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NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!                        42. szám (II. évfolyam/19.)  |  2018. május 9.

Megalakult az új parlament, de nagy 
munka vár Orbán ellenfeleire is

Két-két és félmillió ember döbbent rá az utóbbi hetekben, hogy soha 
nem lesz változás, ha ő maga, személyesen nem tesz érte.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük, 

hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com 

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

Valami elkezdődött és valami befejező-
dött május 8-án. Megalakult az új par-
lament, végül az ellenzék is bement az 
országgyűlésbe. Nem sikerült bebizo-
nyítani, hogy tömegesen csaltak a vá-
lasztásokon. Ezt már megtették a szava-
zás előtt éveken át, amikor elfoglalták a 
közmédiát, felvásárolták a vidéki sajtót, 
és hazug, gyűlöletkel tő plakátokkal bo-

rították be az országot 
közpénzen. Becsapták 
és megfélemlítették a 
szegényeket és kiszol-
gáltatottakat. 

Az ellenzéki sza  vazók 
az elmúlt he tekben 
több tüntetésen is kife-
jezték ezzel kapcsola-
tos becsapottságukat 
és haragjukat. Két-két 
és félmillió ember döb-
bent rá, hogy soha nem 
lesz változás, ha ő maga 

személyesen nem tesz érte valamit.  
Most kezdődik el az, hogy ezt az ér-
zést tettekre kell váltani. Nem szabad 
tovább hátrálni. Meg kell mutatnunk a 
hétköznapokban is, hogy már nem fé-
lünk. De ehhez szolidárisnak kell lenni 
a bátrakkal. Meg kell találnunk azokat, 
akik hasonlóan gondolkodnak és tenni 
is akarnak.  

Ha elolvastad, add tovább!

Mostantól tényleg Mészáros Lőrinc 
a leggazdagabb magyar

Mostantól hivatalosan is Mészáros Lő-
rinc, Orbán Viktor barátja Magyarország 
leggazdagabb embere – számolta ki 
egy gazdasági szaklap. A polgármesteri 
posztjáról lemondó felcsúti polgármes-
ter Csányi Sándort, az OTP elnök-ve-
zérigazgatóját is megelőzte. Az egykori 
gázszerelő vagyonát 278–298 milliárd 
forintra becsülik. Ráadásul ez csak a 
részvényekben lévő pénze. Ezen kívül 
még többtucatnyi magyar és külföldi 
vállalkozása van Mészárosnak, több tíz-
milliárdos értékben. Az oligarcha, aki-

nek 2010-ben még „csak” százmilliós 
vagyona volt, a hozzátartozóival együtt 
nyolc év fideszes kormányzás alatt vált 
az ország leggazdagabb emberévé. Ko-
rábban viccből valaki kiszámolta, hogy 
2024-re Mészáros Lőrinc lehet a világ 
leggazdagabb embere. Most pont any-
nyi pénze van, amennyit idénre jósoltak 
neki. Az eddigi leggazdagabb magyar, 
Csányi Sándor vagyonát a Napi.hu című 
internetes lap 260, a Forbes nevű újság 
pedig 294 milliárd forintra becsülte ta-
valy.
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Forrás: www.444.hu

A választások után Simicska Lajos, a Ma-
gyar Nemzet tulajdonosa, úgy döntött, 
nem finanszírozza tovább a lapot, és el-
adni sem volt hajlandó. Így a Népszabad-
ság sorsára jutott ez a patinás napilap is. 
A szerkesztőség azonban nem adta fel, 
Magyar Hang néven hetilapként folytat-
ják. Az új, 24 oldalas újságot továbbra is 
a Magyar Nemzet egykori munkatársai 
készítik. Egyelőre társadalmi munkában, 
fizetés nélkül dolgoznak. Jelenleg előfize-

tőket toboroznak. Aki szeretné támogatni 
a magyar sajtószabadságot, és megte-
heti, ne habozzon előfizetni rá. Ezen az 
e-mail címen kell jelentkezni:  
elofizetes@magyarhang.org

Magyar Hang néven, hetilapként él tovább 
a bezárt Magyar Nemzet
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Magyarország EU átlag
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Óvodai és alapfokú oktatásra 
fordított támogatás, 2016

GDP (bruttó hazai össztermék) százalékában
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Magyarország EU átlag

1,5 %

1,9 %

Középfokú oktatásra 
fordított támogatás, 2016

A tudósok szerint is katasztrofális 
a magyar oktatás helyzete

A Magyar Tudományos Akadémia rendszerint tartózkodik a kormányzat 
kritizálásától, ám ezen a területen olyan súlyosnak ítélték meg a helyze-
tet, hogy határozatban kérik a kormányt, fordítson több pénzt az okta-
tásra és indítson reformokat a felzárkózás érdekében.

Túl kevés pénzt fordít Magyarország az 
oktatásra, jóval kevesebbet, mint az Eu-
rópai Unió átlaga. Ez akkor sem lenne 
bölcs dolog, ha kimagaslóan eredmé-
nyes lenne a magyar oktatás, de erről 
sajnos nincs szó, így egyre nő a lemara-
dásunk. Ha nem történik változás, az az 
egész oktatási rendszer működőképes-
ségét fenyegeti, mindenekelőtt a négy-
öt éven belül várható rendkívül súlyos 
tanárhiány miatt. 

Különösen nagy probléma az oktatás 
területén, hogy a családi háttér egyre 
jobban meghatározza a tanulók kilá-
tásait. Magyarán: a szegény gyerekek 
egyre elenyészőbb arányban tanulnak 
tovább. A területi különbségek is mind 
riasztóbbak. Növekedtek továbbá az is-
kolák közötti különbségek: csak a gaz-
dagok tudják jó iskolákba járatni a gye-
reküket.

További probléma, hogy növekszik a 
korai iskolaelhagyók aránya, hogy rom-
lott a tankönyvek színvonala, és az EU-s 
átlaghoz képest továbbra is alacsonyak 
a tanári fizetések. Egyúttal a felsőfokú 
végzettséget szerzők aránya is csökken 
2015 óta.

Forrás: 444.hu

A választások után véget ért a meg-
hosszabbított kilakoltatási moratórium, 
ezért újra családok ezreit fenyegeti az 
utcára kerülés. Közülük a legtöbben 
továbbra is azok az egykori devizahi-
telesek vannak, akiken nem segítettek 
az állami mentőövek. Ők még mindig 
több tízezren vannak. 

Az Igazságügyi Minisztérium tavaly 
úgy becsülte, hogy 30 ezer lakás vagy 
ház esetében fordulhat elő, hogy sike-
res árverés után kiteszik a lakókat. Már 
ez is rettenetesen magas szám, de a 
valóság még rosszabb lehet, a kése-

delmes jelzáloghitelek száma ugyan-
is tavaly 120 ezer körül volt, és nincs 
okunk feltételezni, hogy érdemben 
változott volna a helyzet. 

De nem csak bukott hitellel lehet 
utcára kerülni Magyarországon, hanem 
például úgy is, ha valaki önkormányzati 
lakásban lakik, amit lebontanak a feje 
fölül. Májustól pont ez fenyegeti a kő-
bányai Bihari utca szociális bérházának 
lakóit, akiknek nagy részével kapcso-
latban még mindig nem világos, hova 
költöztetné át őket az önkormányzat.

Forrás: www.index.hu

Tízezreket fenyeget újra a kilakoltatás

Az Európai Unió következő, hosszú távú 
költségvetésében 700 millió eurót (220 
milliárd forint) különítenek el arra, hogy 
a következő hét évben a 18. életévü-
ket betöltött fiatalok kihasználhassák 
az Unió ingyenes InterRail programját 
– közölte Navracsics Tibor oktatásért, 
kultúráért, ifjúságért és sportért felelős 
uniós biztos. 

A magyar uniós biztos elmondta: 
a pályázatok május végén jelennek 
meg, és a júniusi értékelés után már 
júliusban megkezdhetik a fiatalok Eu-
rópát átszelő, legfeljebb harminc na-
pos utazásaikat. Egyéni utazásra és 
legfeljebb ötfős csoportos utazásra 
lehet pályázni.

Ismertetése szerint a pályázatok-
ban szerepeltetni kell az úti célokat 

is, ezek közül azok élveznek majd el-
sőbbséget, amelyek az uniós bizottság 
kulturális örökség évének kitüntetett 
városait vagy régióit jelölik meg.

Ingyen utazhatnak magyar fiatalok Európában 
az Unió támogatásával
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