Nyomtasd, másold, terjeszd!

Újabb megyei lapot darált be
a Fidesz, így Észak-Magyarország
végleg narancsszínű lett

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Balázsi Tibor, a miskolci polgármester korábbi tanácsadója, bizalmasa
váltotta főszerkesztői székében Kiss Lászlót az Észak-Magyarországnál. A hírt az új év első munkanapján jelentették be a kollégáknak.

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
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér
menüpont alatt.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Terrorveszéllyel riogatja
a kormány az óvodákat és iskolákat
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Terrorellenes intézkedési tervet kér a kormány az óvodáktól és az iskoláktól. Az intézményeknek júniusig kell összeírniuk, hogy vészhelyzet esetén milyen intézkedéseket hoznának. A kormány szerint erre a
potenciális terrorveszély miatt van szükség.
Fél évet kaptak a magyarországi óvodák
és iskolák, hogy Honvédelmi Intézkedési
Tervet (HIT) készítsenek maguknak. Erről
december végén értesítette az igazgatókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi). Az iskoláknak küldött levél szerint
a potenciális terrorfenyegetettség miatt

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Balázsi Tibor, a Fidesz helyi megmondó- műen nem volt kimondva, kinek a szekeembere, aki a háttérből – vagy mégsem rét kell tolni. Balázsi Tibor kinevezésével
annyira a háttérből – az önkormányzati la- azonban világossá tette a cégvezetés: a
pot is irányította (irányítja?), ezúttal a még Fidesz felé van a jó irány. Még néhány hét,
függetlennek számító megyei napilapot és a Borsod megyei napilap is fideszes
is birtokba vette. Igaz, az irányváltásra propagandakiadvány lesz, éppúgy, mint
lehetett számítani, hiszen szeptember a miskolci önkormányzat által kiadott Miskolci Napló.
1-jével Heinrich Pecina, a NépszaMár vannak is erre utaló jebadságot bezáró, majd Mészáros
lek, hiszen az új főszerkesztő
Lőrinc cégével üzletelő osztrák
nem váratott sokáig a miskolvállalkozó tulajdonába került
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lasztások, az idő sürget, ideje a
cég, azóta Inform Média Kft.
ME
lovak közé csapni, és tudatni az
név alatt adják ki a három meÉszak-Magyarország olvasóival,
gyei napilapot: az Észak-Magyarhogy Miskolcon is dübörög a gazdaországot, a Hajdú-bihari Naplót és a
ság, és mindez korábbi kenyéradójának,
Kelet-Magyarországot.
A három megyei napilapban már az Kriza Ákos polgármesternek köszönhető.
Talán elegánsabb lett volna ezzel
elmúlt hónapokban is megszaporodtak a
kormányhirdetések, amiből lehetett tudni, a fényezéssel még várni egy kicsit. Na
a Fidesz számára kedves lett a lapcso- de az elegancia olyan liberális maszlag,
port, számítanak Pecinára. Érezni lehetett olyan fideszeshez nem illő viselkedés.
az irányváltást is, de úgy tudjuk, egyértel- Meg egyébként is, Soros…
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minden intézménynek fel kell készülnie
az „esetlegesen bevezetendő különleges
jogrendre”. A levél alapján ez egy részletes dokumentum lesz, ami arra jó, hogy
az iskolák akkor is el tudják látni a feladatukat, ha megelőző védelmi helyzet,
terrorveszélyhelyzet, rendkívüli állapot,
szükségállapot vagy
váratlan támadás mi
att különleges jogrendet vezetnének be
az országban.
A kormány, érzékelve a nagy felháborodást, azzal védekezett, hogy csak egy
NATO-előírást hajtanak végre. Mint kiderült, szokás szerint ez
az állítás is hazugság
volt.
Forrás: www.444.hu
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Matolcsy: A kormány semmivel nem
tartozik a volt magánnyugdíjpénztári
tagoknak
A Gazdasági Minisztérium után a
Magyar Nemzeti Bank is megerősítette: a volt magánnyugdíjpénztári
tagok már semmire sem számíthatnak az államtól, amely 2826 milliárd
forintnyi megtakarításukat lopta el.
A tárca szerint nincs szó semmiféle tartozásról, ugyanakkor az MNB egyik jelentésében többen észrevettek egy 2826
milliárd forintos tételt, amely a nyugdíj-

pénztári átlépések miatti tartozásokból
ered. Az MSZP-s Tóth Bertalan megkérdezte erről Matolcsy György jegybankelnököt, aki annyit mondott, ez csak
statisztika, ami a magánnyugdíjpénztári
tagok átlépése során az államhoz került
pénzek elszámolását szolgálja. Halvány
ígéret ugyan van, hogy amikor az érintettek nyugdíjba mennek, több nyugdíjat
kaphatnak, de ez sokak szerint enyhén
szólva kérdéses, hiszen egyéni számlák
nincsenek, a pénzt pedig a kormány már
rég elköltötte.
Forrás: www.hvg.hu

Ennyi autópálya épülhetett volna az állam
által eltulajdonított magánnyugdíjpénztári
megtakarításokból

Csak a Fidesz pártalapítványát nem
vizsgálja az Állami Számvevőszék a
választások előtt
Az utóbbi hetekben azzal gyengíti ellenfeleit a Fidesz, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) sokmilliós büntetéssel sújtja a pártokat különböző ügyekben, ezzel apasztva azt a kasszát, amelyből a választási kampányukat finanszíroznák. Most az ÁSZ a pártokhoz kötődő alapítványokat fogja vizsgálni.
Az Állami Számvevőszék átadta az Országgyűlésnek első félévi ellenőrzési
tervét, amelyből kiderül, kik számíthatnak ellenőrzésre a következő hónapok
ban. E szerint éppen a választások előtt
az MSZP, az LMP, a Jobbik, a DK, a Liberálisok, az Együtt, illetve a PM pártalapítványait fogják vizsgálni. És vélhetően büntetni, hiszen az elmúlt hetekben
hat ellenzéki pártot sújtottak sokmilliós

pénzbírsággal állítólagos gazdálkodási
hibák miatt.
Valakik viszont hiányoznak a listáról.
Igen, bizony, a Fidesz és pártalapítványa
valahogy megint kimaradt az ellenőrzöttek köréből, de a KDNP-t se keresse senki. Sebaj, talán a második félévben (jóval
a tavaszi választások után) majd rájuk is
sor kerül…
Forrás: www.merce.hu

Már 71 ember fagyott meg ezen a télen
Ősz eleje és december 31. között 71-en fagytak
meg Magyarországon, tudatja a Magyar Szociális Fórum. Tavaly a hidegebb tél miatt ez a szám
a százat is meghaladta. A Szociális Fórum szerint a kormány, ahelyett, hogy a kilakoltatottak
fedélhez juttatásával vetne véget az évről évre
ismétlődő tömeges emberhalálnak, nehezíti

az adatszolgáltatást, így próbálja elkendőzni
a szomorú valóságot. A legtöbben egyébként
nem az utcán, hanem saját, fűtetlen otthonukban hűlnek ki végzetesen. Fagyhalált halt
embertársaink tiszteletére január 15-én este 6
órakor gyertyagyújtás lesz Budapesten, a Kossuth téren.

Szövetségi kapitányaink havi alamizsnái...
„A Magyar Labdarúgó Szövetség nem várja el
senkitől, és nem engedi meg, hogy szerződés
és fizetés nélkül végezze a munkáját” – olvasható a napokban kiadott közleményben.
A szövetség kitér arra, hogy a 2010 óta kinevezett kapitányok – sorrendben Egervári Sándor, Csábi József, Pintér Attila, Dárdai Pál, Bernd
Storck, Szélesi Zoltán és Georges Leekens –

mindegyike részesült anyagi juttatásban, és
fizetésük között nem volt érdemi különbség.
Egyikük sem keresett többet havi 10 millió forintnál.
Az MLSZ szerint a szövetségi kapitány javadalmazásához nem használ fel közpénzt, és a
kapitánnyal együtt hiánytalanul teljesíti a járulékfizetési kötelezettségeket.
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Forrás: Magyar Távirati Iroda
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