vagyis minden második fideszes
is megnézne egy ilyen vitát. Egyelőre
úgy tűnik, hogy Orbán túl gyáva ahhoz,
hogy nyíltan kiálljon az ellenfelével.

Forrás: www.telex.hu

A Fidesz-szavazók fele is szeretne
Márki-Zay–Orbán-vitát

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt
az egészségügy rossz helyzetére hívta
fel a figyelmet. Elmondta, hogy koronavírusban a világon a lakosság lélekszámához viszonyítva országukban haltak
meg a legtöbben, csaknem 42 000 ember hunyt el a betegségben. Párhuzamot
vont a magyar és az osztrák válságkezelés között. Ausztria ingyenes teszteléssel, Magyarország ingyenes parkolással
igyekezett visszaszorítani a vírust. Fejlesztendő szegmensként jelölte meg az
oktatást, amelyet béremeléssel, modern
eszközökkel, valódi digitális oktatással,
valamint szabad tankönyvválasztással
szeretne orvosolni.
A közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt
szerint nincs reménytelen körzet, hiába
mondják, hogy ez az ország legjobboldalibb körzete. Ellenpéldaként hozta fel
Hódmezővásárhelyt, ahol kétszer is sikerült legyőzni a Fideszt az önkormányzati választásokon. Felhívta a figyelmet
arra, milyen fontos, hogy beszélgessünk
az emberekkel, hiszen sokan csak a kormánypárti médiából értesülnek a hírekről.
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forrás: www.inforabakoz.hu

Ugyanis Orbánnak két lehetősége
marad, ha győz a választásokon. Vagy
végrehajtja az Unió követeléseit, vagy
kilépteti az EU-ból az országot, és akkor
marad szövetségesnek Oroszország és
Kína.
A helyzetet így kizárólag az ellenzék
győzelme oldhatja meg, mert ők visszaállítanák a demokratikus állapotokat, és
megakadályoznák az uniós pénzek ellopását.

