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Orbán Viktor jó barátja a félelem

Készült egy alapos elemzés Orbán Viktor beszédeiből, amely statiszti-
kai módszerekkel vizsgálja a miniszterelnök szóhasználatának változá-
sait 1999 és 2018 között. A tanulmányt komoly, szakmájukban elismert 
kutatók készítették, Orbán Viktor évértékelő, tusványosi és március 15-i 
beszédeit vizsgálták az elmúlt 19 évből.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük, 

hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com 

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: Kerepes-Szilasliget

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

Csoportosították és megszámolták Or-
bán szavait, és ez alapján vontak le kö-
vetkeztetéseket. A módszernek nagy 
előnye, hogy kizárja az érzelmi értékelé-
seket (mint például azt, hogy „úgy érez-
tem, Orbán most nagyon harcias 
volt”), továbbá figyelembe 
veszi azt is, hogy milyen sű-
rűn használ a harcra, véres 
küzdelemre utaló szava-
kat, ezzel keltve hatást a 
közönségben.

Egyik legérdekesebb 
meg  állapításuk, hogy Orbán 
rendkívül sokszínűen és na-
gyon gyakran használ félelemmel 
kapcsolatos, szorongást, bűnt, fájdal-
mat, vereséget leíró szavakat. A „szoron-
gás, alávetettség és összeomlás” szavai 
is nagy kedvencei a miniszterelnöknek. 
Ezek összesen több mint 3000 alkalom-

mal szerepelnek a beszédekben. Így 
közel 2 százalékát adják az összes sza-
vának. Szinte ugyanannyiszor fordultak 
elő összesen, mint ahányszor kimondta, 
hogy „egy” vagy hogy „van”.

Orbánnak tipikus eljárása,  
hogy nagyon hosszan és rész-

letesen végigvesz egy ve-
szélyt, majd lezárja gyor-
san azzal, hogy ő majd 
megoldja. Ez a stílus a 
népmesék felépítésére 

emlékeztette a kutatókat.
A félelemre utaló szavak 

Orbán 2004-es évértékelőjén 
lettek először ennyire dominán-

sak, de a csúcsot 2007-ben és 2009-ben 
érte el ezzel a tematikával. Abban a két 
évben 2,5 százalék felett volt az évér-
tékelőiben a félelmet idéző kifejezések 
aránya.

Ha elolvastad, add tovább!
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Nemzetpusztító az iskola

Vekerdy Tamás gyerekpszichológus D. Tóth Kriszta vendége volt az Elvisz-
lek magammal című műsorban, s a műsorvezető felvetette, hogy Vekerdy 
az utóbbi időben a szokásosnál is keményebben kritizálja a rendszert.

„Emlékszem, hogy mennyire letolt en-
gem egy egykori oktatáskutató a 80-as 
években, amikor azt nyilatkoztam, hogy 
a magyar iskola gyilkos, mert testileg-
lelkileg rongálja a gyerekeket. Most azt 
kell mondanom, hogy az az iskola, amit 
akkor hevesen kritizáltam, sokkal jobb, 
gyerekközelibb, gyerekekről többet tudó, 
gyerekeit és tanárait sokkal kevésbé kín-
zó, gyötrő, pusztító iskola volt, mint a mai” 
– mondta Vekerdy, majd hozzátette: az a 

rendszer baja, hogy nem viseli jól a kriti-
kát. Szóba került az is, hogy soha nem volt 
még ekkora szükség a családokra mint 
támogató háttérre. „Igen, a család számít, 
a család számít többet, a család védelmet 
tud biztosítani (…). De ha a család nincs jó 
szociális állapotban, és Magyarországon 
egyre több család van – önhibáján kívül – 
rettenetes állapotban, akkor viszont egy-
általán nem tud a gyereken segíteni...”

Forrás: hvg.hu

„Ragaszkodtunk és ragaszkodtam ahhoz, hogy korrekt és tisztességes versenyt 
folytassunk, bár tudtuk és meg is tapasztaltuk, hogy a NER minden ízléstelen és 

tisztességtelen eszközt bevet önvédelme érdekében.
A megfélemlítésre válaszunk az értelmes gondolkodás, az elbutításra válaszunk a 
megértő megismerés, gyűlölet helyett a szeretet, széthúzás helyett az összefogás, 

tömegpropaganda helyett a személyes példamutatás. Valódi győzelmet a NER 
szellemisége felett csakis akkor arathatunk, ha nem fogadjuk el annak cinikus 

és antidemokratikus hatalomgyakorlási technikáját, lecsupaszított és arrogáns 
nyelvét és sokakat elbutító gondolkodásmódját. (…) Itt élünk, itt maradunk, soha 
nem adjuk fel hitünket, és továbbra is megtesszük, amit megtehetünk, gyerekeink 

boldogabb jövője érdekében!”
Köszönet Győri Péter munkájáért!

Győri Péter nem nyert a 8. kerületi polgármester-választáson, de a következő 
szavakat intézte a Facebookon a vele rokonszenvezőkhöz:
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Az OLAF szerint csalással, egymással 
egyeztetve, a piaci árnál jóval drágábban 
vállalt el megbízásokat, és nem létező iro-
dák költségeit írta le két budapesti cég. A 
hivatal még tavaly decemberben értesí-
tette erről a magyar hatóságokat, de mos-
tanáig senkit nem hallgattak ki az ügyben 
gyanúsítottként – írta meg a 24.hu hírpor-
tál, így foglalva össze az ügyet: „durva 
túlárazás, kamuirodák, 403 ezer forintos 
órabérért megírt tanulmány”.

Az OLAF 2015 őszén kezdett nyomoz-
ni két magyar nonprofit kutatóközpont 
ügyében, mert papíron távmunkában 
foglalkoztattak embereket, de valójában 
egy budapesti irodában zajlott a munka. 
Amikor ellenőrzés jött, akkor a papíron 
vidéki telephelyeken dolgozó embereket 
e-mailben arra utasították, hogy a látszat 
kedvéért jelenjenek meg „a megvalósítá-
si helyszíneken”.

Forrás: 24.hu
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Az elkerülhető halálozás európai 33,1 
százalékos mértékéhez képest Magyar-
országon ez az adat 41 százalék. Az eu-
rópai országokkal összevetve: az utolsó 
harmadban kullogunk.

Elkerülhető halálozáson azokat az 
eseteket értjük, melyek – ha idejében 
történő, megfelelő orvosi beavatkozá-
sokat alkalmaztak volna – alapvetően 
elkerülhetők lettek volna. Ez a mutató 
nemcsak az egészségügyi ellátás, ha-
nem az adott ország egészségpolitiká-

jának minőségét, teljesítményét is jelzi.
Egyenetlen, kiszámíthatatlan, bizonyta-
lan az országban az egészségügyi ellá-
tás színvonala, hozzáférhetősége.

Kapkodó, tűzoltás jellegű intézke-
dések történnek, az uniós forrásokból 
sokszor jó, de rövid távú, félbehagyott 
vagy idejében el sem kezdett, a forrá-
sok kimerülésével abbamaradó egész-
ségügyi projektek sorát látjuk, és szen-
vedjük el.

Forrás: magyarnarancs.hu 

Sokkal rosszabb a magyar egészségügy teljesítménye, mint 
azt az ország fejlettsége lehetővé tenné

A közeljövőben akár a 340 forintot is el-
érheti az euró árfolyama, hisz múlt pén-
teken már 330 forintot kellett fizetni egy 
euróért. Szakemberek szerint a forint 
további gyengülése addig tarthat, amíg 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem vál-
toztat pénzügyi politikáján. A forint rom-
lásának az oka részben az, hogy az MNB 
kitartott amellett, hogy alacsonyan tartja 
a kamatszintet, míg a nagy jegybankok, 
mint az amerikai jegybank is, elkezdtek 
kamatot emelni, és az Európai Központi 
Bank is szigorításra készül.

Kovács Zoltán kormányszóvivő sze-
rint a Magyarország ellen irányuló spe-
kulációk gyengíthetik a forintot, de ezt 
a Magyar Nemzeti Bank közleményben 
cáfolta. A parlament Költségvetési Bi-
zottsága a héten meghallgatja Matolcsy 
György jegybankelnököt ez ügyben. A 
nyáron várhatóan több százezer Horvát-
országba utazó magyarnak veszteséget 
jelent a forint gyengülése, mert az euró-
val szembeni értékvesztés a kunaárfo-
lyamban is megjelent.

Forrás: Magyar Hang

A Horvátországban nyaraló magyarok 
sokat veszíthetnek a forint zuhanásán

Nemrég még Matolcsy György jegy-
bankelnök unokatestvérének az ér-
dekeltsége volt az egyik részt vevő 
cég egy olyan pályázaton, mely kap-
csán az uniós ellenőrző szerv (OLAF) 
csalás miatt nyomoz.

2016 eleje óta, aki új lakást vesz, az általános, 
27%-os áfa helyett csak 5%-ot fizet, 2019 végével 
azonban visszaáll a rend, az új építésű lakások 
esetében megszűnik ez a kedvezmény. A Portfolio 
a miniszter kijelentései után elemezte a várható 
hatásokat, és semmi jót nem sikerült kideríteniük: 
előzetes kalkulációik szerint a lépés komoly hatást 
fog gyakorolni a 2020 januárja után kifizetett új la-
kások részleteire. Egy konkrét példával is éltek: ha 
visszaáll a 27%-os áfa, akkor egy 50 milliós lakás 
áfája 2,5 millió forint helyett 13,5 millió forint lesz. 
Vagyis a végösszeg 52,5 millió helyett 63,5 milli-
óra jön ki a számítások alapján. A Portfolio szerint 
az árak nem fognak mérséklődni, a mostani nagy 
építési láz pedig ezzel egyértelműen véget érhet.

Megszűnik az adókedvezmény, 
brutálisan drágulhatnak a lakások

Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádióban beszélt arról, hogy nem 
terveznek hosszabbítást, 2019 végéig tart az 5%-os lakásáfával kapcso-
latos adókedvezmény. A Portfolio számításai szerint a lépésnek érezhető 
hatása lesz. 

9 milliárd forint uniós támogatást 
csaltak el magyar cégek egy pályázaton
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A lakásárak drágulása

5% áfa

27% áfa

52,5
millió

63,5
millió
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A lakásárak emelkedése


