Jószai Teodóra:
AZ EGÉSZSÉGÜNK JOG. NEM LUXUS.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A népességnövekedés az oktatásban tapasztalható problémákhoz hasonló
gondokhoz vezetett az egészségügyi ellátásban is.
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Húsz év alatt alig bővült a háziorvosok
száma vagy a mentők kapacitása. Akár a
gyártelepi, akár a ráckevei, akár a százhalombattai rendelőintézetről beszélünk,
a gondok ugyanazok: a finanszírozási
rendszer miatt hosszúak a várólisták, kevés az orvos. A gyártelepi rendelőintézet
teljes ellátási területén mintegy 170.000
embernek nyújt szolgáltatásokat, ebből
130.000 fő minden szolgáltatást itt vesz
igénybe.
Kormányváltást követően
• átalakítjuk az egészségügy finanszírozását, csökkentjük a várólistákat és
emelni fogjuk az egészségügyben dolgozók bérét.
• a gyártelepi rendelőintézet kapacitását

oly módon biztosítjuk, hogy a szigeten
kívüli települések lakossága számára
önálló rendelőintézetet alakítunk ki.
• kiemelten támogatni fogjuk az idősgondozás területét, vizsgálni fogjuk a
hospiceházak kialakításának és működtetésének lehetőségeit.
AZ EGYSÉGES ELLENZÉK
EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMJA:
• Önálló egészségügyi minisztériumot
hozunk létre!
• Lerövidítjük a várólistákat!
• Fejlesztjük az Országos Mentőszolgálatot!
• Növeljük az egészségügyben dolgozók
bérét!
• Visszahozzuk az orvosainkat külföldről!

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat
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Orbán képtelen megfékezni
az áremelkedést
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Februárban is brutálisan emelkedtek az árak, az élelmiszereké 11,3 százalékkal. Pedig akkor még nem is volt háború. A benzinkutaknál káosz van, sok
helyen korlátozzák a tankolást, és aki ezt szóvá teszi, azt rémhírterjesztéssel
vádolják, és büntetéssel fenyegetik.
Ha bemegyünk egy boltba vásárolni,
azonnal érezzük, hogy egyre jobban elszabadulnak az árak. Még a Központi
Statisztikai Hivatal is ezt méri, amelynek
közleménye szerint az elmúlt hónapban
a margarin ára az előző év hasonló időszakához képest 25,8 százalékkal, a kenyéré 25, a száraztésztáé 22,1, a baromfihúsé 19,2, a sajté 17,9, a péksüteményeké
17,8, a liszté 17,6, a vajé 16,3, a tejtermékeké 15,5 százalékkal emelkedett.
Az üzemanyagok ára 18,7, a szeszes
italoké, dohányáruké átlagosan 8,2 százalékkal nőtt.
Ez azt jelenti, hogy az árbefagyasztással sem sikerült megfékezni az elszálló árakat. Az elmúlt 15 évben soha nem
volt ekkora áremelkedés.
A benzinkutaknál kaotikus helyzetek
alakultak ki: sorban állás, mennyiségi
korlátozás, hiány, kútbezárások, kamion-
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stop. Más országokban is beavatkoztak
az üzemanyagárakba, de ott nem a kereskedőkre hárították át a terheket, ezért
nem lett káosz.
Eközben a forint is egyre romlik az euróhoz képest. Amikor a Fidesz hatalomra
került, 260 forint volt 1 euró, most 400 forint. És ez mindenkinek rossz, mert az országba behozott árukért egyre többet kell
fizetni, amit nagyon meg fogunk érezni.
A költségvetési hiány az egekben,
az ország eladósodottsága is csúcsokat
dönt. Az Európai Unióból hónapok óta
nem jön pénz, mert korruptnak tartják a
magyar kormányt. A miniszterelnökünket
megveti egész Európa, mert a végsőkig
kitartott a háborús bűnös Putyin mellett.

Orbán félelmében, hogy elveszíti a
választásokat, elhatározta, hogy „megvásárolja” a szavazókat. Ezermilliárdokat osztott ki az időseknek, fiataloknak,
családosoknak, azt hazudva, hogy ezt a
kiváló gazdasági helyzet teszi lehetővé.
Pedig valójában óriási hiteleket vett fel,
hogy ezt megtehesse.
Azzal azonban nem számolt, hogy az
egyre gyorsuló áremelkedés elviszi a kiosztott pénz egy jelentős részét.
Most azért kapkod kétségbeesetten,
mert április 3-áig, a választásokig azt a
látszatot kellene fenntartania, hogy minden rendben van. Az ország azonban ébredezik, egyre többen ismerik fel, hogy
Orbán folyamatosan hazudott nekik.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Három napig sztrájkolnak a tanárok
Évek óta kongatják a pedagógusok
a vészharangot, de cinikus megjegyzéseken kívül semmit nem kapnak a
Fidesz-kormánytól.
A korszerűtlen és irdatlan mennyiségű
tananyag, az óriási pedagógushiány, az
elképesztően alacsony bérek és a túlterheltség a magyar oktatás teljes ös�-

szeomlásához vezet, amivel a gyerekek
tanuláshoz való alapjoga sérül.
A pedagógusok eszköztelenek,
ezért március 16-tól háromnapos országos sztrájkot hirdettek. A szülők
azzal tudnak segíteni, ha nem küldik
iskolába a gyerekeiket. Természetesen
ügyeletet minden iskola biztosít.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Márki-Zay Péter bemutatta
az ellenzék kormányprogramját
A hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltje elmondta, ha
megnyerik a választásokat, akkor az alábbi intézkedésekkel
igyekeznek azonnal javítani az emberek életkörülményein.

• A 13. havi nyugdíj, a rezsicsökkentés és
a határ menti kerítés megtartása
• A családi pótlék, a gyed és az otthonteremtési támogatás megduplázása
• Garantált minimumjövedelem biztosítása, adómentes minimálbér
• 27 helyett 5%-os áfa az alapvető élelmiszerekre
• Az alacsony nyugdíjak értékének
megduplázása és a nyugdíjak folyamatos, a gazdaság növekedéséhez
arányos emelése
• A családtámogatások kiterjesztése az
egyszülős családokra és apákra is
• A tanárok, ápolók, szociális és rendvédelmi dolgozók 50%-os béremelése

• A várólisták megszüntetése, magánkórházak bevonása az ingyenes
egészségügybe, a gyógyszertámogatások növelése
• A korrupt politikusok elszámoltatása
és korrupcióellenes ügyészség létrehozása
• Csatlakozás az Európai Ügyészséghez,
hogy ne lehessen olyan egyszerűen
lopni
• Az euró bevezetésének előkészítése
• Az álláskeresési járadék 9 hónapra növelése, a rabszolgatörvény eltörlése, a
sztrájkjog biztosítása
• Bérlakások építése, panelfelújítási
program, épületek szigetelése

Hazugságokkal akar győzni a Fidesz
Milliárdokat költ a Fidesz arra, hogy
olyan valótlanságokat állítson az ellenzékről és Márki-Zay Péterről, amiket soha nem mondtak, és minden
módon cáfolnak. Nem engedik be
őket sem a Tv-be, sem a rádióba, hogy
elmondhassák az igazat:

Civil összefogás az ukrán menekültekért
Pár nap alatt több menekült érkezett a
háború sújtotta Ukrajnából Magyarországra, mint a 2015-ös menekültválság
idején egy év alatt összesen. Számuk közelít a negyedmillióhoz. A civilek, az egyházak és az önkormányzatok példátlan
összefogása bebizonyította, hogy ha a
Fidesz nem szít gyűlöletet a háború elől

menekülők ellen, akkor a magyar emberek képesek megszervezni a segítséget.
2015-ben mesterséges káoszt teremtett
a kormány, amikor napokig hagyták a
kisgyermekes családokat a földön éjszakázni a Keleti pályaudvaron, hogy minél
rettenetesebb látványt nyújtsanak.

• Nem igaz, hogy katonákat küldenének Ukrajnába és besoroznák a fiatalokat!

Forrás: www.nyomtassteis.hu

• Nem igaz, hogy eltörölnék a 13. havi
nyugdíjat!
• Nem igaz, hogy privatizálni, magánosítani akarják az egészségügyet!
• Nem igaz, hogy beengednék az illegális bevándorlókat és lebontanák a
kerítést!
• Nem igaz, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést!
• Nem igaz, hogy elvennék a családi
adókedvezményt!
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