Volt-nincs Némedi-ügy
A veszprémi önkormányzat decemberi ülésén jelentették be, hogy
részben lezárult a nyomozás az Intézményi Szolgáltató Szervezettel
kapcsolatos ügyben. Három személlyel szemben születik vádemelési
javaslat, de Némedi Lajos alpolgármester nincs közöttük. Csakhogy
az ellenzék őt soha nem ezzel vádolta, hanem azzal, hogy elhallgatta
és takargatta a régóta ismert szabálytalanságokat.

Porga Gyula veszprémi polgármester az felsorolták érveiket, amelyekkel megülésen elmondta, hogy Némedi Lajos indokolták az intézményvezető azonnali
alpolgármester ellen semmilyen nyo- menesztésének szükségességét.
Szerintük a történtekért nem csak
mozati eljárás nem folyt, őt sem gyaaz intézményvezetőt terheli fenúsítottként, sem tanúként nem
lelősség. A belső ellenőrzési
hallgatta ki a hatóság.
jelentés idejekorán rámuHartmann Ferenc (MSZP)
tatott a súlyos szabálytaés Katanics Sándor (DK)
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Némedi Lajos, a területért
az Intézményi Szolgáltató
felelős alpolgármester feSzervezet (ISZSZ) gyanús
lelőssége is.
üzelmeivel kapcsolatosan
A polgármester azt a kérhosszú hónapokon át ostdést szegezte az ellenzékiekromolták a városvezetést, de
nek, hogy lesz-e vajon bátorságuk
mindhiába. Pedig egy belső ellenőri jelentés már áprilisban hét „súlyos, elnézést kérni az alpolgármestertől.
Hartmann Ferenc, az MSZP frakciónagy kockázatú” szabálytalanságot állapított meg a cégnél. A dokumentum vezetője a Veszprém Kukacnak az ülés
a városvezetők rendelkezésére állt, de után elmondta, hogy a birtokában lévő
a tartalmát eltitkolták a képviselők előtt bizonyítékok alapján nincs okuk a bo– állítják az ellenzékiek. Ráadásul hagy- csánatkérésre. Magyarországon ma jog
ták futni a felelős intézményvezetőt is. szolgáltatás van igazságszolgáltatás
Miközben előtte a fideszes többség le- helyett, a véleményüket pedig a továbszavazta, amikor a pénzügyi és költség- biakban is fenntartják.
Forrás: www.veszpremkukac.hu
vetési bizottságnak előterjesztették és
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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Veszprém: veszprem.nyomtassteis@gmail.com
Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

4

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról
töltheti le. Az itt érintett témákról bővebben olvashat
a honlapunkon a Háttér menüpont alatt. Jövőre is
találkozzon velünk! Keddenként 19 órától várjuk a
Kelet Kávézóba! (Budapest XI. ker., Bartók Béla út 29.)

Nyomtasd, másold, terjeszd!

22. szám | 2017. december 22.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Gyűlölködésre tanítják
a vidéki nagyvárosokat
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Döbbenetes, hogy már nem csak a kormány, de a nagyobb városok fi
deszes többségű önkormányzatai is konkrét hazugságokkal riogatják
az embereket. Miközben Soros György alapítványa a vidéki szegény
séget szeretné csökkenteni ott működő civil szervezetek támogatásá
val, addig azt terjesztik róla, hogy bevándorlásszervező irodákat akar
létrehozni

Forrás: Index.hu – Napirajz – Grafitember

Először a tények. Új programot indít a Soros György által alapított Nyílt Társadalom
Alapítvány a dél-dunántúli és észak-alföldi régióban, ahol több százezer dollárt
fognak szétosztani civil kezdeményezések között. A projekt részeként új irodák
nyílnak Pécsen és Debrecenben is. Erről
Csontos Csaba, az alapítvány szóvivője

beszélt. „Felismertük, hogy mélyebbre
kell menni a társadalmi gondok kezelésében, és nem lehet Budapestről megmondani, mire van szükség egy ormánsági faluban” – mondta Csontos. Ezért
megállapodtak egy pécsi és egy debreceni civil szervezettel, amelyek az elmúlt
hónapokban felmérték, melyek a legnagyobb, szegénységből adódó problémák
a saját régiójukban. A napokban ki is írják
a pályázatokat lakhatási, oktatási, egészségügyi és mindenféle, szegénységgel
kapcsolatos témákban.
Soros György egyébként hosszú évtizedek óta támogat szociális ügyekkel
foglalkozó civil szervezeteket.
A hazug gyűlölködést Kaposvár polgármestere nyitotta, ő nevezte először teljesen önkényesen bevándorlásszervező
irodáknak a pécsi és debreceni civil bázisokat.
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Csatlakozott hozzá Miskolc polgármestere, aki teljesen törvénytelenül és
alaptalanul valósággal kitiltotta a Soros
által támogatott civileket a városából.
Közölte: levélben fogja értesíteni az
alapítványt, hogy tartsák tiszteletben
a miskolciak álláspontját és provokatív
jelenlétükkel ne ássák alá a város nyugalmát.
Pécsen még ennél is messzebb mentek el. Hoppál Péter kulturális államtitkár,
pécsi Fidesz-elnök arra kért minden pécsit, hogy ne adjanak helyet Az Emberség
Erejével Alapítványnak, amely szerinte a
„pécsi Soros-kampányközpont”. A képviselő-testület hasonló szellemiségű nyilatkozatot fogadott el. A politikai nyomás

hatására felmondta a bérbeadó az alapítvánnyal a bérleti szerződését.
A jobb érzésű pécsiek megelégelve,
hogy városvezetésük az ő nevükben gyűlölködik, december 16-án tiltakozó tüntetést szerveztek.
A kormány szemmel láthatóan nem
hagy fel a megfélemlítő kampányával.
Abban bíznak, hogy a hazugságokkal félelemben tartott emberek, akik rettegnek
a menekültektől, majd rájuk szavaznak,
hiszen ők ígérnek védelmet nekik. Holott
menekültek lassan egy éve nem jönnek
felénk, és nem a kerítés miatt, hanem
azért, mert Törökország az Európai Unióval kötött megállapodás alapján megállítja őket.
Forrás: www.hvg.hu, MTI, www.szabadpecs.hu

Kevés a szociális tűzifa – túl nagy a szegénység
Hiába növelték meg négymilliárd forintra a
szociálistüzelőanyag-pályázaton elnyerhető
összeget, ez az igényeknek csak töredékét
elégíti ki.
A települések több mint 6 milliárd forint
nyi tüzelőt igényeltek volna, pedig nagyon
szigorúak a feltételek. Még így is 2255 ötezer
lakosnál kisebb lélekszámú településen osz
tottak fát vagy lignitet.
A program 2011 óta fut, és szinte minden
évben emelnek az összegen a döntéshozók –
akik furcsa módon sikerként kommunikálják
mindezt. Pedig csupán annak a bizonyítéka,
hogy folyamatosan nő a rászorulók száma.
A Belügyminisztérium által lekötött tűzifa
pedig a vásárlóknak kedvezőtlen folyamato
kat indít be a piacon. Vagy hiány keletkezik
belőle, vagy egekbe szökik az ára.
És bár Pogácsás Tibor, a programot fel
ügyelő államtitkár szerint ez a fajta támo
gatás „érdemi segítséget” jelent „a leg
rászorultabbaknak,
legelesettebbeknek,
a krízishelyzetben lévőknek”, azért ennél
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bonyolultabb a helyzet. Ennek legfőbb oka,
hogy a nyertes önkormányzatoknak saját
rendeletben kell szabályozniuk, hogy a tü
zelőanyagot milyen módon osztják szét.
Ahány polgármesteri hivatal, annyi szokás.
Nyírbogáton szinte mindenki nevetett, ami
kor megkérdeztük, hogy kitart-e a tél végéig
az önkormányzat által kiutalt mintegy 0,75
köbméternyi akác. Egy-két hétre tippeltek
válaszadóink, attól függően, hogy mennyien
laktak egy háztartásban.

Az ország legtöbb megyéjében
a felnőttek felének sincs érettségije
Noha országosan a 18 év felettiek 55 százalékának van már érettségije,
vannak megyék, ahol alig haladja meg a 40 százalékot az érettségizettek
aránya. A 19 megyéből 11-ben többségben vannak azok, akik nem jutottak
el az érettségiig. Ez pedig azért baj, mert az érettségivel rendelkezők sike
resebbek a munkaerőpiacon, és többet is keresnek.
A 2011-es népszámláláskor még csak
a lakosság 49 százalékának volt érettségije, de a 2016-os mikrocenzusnál
ez az arány már 55 százalék volt, vagyis az átlagos képzettségi szint emelkedőben van. De közel sem ilyen pozitív
a kép, ha megyénként külön nézzük az
adatokat.
A fővárosi lakosság 76,4 százaléka
rendelkezik legalább középfokú végzettséggel, ezzel szemben Nógrádban a
választókorú népesség csupán 42,8 százalékának van érettségije, és alig jobb
ez az arány Szabolcsban (43,4 százalék),
Jász-Nagykun-Szolnok megyében (43,6
százalék) vagy Tolnában (43,8 százalék).
A kormány azt hangoztatja, hogy a lemorzsolódó fiatalok a korábbi rendszerben sem feltétlenül szereztek érettségit,

viszont a tankötelezettség leszállításával
hamarabb kikerülnek a munkaerőpiacra, hamarabb tudnak munkát vállalni,
de mióta 18-ról 16 évre csökkentették a
tankötelezettség korhatárát, több tízezer
15–19 éves hagyta el az iskolát. Folyamatosan emelkedik azoknak a fiataloknak
az aránya is, akik se nem dolgoznak, se
nem keresnek munkát, se nem tanulnak
nappali tagozaton. A 2016/2017-es tanévben a 15–19 éveseknek mindössze 82
százaléka járt iskolába vagy egyetemre,
miközben egy évtizede ez az arány még
90 százalék körül volt.
Egyébként minél képzetlenebb valaki, annál könnyebb rémhírekkel riogatni, ami a kormányzati propaganda
kedvenc eszköze manapság.
Forrás: www.index.hu

Leglább érettségivel rendelkezők aránya
a választókorú népességen belül
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Forrás: www.mno.hu
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