
Jókor jött ez a győzelem, hiszen sokan 
hitték és még ma is hiszik legyőzhetet-
lennek a Fideszt. Pedig a recept egysze-
rű: minden választási körzetben egyetlen 
ellenzéki jelöltnek kell szemben állnia a 

Fidesz jelöltjével, és akkor az egész or-
szágban hasonló eredmények születhet-
nének az országgyűlési választásokon.  

A mélyen vallásos, hétgyermekes, 45 
éves közgazdász, Márki-Zay Péter egy 
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Hódmezővásárhely üzenete: 
A Fidesz legyőzhető!

A Fidesz egyik fellegvárában, a korábban Lázár János vezette Hódmezővá-
sárhelyen verte meg a hétvégi polgármester-választáson csúfosan a Fidesz 
jelöltjét Márki-Zay Péter független jelölt, akit az összes ellenzéki párt támo-
gatott.

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

4 1

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

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

A fenti arány különösen a fiatalok köré-
ben magas, 37% – derült ki a Publicus 
Intézet kutatásából. Ez körülbelül 530 
ezer, 30 év alatti potenciális kiván-
dorlót jelent. A külföldi munkavégzés 
mint lehetőség pedig még többüknél, 
87%-ukban merül fel. Ők legjelentő-
sebb okként az itthoni alacsony fizetést, 
a bizonytalan jövőt és a hazai közélet 
állapotát jelölték meg. A legkomolyabb 
veszteséget éppen az ő elvándorlásuk 
okozza, hiszen az átlagnál nagyobb 
számban dolgoznak és fizetnek adót, 
ráadásul az ő gyerekeik már külföldön 
születnek meg. Egyébként már ma is 
minden 6. gyerek külföldön születik!

Az utóbbi években a külföldön tanu-
ló diákok száma is több mint a duplá-
jára emelkedett. Az Oktatási Hivatalnál 
a 2012–13-as tanévben 3350 ilyen diá-
kot tartottak számon, a 2016–17-esben 
viszont már 7578-at. Ezek az adatok 
ráadásul nem tartalmazzák azokat a 
magyar diákokat, akik eleve külföldön 
kezdték az iskolát, és így soha nem ta-
nultak Magyarországon.

Azoknak a diákoknak egy része pe-
dig, aki külföldre megy tanulni, akár a 
közép-, akár a felsőfokú tanulmányai 
során, nem is tér vissza Magyarország-
ra. A további tanulmányi lehetőségek, 
egy jó állásajánlat vagy akár a magán-
életének alakulása is eredményezhe-
ti, hogy az életének újabb szakaszát is 
ugyanott kezdi meg. 

Forrás: www.24.hu, www.portfolio.hu, www.publicus.hu

A fiatalok több mint harmada 
menne külföldre dolgozni

Akár 600 ezer magyar is élhet az Európai Unió országaiban, friss kutatás 
szerint pedig további 1,2 millióan tervezik, hogy a jövőben külföldön vál-
lalnak munkát. A velük távozó kiskorú családtagokkal ez akár 1,5 millió főt 
is jelenthet.
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egyszerű példával próbálta elmagyaráz-
ni a legkisebb fiának, hogy miért vállalta 
el a harcot a Fidesz-hatalommal szem-
ben. Magyarország most olyan, mint egy 
iskolai osztály, ahol van egy agresszív 
nagyfiú, aki mindenkivel erőszakos, és 
elveszi a kicsik uzsonnáját. Ő megpróbál 
szembeszállni ezzel a hatalmaskodóval. 
Előfordulhat, hogy meg fogja őt verni, de 
az is lehet, hogy példáján felbátorodva 

mellé állnak majd a kisebb gyerekek is, 
és együtt el tudják zavarni a nagyfiút.

Márki-Zay Péter megtette az első lé-
pést. Bebizonyította, hogy egy olyan vá-
rosban is meg lehet verni őket, amelyik 
mindent megkapott a Fidesztől, mert 
az embereknek elegük van a tolvajlás-
ból, az urizálásból, az új kastélyokból, az 
audikból, és a félelemkeltésből. 

Régiónkban az elmúlt hat évben ha-
zánk korrupció elleni teljesítményének 
a megítélése zuhant a legnagyobbat. 
Globális összehasonlításban pedig Ma-

gyarország korrupciós fertőzött-
sége Szenegáléval van azonos 
szinten, teljesítménye rosszabb, 
mint Malajziáé és Montenegróé. 
Az elemzés szerint a közbeszer-
zések elosztásával kapcsolatos 
részrehajlás döntő módon járul 
hozzá ahhoz, hogy a kormány-
közeli oligarchák mesés módon 
gazdagodnak. Ritkaság egy ilyen 
elemzésben, hogy egy embert 
név szerint emeljenek ki. Mészá-
ros Lőrinc azonban egy teljes 
bekezdést kapott. Hazánk leg-
ismertebb gázszerelője ugyanis 
csak tavaly megháromszorozta a 
vagyonát. A kutatók szerint a tao-
támogatások jelentik az új hűbéri 
rendszer egyik igazodási pontját, 

több tízmilliárd forint közpénz folyt el a 
politikailag jól fekvő klubokhoz és sport-
ágakhoz.

Már csak Bulgária korruptabb 
nálunk Európában
Magyarország az Európai Unió második legkorruptabb országa, és a saját 
korábbi helyzetünkhöz képest is rosszabbul állunk – derül ki a Transparency 
International legújabb jelentéséből. 

Utoljára a 2014–15-ös tél fagyhalál-ada-
tait közölte képviselői kérdésre a Bel-
ügyminisztérium: szerintük kihűlés miatt 
akkor 71-en haltak meg. 2016-ban Rét-
vári államtitkár már csak  a közterületen 
megfagyott emberek számát árulta el – 
válasza szerint akkor télen 30 hajléktalan 
fagyott meg –, miközben a legtöbb fagy-
halál nem az utcán történik, hanem ott-
hon. Csakhogy a KSH évente frissülő táb-

lázatában az áll: 2015-ben 168, 2016-ban 
238 embert halálát okozta a hideg.

A Város Mindenkié csoport ezért be-
perelte az Országos Rendőr-főkapitány-
ságot. Az adatper első tárgyalásán a 
rendőrség képviselője a bíró kérdésére 
azt felelte: azért nem adják ki az adatokat, 
mert ez a döntés született.

Forrás: 444.hu, 168ora.hu

Az állam titkolja, 
hányan fagynak 
halálra az 
országban

Évente több százan fagynak meg az 
utcán vagy a saját otthonukban. A 
2017-es és a 2018-as számokat azon-
ban hivatalosan senki sem árulja el. 
Rétvári Bence a parlamentben 2016 
óta kerüli a válaszadást, pedig ötször 
is kérdezték. A rendőrség arra hi-
vatkozik, hogy nem ismeri ezeket az 
adatokat.

Márki-Zay Péter bejelentette, hogy átvizs-
gálják azt a szerződést, amelyet Orbán 
Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a cége 
kötött Hódmezővásárhelyen a város közvi-
lágításának megújítására. Innen indult el az 
a nagy üzlet, amelynek során harmincnál 
több városra kényszerítették rá a lámpa-

cseréket, s ennek eredményeként lett né-
hány év alatt milliárdos Orbán Viktor veje.

Eközben a Jobbik, az LMP és az MSZP 
alternatív parlamenti vizsgálóbizottságot 
hoznak létre, amely ki fogja deríteni, hogy 
milyen csalások eredményeként jutha-
tott mesés jövedelemhez Tiborcz István.

Hódmezővásárhelyen is megvizsgálják Orbán 
vejének tisztességtelen ügyleteit

Forrás: www.hvg.hu

Ha utcán alvó hajléktalant lát, hívja a 
Menhely Alapítvány diszpécserszol-

gálatának számát:

+36 1  3384186
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