
Lassan egy éve, hogy elindult a külföldről 
támogatott civil szervezeteket összeg
ző listázás a Civil Információs Portálon, s 
a kezdeti 32-ről 121-re emelkedett azon 
szervezetek száma, amelyek jogsza
bályi érintettség miatt felkerültek 
a portál adatbázisába. 

Egészen megdöbbentő, 
hogy milyen civil szervezetek 
esnek a törvény hatálya alá. A 
listán szerepel egyebek mellett 
a Német-Magyar Ipari és Keres
kedelmi Kamara, a Vetőmag Szö
vetség Szakmaközi Szervezete, a Népmű
vészeti Egyesületek Szövetsége, a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesü
let, a Magyar Zsonglőr Egyesület, a Vörös
kereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

vagy éppen a Budapest Fesztivál Zenekar.
Mivel e szervezeteknek törvényi kötele
zettségük, hogy nyilatkozzanak a külföldről 
érkező támogatásról, amennyiben annak 

összege egy adóévben meghaladja 
a 7,2 millió forintot, a bírósági nyil

vántartásokban megtekinthető, 
hogy honnan és mekkora ösz
szegű támogatásban részesült 
az adott szervezet. Például az 
a szervezet, amelyik egy fontos 

közvetítő a magyar ipar szem
pontjából a német gazdaság és Or

bán Viktor kormánya között.
Kiderült, hogy a gyűlöletkeltő propa

gandával szemben, egy nyitott Európában, 
teljesen természetes, hogy a civil szerve
zetek külföldről is kapnak támogatást.  

4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!              56. szám (II. évfolyam/33.)  |  2018. augusztus 14. 

Nevetségessé vált a kormány 
„Soros-listája”

Komédiába fulladt a külföldről támogatott civil szervezeteket listá-
zó jogszabály. Az eredeti szándék az volt, hogy a kormány által gyűlölt 
szervezeteket „leplezzék le”, ehelyett kiderült, hogy a listán többségben 
vannak azok a civilek, akiknek a legtávolabbi közük sincsen a politikához, 
mégis megalázó módon megbélyegzik őket is. 

                                                                          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: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!
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Bár Rózsavölgyi Gábor újbóli igazgatói 
megbízatását hatalmas többséggel tá
mogatták a tantestület tagjai, a szülők 
és a diákok, mégis az a döntés született, 
hogy a csak a hatalom bizalmát élvező 
Türk László alkalmas a gimná
zium vezetésére. 

A történtekre reagál
va írta alábbi sorait és 
küldte el a Nyomtass 
te is! szerkesztőinek a 
debreceni B. V., akinek 
a levelét teljes egé
szében közöljük.

„Debrecenben újabb 
nemzeti játék indult.  
A neve: Le az értékekkel! 

Ebben a társasjátékban a 
feladat a helyi értékek megkeresé
se. Minél nagyobbat talál a játékos, an
nál nagyobb pontszámot kap. A mostani 
játszma minden eddigi teljesítményt 
felülmúlt. A játékosok egyik fele, akik a 
sötét figurákkal játszanak, rálelt ugyanis 

egy hatalmas kulturális kincsre. A játék
szabályoknak megfelelően ezek után 
nincs más dolga, mint a lehető legrövi
debb és legradikálisabb módon likvidál
ni azt.

A kincs egy iskolaigazgató.
Egy szabad szellemű, 

jó színvonalú gimnázium 
igazgatója.

Olyan ritka ember, 
akit nagyítóval kell 
keresni: kiemelkedő
en művelt, rendkívül 
jó előadó, és ember

ségből is jeles. Kivá
lóan végzi a munkáját 

harminc éve. Nincs rajta 
fogás, egyedüli példány. Sze

reti és elismeri diák, tanár, szülő.
Nagy falat. Jó nagy pontszám.
A sakktábláról leüttetett a király. He

lyére gyalogost raknak. A rendszer egyik 
bakáját, aki nem gondolkodik, csak me
netel.”

Forrás: nyomtassteis!

Debrecen: Le az értékekkel!

Egyre többeket késztet megszólalásra, tiltakozásra, petíció aláírására az 
a tény, hogy a debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatói pályázatán nem 
az országos hírű középiskola eddigi vezetője kapott bizalmat a helyi tan-
kerülettől és az oktatási kormányzattól, hanem egy fideszes önkormány-
zati képviselő, aki soha egy percet még csak nem is tanított semmiféle 
gimnáziumban. 

HAJDÚ-BIHAR

MEGYE
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A 4. OLDALON



Szavak szintjén a kormányzat azt hir
deti, hogy a “Balaton mindenkié”. A jog
szabályok azonban ezt nem tükrözik: a 
Balaton-törvény 2016-os módosítása 
lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok 
“kiárusítsák” a szabastrandokat is. Az új 
szabályozás az építkezéseknek kedvez a 
zöld felület és a szabadon hozzáférhető 
vízpart kárára. Emellett a Balaton prog
ramra 2020-ig 365 milliárd forint áll ren
delkezésre, ám ez főként csak magán
kézben lévő beruházásokat támogat. 

Már ma is főleg kormányközeli 
vállalkozók vásárolják fel a leg
jobb telkeket a Balatonnál, 
hogy oda luxusapartmanokat 
húzzanak fel. A kempinge
ket beépítik, ezzel pedig 
egyértelműen a szegé
nyebb rétegek szorulnak 
ki a tó mellől. A legnagyobb 
beruházó és a változások 

legnagyobb nyertese „természete
sen Mészáros Lőrinc és Tiborcz István.  
A kormányfő jó barátja és a veje már 14 
kemping és 10 szálloda tulajdonosa a 
Balaton körül, de van borászatuk, kikötő
jük és golfpályájuk is.

Ahhoz, hogy ne csökkenjen a sza
badstrandok területe, törvénymódo
sításra és szigorúbb engedélyeztetési 
eljárásokra van szükség. Addig is a helyi 
önkormányzatok felelőssége megvé
deni a szabadstrandokat. Az aHang a 
napokban megkeresi az érintett polgár
mestereket, és várják a hivatalos nyilat
kozatukat, hogy mit terveznek a még 
működő szabadstrandokkal. Azt sze
retnék elérni, hogy az önkormányzatok 
hozzák nyilvánosságra a szabad stran
dokra vonatkozó terveiket, és garantál
ják, hogy az elkövetkezendő években 
nem fog csökkenni az ingyenesen elér
hető partszakaszok száma.

Ha szeretné Ön is megőrizni a 
szabadstrandokat, írja alá az aHang által 
indított petíciót itt:

https://terjed.ahang.hu/
campaigns/balatoniszabadstrandok

Forrás: aHang

Az Európai Ügyészség független szerv
ként a határokon átnyúló csalások és az 
EU pénzügyi érdekeinek sérelme kapcsán 
nyomozhat, vádat emelhet, büntető eljá
rásokat folytathat le és bíróság elé állíthat 
elkövetőket. 

Az aláírásgyűjtés indokaként Hadházy 
Ákos kifejtette: A magyaroknak nagyon 
erős jelzést kell adniuk az Európai Unió 
felé, megmutatva, hogy elegük van a kor
rupcióból és nem akarják tovább nézni az 
EUs pénzek szabad elrablását. Erre nem 
csak azért van szükség, hogy a lopások 
felelősei bíróság elé kerülhessenek, ha
nem azért is, hogy Európa ne állítsa le a 
támogatások folyósítását és ezzel elke
rüljünk egy azonnal fellépő pénzügyi vál

ságot. Ennél is nagyobb veszély, hogy ha 
nem jön a pénz, a Fidesz kivezetheti az or
szágot az EU-ból – fogalmazott Hadházy.

A magyar ügyészséget az a Polt Péter 
vezeti lassan másfél évtizede, aki előző
leg a Fidesz tagja volt, és azóta is kiváló 
viszonyt ápol a párt vezetőivel. Nem cso
da, hogy fideszes érintett esetében szin
te soha nem indít eljárást az ügyészség, 
vagy ha igen, vádemelés nélkül lezárják 
az ügyet.

Jelenleg a szervezők toborzása zaj
lik az Európai Ügyészséghez való csat
lakozásért zajló aláírásgyűjtéshez. Ha 
sze retné segíteni a munkát, a https://
europaiugyeszseget.hu/ honlapon tud 
jelentkezni.
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A korrupció megfékezésének egyik utolsó lehetősége az uniós ügyészség-
hez történő csatlakozás kikényszerítése – vélik a csatlakozás támogatói. 
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő aláírásgyűjtést indított a 
csatlakozás érdekében. Az Európai Ügyészség korrupt magyar politikusok 
ellen is nyomozhatna. A Fidesz szerint ez sértené az önállóságunkat.

Egymillió aláírást akarnak gyűjteni 
az Európai Ügyészséghez való 
csatlakozásért

Augusztus elsején „visszafoglalta” a Hír-Tv-t 
egy a kormányhoz közel álló vállalkozó, aki
nek Simicska Lajos adta el a csatornát. A 
kormányzat szerint túlságosan kritikus han
gon szóló tévét besorozták a többi propa
ganda csatorna közé. Természetesen meg
szűnt a Hír-Tv egyik legnépszerűbb műsora, 
a Szabadfogás is. Ők mégis úgy döntöttek, 
már a kirúgásuk napján folytatni fogják. A 

Magyar Nemzet korábban elbocsátott új
ságírói által alapított Magyar Hang című 
hetilap szerkesztősége biztosított nekik he
lyet, és a felvételt a lap Facebook oldalán 
tették közzé. A műsort több mint 90 ezren 
nézték meg. A Szabadfogás kedvelői ezután 
minden héten, Kötöttfogás néven láthatják 
majd kedvenc műsorukat a Magyar Hang 
Facebook oldalán.

A Facebookra költözik a Hír-Tv legnépszerűbb műsora

Forrás: nyomtassteis!
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2018-ban már csak húsz települé-
sen fürödhetünk belépő nélkül a 
Balatonon. Az aHang nevű civilszer-
vezet aláírásgyűjtést indított, a még 
létező balatoni szabadstrandok 
megmentéséért. 

Védjük meg 
a balatoni 

szabadstrandokat!


