
Van, amikor egy ábra többet mond min-
den szónál. Jól látható a cikkünkhöz mel-
lékelt rajzon, hogy még Ukrajnában is 
kisebb az élelmiszerek drágulása, mint 
Magyarországon. Pedig ott éppen egy 
súlyos, véres háború zajlik. Az Európai 
Unióról már nem is beszélve, ahol átla-
gosan csak egyharmada a drágulás, mint 
nálunk. 

A háborúnak valóban súlyos követ-
kezményei vannak, de az árak szintjén 
szinte sehol nem ilyen pusztítók, mint 
nálunk. Magyarországon nagyobb az inf-
láció, erősebben romlik a forint, mint más 
valuták, sőt még az energiaárak is gyor-
sabban emelkednek, és egyedül hozzánk 
nem érkezik uniós támogatás.  Ezek té-
nyek, amiket nem lehet mással magya-
rázni, mint Orbán felelőtlen és hibás po-
litikájával.

Ezért van újra milliárdokból nemzeti 
konzultáció, ezért borítják be az orszá-
got a hazug „bombás” plakátok, ezért 

kell hibáztatni az Európai Unió „szankci-
ós  politikáját”, hátha sikerül elhitetni az 
emberekkel, hogy a kormány mindent 
jól csinál, kizárólag külső okok miatt va-
gyunk ekkora bajban. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Pártoktól független hetilap

Mese a „szankciós” inflációról 
A kormány minden eszközt bevet, hogy meggyőzze a magyar közvéle-
ményt: a súlyosbodó megélhetési válság nem az ő hibás gazdaságpoli-
tikája miatt van, hanem kizárólag a háború, újabban pedig a „szankciók” 
miatt. 
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Élelmiszer-infláció –
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A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.
Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

A legfrissebben elérhető adatokból az 
derült ki, hogy a 2605 tankerületi hivatal-
nok jutalma több volt, mint az alájuk tar-
tozó 106 000 iskolai közalkalmazotté ösz-
szesen. A tankerületi igazgatók átlagosan 
1,5 millió forint jutalomban részesültek, 
a pedagógusoknak viszont fejenként 10 
ezer forint jutott. Több olyan tankerüle-

ti igazgató is van, aki egyedül jóval több 
jutalmat kapott, mint a hozzá tartozó 
összes tanár. Berettyóújfaluban például 
három tankerületi vezető 13 és fél millió 
forintos jutalomban részesült, miközben 
az 1700 ott dolgozó pedagógusnak ösz-
szesen 84 ezer jutott. 

Forrás: www.24.hu. 

Többmilliós jutalmak a tankerületi 
vezetőknek
A kormány és a tankerületek folyamatosan pénzhiányra hivatkoznak a 
béremelési követelések kapcsán, eközben azoknak, akik fenyegetik és ki-
rúgják a tanárokat, bőven jut támogatás. 

Egy újabb törvénymódosítással azt szeretné 
elérni a kormány, hogy az állam felelőssége 
minimálisra csökkenjen a szociális biztonság 
nyújtásában. Pintér Sándor belügyminiszter 
ellenben szinte minden felelősséget ma-

gára az állampolgárra és a hozzátartozóira 
hárít, miközben épp azért fizetjük egész éle-
tünkben az adókat, hogy ha kiszolgáltatottá 
válunk, akkor az állam szociális hálója meg-
védjen minket.

A kormány szerint mindenki a saját 
nyomoráért felelős
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November 4-én délután 17:30-ra men-
jenek minél többen az MTVA budapesti 
székházához a Kunigunda útra, és vonják 
blokád alá – kéri Hadházy Ákos független 
parlamenti képviselő. Hadházy okt. 28-a 

óta sátrazik a közmédia székháza előtt. 
Többek között azt szeretné elérni, hogy 
tiltsák be a fizetett kormányzati hirdeté-
seket és távolítsák el pozíciójából a jelen-
legi „hírhamisító” elnököt.  

Forrás: www.hang.hu

Blokád alá vonná a tévészékházat 
Hadházy

A miniszterelnök azt állította egy rádióinterjú-
ban, hogy a magyar gáztározók tele vannak, 
míg a nyugati országokban ez nincsen így. 
Az igazság ezúttal is éppen a fordítottja en-
nek, mi vagyunk lemaradva a tartalékolásban. 
„Magyarországnak sikerült elintéznie az egész 
éves gázellátását, teleraktuk a gáztározóinkat, 

de másnak ez nem sikerült, mert támogatta a 
szankciókat” – fogalmazott Orbán.

Ezzel szemben a valóság: október végére 
a hazai tárolókapacitás 83,43 százalékát töl-
töttük föl, ami kicsit magasabb ugyan, mint a 
tavalyi érték (78 százalék), de európai viszony-
latban így is sereghajtók vagyunk. 

Megint hazudott Orbán Viktor

VÁLTOZÁST 
AZ OKTATÁSBAN!

Érdemi és nyilvános párbeszédet az oktatás megújításáról!
Hiteles tájékoztatást a kormány és a közmédia részéről!

Az oktatást érintő
követelések

összefoglalója

2022 októbere

Szüntessék meg a pedagógusok lejáratását, az
oktatási szereplők megfélemlítését! A kirúgott
vagy leváltott tanárokat azonnal helyezzék
vissza! Megbecsülést a pedagógusoknak!

Érdekérvényesítő sztrájkjogot
a pedagógusoknak!

Felelős, hozzáértő oktatásirányítást!
Önálló oktatási minisztériumot!

Kisebb terhelést a diákoknak 
és a pedagógusoknak!

Esélyteremtő, minőségi oktatást és nevelést
mindenkinek – az óvodától az egyetemig!

Versenyképes és értékálló bérezést
az oktatásban dolgozóknak!

Minőségi, 21. századi környezetet a tanuláshoz
és a tanításhoz, neveléshez!

Szakmai szabadságot és támogatást az oktatásban! 
Korszerű nemzeti alaptantervet! 
Szabad tankönyvválasztást!
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az óvodától és az általános iskolátóla gimnáziumon és a szakképzésen átaz egyetemig

A Civil Összefogás a Pedagógusokért és Diákokért kezdeményezés felkérésére összeállította
a Civil Közoktatási Platform munkacsoportja

Támogatja: ADOM Diákmozgalom; aHang; Amnesty International; Civil Bázis; Civil Kollégium Alapítvány; Civil Közoktatási
Platform; Csak Együtt Van Esély csoport; Demokratikus Nevelésért Egyesület Demokráciát! Jogállamot! Kormányváltást! csoport;

Egységes Diákfront; Hálózat a Tanszabadságért; Hívatlanul; Közösség a Pedagógusokért; Kulcs Egyesület;  Magyar Anyák;
Magyarországi Roma Parlament; Motiváció Oktatási Egyesület; noÁr Mozgalom; Nyomtass te is!; Oktatói Hálózat; Pedagógus

Egység; Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete; Pedagógusok Szakszervezete; Szülői Hang; Szülői Összefogás; Tanítanék
Mozgalom; Történelemtanárok Egylete. ● Támogassátok ti is! ● oszicivilosszefogas@gmail.com

A magyar kormány valóban beleírta az 
Uniónak benyújtott egyik dokumentum-
ba, hogy a Brüsszelből érkező támogatá-
sokat szeretné a tanári bérek emelésére 
fordítani, ám ez merőben szokatlan eljá-
rás. Az uniós támogatásokat nem bérek-
re adják, hanem fejlesztésekre. Ez eddig 
Magyarországon sem volt gyakorlat, a 

béreket a közszférában a kormánynak 
kell biztosítania. Ahogyan az sem igaz, 
hogy ne lenne pénz a tanárok fizetésé-
nek rendezésére. Az említett tervezetben 
2029-ig 413 milliárdot kérne a kormány 
Brüsszeltől. Miközben csak a Vodafone 
megvásárlására azonnal „találtak” a költ-
ségvetésben 350 milliárd forintot. 

Nem igaz, hogy Brüsszelen múlik 
a tanári béremelés

Ahogy erősödni kezdtek a pedagógusok bérkövetelései, a kormány elkez-
dett Brüsszelre és a „baloldalra” mutogatni, hogy miattuk nem tud fizetni, 
de amikor a rendőrök, a katonák, a képviselők és miniszterek juttatásait 
emelték jelentősen, akkor nem kellett uniós pénzekre várni.
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