Nyomtasd, másold, terjeszd!

Saját kastéllyal fejleszt Lázár János

NYOMTASS TE IS!

Nagyon úgy tűnik, hogy magánbirodalmat épít több százmillióért választókörzete közelében Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Bár egyelőre tagadja, hogy az ő vadászkastélya épült Hódmezővásárhely
közelében, egy, a családja földjei által szorosan körbezárt telekre, ám
földhivatali térképmásolatok és tulajdoni lapok alapján – és a helyiek szerint is – szinte biztos, hogy köze van a puccos ingatlanhoz.
elmúltban egy szerénynek semmiképpen
sem nevezhető luxuskastély épült. Lázár
tagadja, hogy az övé lenne, a helyiek és
földhivatali térképmásolatok, valamint tulajdoni lapok szerint azonban nem kétséges, hogy valójában ő a beruházó.
A kastély korábban Kulik Jenő hódmezővásárhelyi ügyvédé volt, ő 2015-ben
vette meg a területet egy vadásztársaságtól. Kulik és Lázár Rapcsák András korábbi
hódmezővásárhelyi polgármester idején
gyakornok volt az önkormányzatnál, s később Kulik rendszeresen adott jogi tanácsokat a miniszternek, 2014-ben például
4,55 millió forintért.

Hódmezővásárhelyen M Á R K I - Z AY P É T E R az ellenzéki pártok által támogatott független
polgármesterjelölt.
Választási Irodája: Lehel utca 6. Ügyelet: minden nap 14 és 18 óra között. Személyes találkozási
lehetőség: szombaton 13 és 15 óra között, valamint vasárnap 7.30 és 9 óra között a vásárhelyi piacon.
e-mail: azertavizazur@gmail.com
Facebook: Márki-Zay Péter hivatalos oldala (https://www.facebook.com/markizaypeter), illetve a
Vásárhelyiek a változásért oldal.
Lakossági fórumok:
Január 24. 17 óra Szabadság Olvasókör (Susán), Klauzál utca 105.
Január 25. 17 óra Belvárosi Olvasókör, Andrássy utca 32.
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.

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Az Y-generáció lázadása:
sok ezren a diáktüntetésen
Forrás: www.magyarnarancs.hu

Úgy tűnik, egy vadászkastély lesz az a kellemes meleg otthon, ahová – ahogy azt
bejelentette – visszavonulna Lázár János
csúcsminiszter. Kormánytagként egyébként is elvégezte a rábízott feladatokat
– nyilatkozta egy kormánypárti lapnak –,
ezért saját választókörzete, vagyis szülővárosa, Hódmezővásárhely és környezete fejlesztésével foglalkozna. Ez utóbbi
már meg is kezdődött, történetesen a
Hódmezővásárhelyhez köthető batidai
tanyavilág szélén, ahol a Lázár családnak – a két fiúnak is – több földbirtoka
van. Ezek szorosan körbezárnak egy 3054
négyzetméteres területet, amelyre a köz-
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Egy sokszor leírt, apatikusnak és jövője iránt érdektelennek titulált generáció mutatta meg magát január 19-én a Független Diákparlament társszervezésében lezajlott sokezres diákdemonstráción.
Az Alkotmány utca egészen megtelt a
diákokkal, akik modern, demokratikus,
a diákok igényeit figyelembe vevő és 21.
századi oktatáspolitikáért álltak ki. A demonstráción részt vett sok ezres tömeget már nem lehet elvitatni, az oktatási
kormányzatnak figyelembe kell vennie
végre a diákság véleményét!
A követeléseket 12+1 pontban az Em
minek nyújtják át a szervezők, és január
31-ig várunk rá érdemi választ, amennyiben nem kapunk, újabb, meglepetésszerű akciókkal folytatjuk a megmozdulást.

Ez az eset megmutatta: a diákság attól,
hogy többségében a „nagypolitika” sokszor acsarkodó és sárdobáló világában
nem szeret részt venni, igenis van véleménye, és kiáll mellette. Az pedig külön
örvendetes, hogy a diákság mellett a tanárok, szülők és rengeteg szimpatizáns
is kiállt. Hiszen az ügy közvetve mindenkit érint: amilyen a ma oktatása, olyan
lesz a jövő Magyarországa!
Tarnay Kristóf Ábel
kommunikációs koordinátor, Független Diákparlament
fegyvertelen.blog.hu

Mit kíván a magyar diákság?
„Képezze az oktatás alapját a 21. században
szükséges készségek fejlesztése! Igaz
ságos, demokratikus és modern oktatást
minden diáknak!
Neveljenek az iskolában elméleti és
gyakorlati módon is kritikus gondolkodásra és felelős állampolgárságra!
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Rögzítsék a diákok kötelező óraszámának maximumát heti 30 órában a középiskolában, 25 órában az általános iskolában!
Ne legyen kötelező a szakmai érettségi! Tegyék lehetővé az előre hozott érettségit minden tantárgyból! A törvényeknek megfelelően a továbbiakban minden
érettségivel kapcsolatos változtatást felmenő rendszerben vezessenek be!
Állítsák vissza a korlátozás nélküli
szabad tankönyvválasztást!
Rendelkezzenek vétójoggal a diákönkormányzatok a diákokat érintő kérdésekben, választhassák meg szabadon a
diákönkormányzatot segítő tanárt!
Ne korlátozzák az oktatási intézmények a diákok és tanárok szólásszabadságát! Ne fenyegessék őket sem formálisan, sem informálisan!
Semmilyen formában ne növeljék a
tanév hosszát!

Töröljék el a nulladik órákat, ne kezdődjön a tanítás reggel 8 óránál korábban!
Ne lehessen az oktatásból kirekeszteni a 18 éven aluli diákokat!
Támogassák a diákok tudományos sikereit és versenyeredményeit! Jutalmazzák ezeket többletponttal és magasabb
ösztöndíjakkal!
Hozzanak létre minden intézményben
névtelen tanárértékelő rendszert, az eredményeket tegyék hozzáférhetővé!
Állítsák vissza a felsőoktatási keretszámokat legalább a 2011-es szintre a
továbbtanulási esélyegyenlőség érdekében!
+ 1 Tegyék elérhetővé minden diák
számára a világnézetileg semleges oktatást!
Kezdjenek két héten belül miniszteri
szinten, érdemi, sajtónyilvános egyeztetést a Független Diákparlamenttel!”

Számoljuk együtt! –
Szavazatszámlálókat keresnek

A választók 53 százaléka leváltaná
az Orbán-kormányt
Sokan borúlátók azzal kapcsolatban,
hogy megbuktatható-e az Orbán-kormány, de a számok mást mutatnak.
Az ellenzék együtt sokkal erősebb,
mint a Fidesz, és már két politikusa is
népszerűbb a miniszterelnöknél.
Miközben a Fidesz támogatottsága az
elmúlt egy hónapban nem változott, továbbra is 26 százalékon áll az összes
megkérdezett körében, addig az MSZP
és a Jobbik tábora két-két százalékpontot
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zatokban a nők képviseleti aránya elérje
az 50 százalékot. Fontosnak tartják, hogy
minden szavazókör szavazatszámláló bizottságában legyen a szavazási eljárást
ismerő civil képviselő.
Csatlakozás:
jelentkezem@szamoljukegyutt.hu
e-mail címen
Forrás: www.menok.eu

Forrás: www. vasarnapihirek.hu

Ön minek örülne jobban, ha 2018 után:

53%
más venné át
a kormányzást

A MENŐK – a Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület – szavazatszámlálókat
toborzó „Számoljuk együtt a szavazatokat!” mozgalmat indított, azzal a céllal,
hogy aktív részvételre ösztönözze a nőket az országgyűlési választásokon.
Magyarországon ma a szavazásra jogosultak több mint fele nő, ugyanakkor a
választók érdekeit képviselő nők aránya országunk parlamentjében mes�sze elmarad ettől, csak alig 10 százalék.
(Egy augusztusi ENSZ-felmérés szerint
ezzel az aránnyal a 158. helyen állunk a
világ országainak rangsorában!) A MENŐK hosszú távú célkitűzése, hogy az
Országgyűlésben és a helyi önkormány-

növekedett, így mindkettő 11 százalék, ez
azt jelenti, hogy mindkét párt elmozdult
mélypontjáról – derül ki a Publicus Intézet
közvélemény-kutatásából, amelyet a Vasárnapi Hírek megbízásából készítettek.
A legnépszerűbb politikus Karácsony
Gergely (Párbeszéd), de még Széll Bernadett (LMP) is jóval megelőzi Orbán Viktort.
Amikor azt kérdezték, hogy maradjon-e a Fidesz-kormány, vagy menjen,
akkor csak 33 százalék szeretné továbbra
is Orbánnal folytatni, míg a megkérdezettek 53 százaléka leváltaná a kormányt.

33%
13 %

továbbra is a Fidesz
kormányozna

nem tudja

Ingyenes képzés civil szervezeteknek
A Közélet Iskolája Fotózás és aktivizmus címmel indít
tanfolyamot. Elsősorban érdekvédelmi szervezetek és
önszerveződő közösségek hátrányos helyzetű tagjait
várják, akik szeretnék megtanulni a fotózás alapjait és
azt, hogyan hasznosíthatják a vizuális elemeket a szervezetük kommunikációjában.

Időpont: 2018. március 3-4. A képzésen a részvétel
ingyenes! Jelentkezési Jelentkezési határidő: 2018.
február 15.
További információk:
kozeletiskolaja@gmail.com
Forrás: www.kozeletiskolaja.hu
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