
A kórházaknak 2006 szeptembere óta jelen-
teniük kell az egészségügyi ellátással ösz-
szefüggő minden olyan fertőzést, amelyet 
multirezisztens kórokozók idéznek elő. Az 
adatok azt mutatják, hogy az ilyen esetek szá-
ma az utóbbi három évben egyre emelkedik: 
míg 2014-ben 3998 volt, 2015-ben már 4187, 

2016-ban pedig összesen 4830 MRK-fertőzést 
jelentettek. 

A kórházakra lebontott számokat, ame-
lyekből mindnyájan megtudhatnánk, melyik 
intézmény mennyire biztonságos, az egész-
ségügyi hatóság eddig még sosem tette köz-
zé. Azzal védekezik, hogy a lakosság nem elég 
fölkészült ezek megértésére. Ezt a Társaság 
a Szabadságjogokért (TASZ) vitatja, és évek 
óta küzd az adatok nyilvánosságáért. Ez idá-
ig mindhiába. Pedig az adatok nyilvánossága 
és az így kialakuló kórházrangsor önmagában 
is arra késztethetné az intézményeket, hogy 
többet tegyenek a fertőzések elkerülése ér-
dekében.

Az Országos Epidemiológiai Központ friss 
adatai éppúgy nem megnyugtatók, mint a 
betegektől, hozzátartozóktól érkező soro-
zatos panaszok, és nem bizalomgerjesztő a 
részletes adatok elhallgatása sem. Honlap-
ján a TASZ ezért begyűjti a betegek kórházi 
fertőzésre vonatkozó esetleírásait, panaszait, 
majd továbbítja az illetékes hatóságnak, hogy 
ellenőrizze, rendben van-e minden az érintett 
intézményben. Az adatigénylés ügyében pe-
dig perre megy.
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Nem létezik Soros-terv – csak két 
újságcikk van

Természetesen ismét az adófizetők pén     zéből, vagyis a mi pénzünkből fi nan    
szírozzák Orbán Viktor következő ellenségképgyártó Soroskampányát, ame
lyet ezúttal is nemzeti konzultációnak álcáznak. 

Az elmúlt 7 évben hat „nemzeti konzultáci-
ót” indított a kormány, ezek közül az utolsó, 
„Állítsuk meg Brüsszelt!” címmel szervezett 
ál-konzultáció költsége nagyjából 4,2 milliárd 
forintra rúgott, ami az Atlatszo.hu internetes 
portál kutatásából tudható. Ez az összeg csak 
a hivatalosan bevallott tételeket tartalmazza, 
tehát joggal feltételezhetjük, hogy ennél na-
gyobb pénzmennyiségről van szó. Jelenleg 
a 8. ál-konzultáció küszöbén állunk, hiszen 
szeptem ber 21-én Lázár János Miniszterel-
nökséget vezető miniszter bejelentette, hogy 

október elején indul a kö-
vetkező kampány, ezúttal 
a “Soros-tervről”. Ezek az 
ál-konzultációk nem a mi 
véleményünk meghallga-
tásáról, hanem annak be-
folyásolásáról szólnak. 

Sorosnak egyébként 
semmiféle terve nincsen. 
„A Soros-terv abban áll, 
hogy Soros György írt két 
cikket (amelyekben nem 
az van, amit Orbán minisz-

terelnök úr hajtogat róla), benne javaslatokat 
tesz az Európai Uniónak, mit tegyen a mene-
kültkérdésben. Ezeket a javaslatokat az Euró-
pai Unió nem fogadta meg, Soros cikke egy vi-
lághírű magánember magánvéleménye, nem 
több – írja a népszerű filozófus, Tamás Gáspár 
Miklós. – Hatása nem volt senkire, csak a ma-
gyar kormányra, bár még erről is föltételezhe-
tő, hogy tagjai nem bolondultak meg annyira, 
hogy – klasszikus idézet – bedőltek volna a 
saját propagandájuknak. A tébolyt a magyar 
népnek szánják a vezetői, nem önmaguknak.”  

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy 
az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja le több példányban, és adja 
tovább!  A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben 
olvashat a honlapunkon.  Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület  |  info.nyomtassteis@gmail.com

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Túl sokan halnak 
meg kórházi 
fertőzésekben

A kórházakban tavaly 1481 olyan beteg 
halt meg, aki az antibiotikumok többsé
gének ellenálló (multirezisztens = MRK) 
kórokozóval is megfertőződött. 174 
esetben a halált maga a fertőzés okoz
ta, de legalábbis siettette – derül ki az 
Országos Epidemiológiai Központ leg
frissebb jelentéséből. 

Október 14-én, szombaton, a budapesti Kos-
suth térre hívják azokat, akiknek elegük van 
a konzultációnak nevezett agymosásból és 

a hozzá kapcsolódó pénzszórásból. Kérik, 
hogy mindenki vigye magával a kiküldött 
konzultációs leveleket. „Hajtogassunk együtt 
papírrepülőket és reptessük meg őket a Par-
lament előtt, hiszen ennél több hasznát nem 
vehetjük ezeknek a papírfecniknek.” – írják a 
szervezők.

A rendezvény végén természetesen fel 
fogják takarítani a szemetet – ígérik. 

Forrás: Facebook  - Nem Ál-konzultálunk Közpénzből - 

Hajtogassunk Papírrepülőt

Tüntetés a nemzeti konzultációk ellen 
– papírrepülő lesz a kérdőívekből
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A fiatal Orbán Viktor, 
amikor még ő is 

Soros György 
ösztöndíjából élt.



Egy Tolna megyei faluban, Őcsényben, mene-
kült gyermekek táboroztatása ellen tiltakoztak 
a lakosok. Olyanokról van szó, akik valóban 
háború elől menekültek, és a magyar állam 
hivatalosan befogadta őket. A helyiek annyira 
felháborodtak, hogy a menekülteket elszállá-
solni szándékozó panzió tulajdonosának tulaj-
donában lévő kocsi kerekeit is kiszurkálták. Az 
elszabadult indulatok miatt lemondott Fülöp 
János, a falu egyébként rendkívül népszerű 
polgármestere. Orbán Viktor azonban ahelyett, 
hogy elítélte volna az Őcsényben történteket, 
támogatásáról biztosította a helybélieket. Kö-
zölte: „semmi kivetnivalót” nem talál ebben. 

„Én szívesen vendégül látom néhány napra 
a gyerekcsapatot, akár itt a püspökségen” – 
mondta Székely János szombathelyi megyés-
püspök, aki munkatársunktól értesült arról, 
hogy Őcsény falugyűlésén úgy döntöttek, nem 
járulnak hozzá, hogy oltalom alatt álló gyerme-
kek pihenhessenek a település egyik magán-
panziójában.

A püspök emlékeztetett: Fontos és helyes 
a saját, keresztény értékeken nyugvó kultú-

ránk, a társadalmunk biztonságának védelme, 
ám éppígy fontos a rászoruló, a családja bizton-
ságát és túlélését mentő ember segítése. Az is 
fontos – tette hozzá –, hogy a menekültek szá-
mára ne vesszen kárba az az idő, amit a hazájuk-
tól távol töltenek, s a helyzet jobbrafordultával 
képesek legyenek visszatérni.

Nagy Bandó András Karinthy-gyűrűs humoris-
ta felháborodott a történteken, és nagyon ke-
mény üzenetet írt Orbán Viktornak. 

A 24.hu internetes portálon megjelent cik-
kében így fogalmaz: „Hát ennyit ér neked a 
hatalom? Ezt is megérte, megéri? Képzetlen, 
jórészt kevéssé iskolázott, szerencsétlen sorsú 
magyarokat fertőztél meg, és tanítottad meg 
velük a gyűlölködést. Hatásos volt az összes 
óriásplakátod, amit a mi pénzünkből nyomtat-
tál és ragasztattál ki, hogy beférkőzz a szerető, 
szerethető és szeretni tudó magyar emberek 
szívébe, megfertőzve azokat. Ezeket a vendég-
szerető, becsületes magyar embereket tetted 
szégyenteljesen beszélő, gondolkodó és cse-
lekvő emberekké.” 

Forrás: www.nepszava.hu, www.24.hu

„Szeretném Önöket megnyugtatni és biztosítani 
afelől, hogy itt mindenkit tisztelettel fogadnak, 
az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fo-
gadják, az iszlámot, az önök civilizációs gyökere-
it itt rendkívül nagyra értékelik. Mi úgy tekintünk 
arra, mint egy nagy lelki és szellemi építményre, 
amely nélkül a világnak azon a részén sem béke, 
sem boldogság, sem kiegyensúlyozott emberi 
élet nem jöhetne létre. Ezért számunkra az isz-
lám világból érkezett emberek nem fenyegetést 
jelentenek, hanem egy magas civilizáció képvi-
selőiként üdvözöljük őket, és nem szégyellünk 
időnként tanulni sem tőlük.” 

„Mikor mi az arab világgal való kapcsola-
tunkra gondolunk, és onnan hozzánk érkező 
arab emberekkel találkozhatunk, akkor mi elő-

ször is egy kiemelkedő és nagy kultúra képvise-
lőit látjuk Önökben.”  

„Magyarország az iszlámot az emberiség 
egyik nagy szellemi és lelki alkotásának tekinti, 
amely sok százmillió embert segít hozzá, hogy 
az emberi élet létezésének magasabb értelmé-
hez eljuthasson.”

Aztán 2017-ben már egészen másképpen 
fogalmazott a nyáron a Tusványoson elmondott 
beszédében: 

Sikeres integráció nem létezik, mert a mig-
ránsok kultúrája éles ellentétben áll az európai 
kultúrával – jelentette ki Orbán, aki szerint a 
muszlimokkal nem is szabad szolidárisnak lenni, 
mert a kultúránkat veszélyeztetik.

Forrás: www.nyomtassteis.hu/bovebben; www.24.hu

 …Számunkra az iszlám világból érke
zett emberek nem fenyegetést jelen
tenek – mondta a miniszterelnök 2012
ben és 2015ben arab üzletemberek 
előtt. Aki kételkedne a szöveg hiteles
ségében, az videón is megnézheti a 
nyomtassteis.hu oldalon.

Orbán Viktor így 
beszél az iszlámról 
és az arabokról, 
amikor nem 
a híveihez szól
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Őcsény – működik a gyűlöletpropaganda

Nagyon sokszor fogjuk még elismételni: azért szítják a gyűlöletet a „migránsok”ellen, 
hogy féljünk, és azt higgyük, ettől a veszélytől csak Orbán Viktor és a jelenlegi kor
mány védhet meg. A szavazatunkat akarják a gyűlöletkeltéssel megszerezni.

Különleges kapcsolatot szeretne kiépíteni a kor-
mány Magyarország és Vietnam között – nyilat-
kozta a Vietnamba látogató Orbán Viktor.

Az eddig lefolytatott két segély hitelprog-
ram után ezért egy újabb, minden eddiginél 
nagyobb, 440 millió euró (138 milliárd forint) ér-
tékű segély hitelprogram indul. Orbán Viktor el-
mondta, hogy ennek keretében Magyarország 

500 ágyas onkológiai kórházat épít Can Tho 
városában, 60 millió euróból, vagyis 19 milliárd 
forintból.

Ezenkívül konkrét megállapodás született 
arról, hogy évente – az eddigi 100 helyett – 200 
vietnami diák tanulhat majd ösztöndíjjal Magyar-
országon.

Forrás: www.index.hu

Vietnamnak épít a magyar állam 
500 ágyas onkológiai kórházat

Ahogy mondani szokták, kiverte a biztosítékot Magyarországon ez a hír, amit talán 
még meg is lehetne magyarázni azzal, hogy ez majd visszatérül egyszer. Ha nem 
lenne olyan az egészségügyi helyzet itthon, amilyen. 


