Egy tanulmány elkészítésére adunk
17 milliárd forint kölcsönt Nigériának

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Szulejman Adamu, az ország vízügyi minisztere jelentette be, hogy Nigéria 54 millió eurós (közel 17 milliárd forint) kölcsönt kap Magyarországtól egy olyan tanulmány elkészítésére, amely az országot sújtó áradások kivédéséről szólna.

„Nincs szükségünk a hiteletekre!” – énekelte
angolul egy tucat Magyarországon élő nigériai
John Lennon „Give Peace a Chance” című örökzöldjének a dallamára a Parlament előtt csütörtökön. Demonstrációjukkal arra akarták rávenni
az Orbán-kormányt, hogy ne adjon Nigériának
54 millió eurós – 17 milliárd forintos – kölcsönt
egy meglehetősen gyanús tanulmányírásra.
Szerintük ez az összeg is csak az országot uraló politikusok és rokonaik bankszámláján fog
kikötni, miközben Nigéria népének mára is elviselhetetlen terhet jelent a hatalmasra hízott
államadósság törlesztése és az élet minden
területén jelen lévő korrupció.
Két nigériai folyó szabályozásáról van szó.
Az egyik a Niger, a másik a Benue. Előbbi Nyu
gat-Afrika legfontosabb folyója. Meg nem erő
sített információnk szerint két megállapodás
van érvényben vízügyi témában Magyarország
és Nigéria között: az egyik a nigériai kormány
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között, a
másik pedig a nigériai kormány és a magyar
kormány között jött létre.
A Demokratikus Koalíció MTI-ben megjelent információi szerint az Orbán-kormány nem
először ad távoli országoknak hitelt a magyarok
pénzéből, korábban Laosz 41 milliárd, Irán 26
milliárd, Grúzia pedig 20 milliárd forintot kapott
az adóbefizetésekből.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Harmincmilliós helikoptert vett
Orbán Viktor családjának egyik cége
Miért törvényszerű, hogy egy miniszterelnök családtagjainak, barátainak mind milliárdosnak kell lennie? Orbán Viktor édesapja milliárdos. A legidősebb lányának a
férje röpke néhány év alatt szintén milliárdos lett. A szülőfalujának polgármestere,
aki Orbán barátjának mondja magát, ugyancsak pár év alatt Magyarország 4. leggazdagabb embere lett, miközben korábban a falu megbecsült gázszerelője volt.

A 17 milliárdnyi
külföldre
talicskázott pénzből
minden magyar
nyugdíjas kaphatna
egy egyszeri, 6 ezer
forintos támogatást.

Forrás: www.index.hu/MTI/nepszava.hu

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
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A miniszterelnök édesapjának, édesanyjának
és öccsének tulajdonában lévő Gánt Kő és
Tőzeg Kft. épp most készül szétválni két céggé. Ennek kapcsán kerültek elő olyan cégiratok, amikből kiderült, hogy a cég birtokol egy
légi járművet is. A hatósági lajstrom szerint
nem is akármilyet: egy négyéves Calidus típu-

sú girokoptert. A leginkább talán egy
egyszemélyes minihelikopterre hasonlító jármű nem igazán tűnik alkalmasnak ipari tevékenységre, hiszen
mindössze 4,8 méter hosszú, alig 300
kilogrammos, és legfeljebb 600 kilométert tud egyhuzamban repülni, azt
sem túl gyorsan, mivel végsebessége
az óránkénti 200 kilométert sem éri el.
Sokkal inkább hobbigépnek tűnik
tehát, olcsónak viszont nem mondható. Az interneten elérhető források
szerint az ára nagyjából 90 ezer dollár,
azaz jelenlegi árfolyamon durván 23
millió forint, nem kizárt azonban, hogy
Orbánék ennél többért vették. A járművet most 7,6 millió forintos értéken tartják
nyilván a könyvekben, de 2013-ban vásárolták,
és azóta értékének jelentős részét leírták. Ha
lehet hinni a cég számviteli politikájának, akkor
a bekerülési érték a 30 millió forintot is meghaladhatta.
Forrás: www.mno.hu
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Hatvanmillió
menekülttel riogat
Orbán Viktor

Akkora a tanárhiány, hogy hirdetési
újságokban keresik az oktatókat

Az illegális határátlépések száma Magyarország
felé a 2010–2017. években
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Miközben a kormányzati sajtó szerint még soha nem volt rendben annyira az oktatás területe, mint most, egyre-másra érkeznek a hírek az egész országot sújtó
pedagógushiányról.
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Mivel Törökország nem engedi tovább
a menekülteket, ott gondoskodnak az
ellátásukról, így Magyarországig csupán a korábbi tömeg töredéke jut el.
A rendőrség hivatalos statisztikái szerint van olyan nap, hogy egyetlen illegális határátlépőt sem fognak el, de
most nyáron is csak két olyan nap volt,
amikor 40-nél többen kíséreltek meg
belépni hazánkba.

Tehát tömeges migrációról szó sincsen. Komoly, igazi probléma a menekülthullám, de
ma nincs veszélyhelyzet sem Magyarországon,
sem a környező országokban. Holott a kormány nagyon szeretné fenntartani a félelmet
az országban. Mivel a tények cáfolják ezt, ezért
muszáj nagyokat mondani.
Legutóbb szeptember elején, Kötcsén tartott egy beszédet Orbán Viktor, amelyben azt
állította, hogy 60 millió afrikai készül elindulni
2020-ig Európába. A HVG című lap utánané-
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zett, honnan származhat ez az adat. Kiderült,
hogy egy ilyen szám egy 13 évvel ezelőtt (!)
készült ENSZ-tanulmányban szerepel becslésként, és még az is úgy fogalmaz, hogy az
elsivatagosodás miatt Észak-Afrikába vagy Európa felé indulhatnak el tömegesen.
Ugyanígy a megfélemlítést célozza, hogy a
kormány 2018 márciusáig meghosszabbította a
„tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet”
Magyarországon. Pedig még az általuk hozott
törvény szerint sincsen tömeges bevándorlás.
Az ugyanis a jogszabály szerint akkor állna
fenn, ha a menedékkérők száma egy hónap
átlagában a napi ötszáz főt vagy két egymást
követő hét átlagában a napi hétszázötven főt
meghaladja. Jelenleg még a tizede sem érkezett a legrosszabb napokon sem a menedékkérőknek. De ha ezt beismernék, akkor lehet,
hogy sokan nem rettegnének annyira.
Forrás: www.hvg.hu, www.444.hu

Már az apróhirdetési oldalakon, például a Vaterán és a Jófogáson is egymást érik az iskolai álláshirdetések, sok tantestületből ugyanis
még szeptember 1-jén is több pedagógus hiányzott. Van olyan budapesti általános iskola,
ahol az első osztályosoknak a tanévnyitó előtt
egy nappal még nem volt tanítójuk, máshol
már meg sem lepődnek, ha egy kolléga bejelenti: más szakmában próbál szerencsét – írja
az eduline.hu internetes oktatási portál.
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Melyik párt mit ígér a nyugdíjasoknak?
A Nyugdíjasok Országos Szövetségének meghívá-

legmagasabb szinten. Többen ígérték, hogy ha-

sát minden parlamenti és parlamenten kívüli párt

talomra jutásuk esetén megdupláznák a nyugdíj-

elfogadta – kivéve a Fideszt. Ők soha nem vesz-

minimumot, a 100 ezer forint alatti járandóságokat

nek részt nyilvános vitákon, és nem egyeztetnek

pedig nagyobb mértékben emelnék. Javasolták a

senkivel. Ugyanúgy, mint Orbán Viktor, aki immár

nyugdíjplafon bevezetését, csökkentve a 28 ezer

két választáson nem mert nyilvános vitát folytatni

forintos és a milliós nyugdíjak közötti ollót. Mivel a

ellenzéki politikussal.

minimálnyugdíj 2008 óta változatlanul 28 500 fo-

Az augusztus végén, Csillebércen megtartott rendezvényen tíz párt képviseltette magát a

rint, többen is úgy vélték, hogy ezt 50 ezerre meg
kell emelni a lehető leghamarabb.
Forrás: www.hirtv.hu
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pasztalat nem feltétel, de természetesen jó,
ha van”,
A „hivatalos” közszolgálati állásportálon, a
Közigálláson is sok még az álláshirdetés, hiába
kezdődött már el a tanév. A „tanár” szóra keresve 237, a „tanító” kifejezésre 74, „óvodapedagógusra” 48 álláshirdetést dobott ki a rendszer
- és ezek csak a budapesti állások.
Az eduline által megkérdezett pedagógusok is komoly tanárhiányról számoltak be,
egyikük elmondása szerint már „senki nem
lepődik meg, amikor tanév végén négy-öt
kolléga felmond”, sokuk helyére a tanév első
napjáig nem sikerült pedagógust találni. „Az
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A Vaterán az „oktatás-tudomány” kategó
riában például 1308 álláshirdetést találtunk.
A Jófogáson is több mint száz hirdetést böngészhet át az, aki az oktatásban szeretne elhelyezkedni, ráadásul úgy tűnik, az iskolák
már nem is próbálnak többéves tapasztalattal
rendelkező pedagógust találni, az egyik iskola hirdetésében például úgy fogalmaz, „a ta-
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egy-két éve tanítók közül sokan felállnak. Pályakezdőként bruttó 180-190 ezer forintot keresnek, ráébrednek, hogy ennyiből nem tudnak megélni, lakásvásárlásról pedig álmodni
sem lehet, úgyhogy inkább elmennek asszisztensnek, ügyintézőnek egy multihoz nettó
180-190 ezerért” - magyarázta.
Forrás: www.eduline.hu
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