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Mészáros Lőrinc 304 ezer forintot 
keresett tavaly percenként

Orbán Viktor barátja, aki falusi gázszerelőből lett immár Magyarország második 
leggazdagabb embere, csak tavaly 160 milliárd forinttal növelte a vagyonát.

                                                                          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

A volt felcsúti polgármester egy év alatt 
akkora összeggel növelte a vagyonát, 
amelyet bizony sokan megirigyelhet-
nek. Sőt, nagyjából bárki a világon. Így 
összesen már 280 milliárd forintra be-
csült vagyon felett rendelkezik, amellyel 
már csak Csányi Sándor OTP-vezér előzi 
meg a maga 320 milliárdos tulajdonával. 

Hogy mekkora összeg az utóbbi egy 
év vagyonnövekménye, a 160 milliárd 
forint? Összehasonlításképpen: bár a 
budapesti 4-es metró megépítésének 

450 milliárd forintos költségét még nem 
tudná egyedül megfinanszírozni Mészá-
ros Lőrinc, de egy modernebb stadion 15 
milliárdos költségét, a Nemzeti Színház 
30 milliárdra becsült számláját vagy a 
kőröshegyi völgyhíd 55 milliárdját simán 
ki tudta volna csengetni - akár a hármat 
együtt is. Sőt, a volt gázszerelő önmaga 
is meg tudna rendezni egy vizes vébét, 
amely végül annyiba került, mint ameny-
nyit a magyar nábob keresett az elmúlt 
egy évben.

Az országos megmozdulások mellett 
kiálló két szegedi támogató villámcső-
dület után a szervezők bejelentették: 
folytatják, de immáron nem az utcán – 
közösségszervezés indul, amely össze-
gyűjti a városban aktív, változtatni akaró 
civileket. Május 11-én délután a szegedi 
Zöld Teraszban meg is alakult a Szegedi 
Civil Háló, amelynek célja, hogy helyben 
fontos ügyeket gyűjtsön össze, azokba 
beleálljon, és ezáltal helyben korlátoz-
za az állampolgárok akarata szerint a 
kétharmad hatalmát, és tematizálja a 
közvéleményt - valóban fontos lokális 
ügyeket állítva szembe a propaganda 
hegyen hazugságaival.

Üzlethelyiségek, nyilvános illemhelyek, 
nagybani piac, panelházak és történelmi 
emlékezet – csak néhány azokból a leg-
fontosabb témacsoportokból, amelyek 

az alakuló ülésen előkerültek és ame-
lyekből majd az első elindított ügyek 
is ki fognak kerülni. A tagok demokrati-
kusan döntenek, mik legyenek az első 
prioritások, ezek köré munkacsoport 
szerveződik, akik elkezdik kidolgozni a 
részleteket. Az ügyek jellegükből adó-
dóan lehetnek olyanok, melyeket hely-
ben mi magunk oldunk meg, amelyek 
megoldását egy petíció vagy helyi nép-
szavazási kezdeményezés során a dön-
téshozóktól várjuk el, vagy olyanok is, 
amelyek hosszabb távú gondolkodást, 
vitát indítanának el egy-egy kérdésben. 
A későbbiekben a pártok helyi tagjait is 
szeretnénk bevonni az ügyekbe, hogy 
ismerjük meg őket, ők pedig a helyiek 
számára fontos problémákat. 

Tarnay Kristóf Ábel
alapító

Egy év alatt 160 milliárd forint

Havi 13,3 milliárd forint 

Naponta 438 millió forint  

Percenként 304 ezer forint  

Ennyivel gazdagodott Mészáros Lőrinc 2017-ben

Bajban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
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Forrás: www.napi.hu
Mintegy 25 millió forintnyi kampánytá-
mogatást kell visszafizetnie a Magyar 
Kétfarkú Kutya Pártnak (MKKP), mert 
az áprilisi választáson egyéni jelöltjeik 
25 helyen nem érték el a szükséges 

2-2 százalékot. Ez a párt volt az egyet-
len, amelyik egy pályázat keretében 
szétosztotta az állami kampánytámo-
gatását. A támogatásból részesült a 
Nyomtassteis mozgalom is.

Segítsünk nekik összeszedni a hiányzó 25 millió forintot!
 Az MKKP számlaszáma: 11600006-00000000-73776657

Megalakult a Szegedi Civil Háló 
A NER helyben korlátozható!
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Már 600 ezernél is több magyar 
hagyta el az országot

Tavaly már több mint 610 ezer magyar állampolgár élhetett az Európai 
Unió más tagállamaiban, ez a szám mintegy 25 ezerrel magasabb, mint 
2016-ban. Ráadásul a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a fiatal, 
munkaképes korú népesség megy el. 

Az Eurostat (az Unió statisztikai hivata-
la) 2017-es adatai és a Portfolio című 
lap friss becslései alapján Angliában 
már több mint 250 ezren, Németor-
szágban 200 ezren, és Ausztriában is 
közelíti a százezret az ott élő magyarok 
száma.

A korábbi években már megszokott 
volt, hogy elsősorban a fiatal, munka-
képes korú és családot alapítani ter-
vező korosztály vándorolt el Magyar-
országról, ebben nem történt komoly 

változás 2017-ben sem. Németország-
ban a magyarok mintegy kétharmada 
férfi, az ottani több mint 200 ezres po-
puláció átlagéletkora pedig 36,5 év.

Érdekesség, hogy tavaly nem a legfon-
tosabb célországokba nőtt a legna-
gyobb mértékben a kivándorlási kedv. 
Csehországban például majdnem 
ezerrel több magyart regisztráltak, 
mint 2016-ban. Ez kiemelkedő, több 
mint harminc százalékos növekedést 
jelent. Forrás: www.portfolio.hu

Az európai szegénységi rangsor 
végén kullogunk

Példaértékű ellenzéki összefogás Józsefvárosban

A nyolcadik kerületi időközi polgármester-választáson az ellenzéki pártok 
közös jelöltje Győri Péter független szakértő lesz. A helyi civilek mellett 
őt támogatja az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, a Liberá-
lisok és az Együtt helyi szervezete is.

A választásra azért van szükség, mert 
Kocsis Máté eddigi polgármester egyé-
ni mandátumot szerzett az országgyű-
lési választásokon, és mivel a polgár-
mesteri és az országgyűlési képviselői 
hely összeférhetetlen, ezért előbbiről 
lemondott.

A választásokat július 8-ra írták ki, és 
az ellenzék számára nem is esélytelen 

a helyzet. A Jobbikon kívüli ellenzéki 
pártok ugyanis a kerületben az áprilisi 
választáson listán összesen 47 százalé-
kot kaptak, míg a Fidesz 39 százalékot 
kapott. Győri Péter maga kerületi lakos, 
a fővárosi közgyűlésben 1990 és 2002 
között volt képviselő, majd a Budapesti 
Módszertani Szociális Központ, a buda-
pesti hajléktalanellátást vezető intéz-
mény igazgatója lett.      Forrás: www.merce.hu

A mélyszegénységben élők aránya Európa 
volt szocialista országaiban 
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Néhány volt szocialista ország 
van már csak mögöttünk Eu-
rópában. De sokkal kevesebb 
szegény él Csehországban, 
Lengyelországban, Horvátor-
szágban és még Szlovákiában 
is, mint nálunk.

2017-ben a magyarok 14,5 szá-
zaléka élt anyagi nélkülözés-
ben – derült ki az Eurostat (az 
Unió statisztikai hivatala) jelen-
téséből. 

Mélyszegénységben élőknek 
nevezzük azokat, akik az alább 
felsorolt dolgok közül legalább 
négyet nem engedhetnek meg 

maguknak: számlák kifizetése idejében, az otthon melegen tartása, váratlanul fel-
merülő kiadások fedezése, hús és hal rendszeres fogyasztása, évente egy egyhe-
tes nyaralás, tévé, mosógép, autó, telefon.

Több százan tüntettek május 12-én a 
Bihari utcai kilakoltatások ellen Kőbá-
nyán. A megmozdulást A Város Min-
denkié (AVM) csoport hirdette meg, 
miután a helyi önkormányzat úgy 
bontana el egy életveszélyesnek ítélt 
lakóházat, hogy nem biztosít cserela-
kást az ott élőknek, így több család is 
utcára kerülhet.
 
A civil szervezet úgy tudja, hogy az 
épületben legalább hat olyan család 
lakik, akiket elhelyezés nélkül akarnak 
kilakoltatni. A kerület máig nem adott 
magyarázatot arra, pontosan miért kell 

lebontani a Bihari utcai épületet, noha 
a lakók kiköltöztetése évek óta tart. 

A demonstráción mások mellett fel-
szólalt Erdős Virág költő is, aki sze-
rint „most már nem elég szomorúnak 
lenni, dühösnek kell lennünk”, hiszen 
százezreket fenyeget ma is a hajlék-
talanság, a nyomor.
 
A házat 7 éve 700 millió forint köz-
pénzből újították fel. Az önkormányzat 
szerint az akkor elkövetett hiányossá-
gok miatt lakhatatlan az épület. 

Forrás: www.hirtv.hu

A kilakoltatások ellen tüntettek


