A tél beálltával, december elsejétől
március elsejéig már évek óta nem
lehet családokat kilakoltatni. Most
a kormány meghosszabbította ezt
az időszakot április 30-ig, vagyis a
2018-as választásokig. Nehogy mindenféle felzaklató kilakoltatási jelenetek zavarják meg a választópolgárokat a helyes döntésükben.

A hitelválság legsúlyosabb hatásai ép
pen most kerülnek felszínre: a jelentő
sebb megtakarítással nem rendelkező
hitelesek sorra veszítik el lakhatásukat.
A kormány – amely azt próbálja elhitet
ni, hogy megvédi a családokat, remekül
megoldotta a magyar devizahitel-válsá
got, és senkit sem hagyott az út szélén
– csúfos kudarcot vallott a lak
hatási válság kezelé
sében.
Igen, nyugodtan
beszélhetünk lakhatási
válságról és teljes lakáspolitikai ku
darcról Magyarországon.
Más európai országok
kal ellentétben nálunk
szinte lehetetlen szociális
bérlakáshoz jutni. Egekbe
szöknek a lakásárak, elsősor
ban az albérleteké, de a lakás
tulajdoné is, miközben ezt az árnö

vekedést nem fedezik a kormány által
propagált olyan támogatási formák, mint
például a CSOK. A lakhatási támogatá
sokra szánt költségvetés nagy része pe
dig a leggazdagabbaknak jut, miközben
a lakásszegénységben élőktől folyama
tosan vonják meg a támogatást.
A kilakoltatott adósok, legyen szó
devizahitel-hátralékról vagy más okról,
rosszul néznek ki. Rosszul néznek ki a
fotókon, a tévében, ez pedig nem hiány
zik a kormányzó pártoknak a választások
előtt.
Nem hiányoznak nekik az élőláncok,
tüntetések sem, a riportok, beszélgeté
sek azokkal, akik a kilakoltatás előtt álló
családokért küzdenek.
Forrás: www.merce.hu

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy
az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja le több példányban, és adja
tovább! A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben
olvashat a honlapunkon. Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület | info.nyomtassteis@gmail.com
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Óránként 8 millió forintot keresett
tavaly Orbán Viktor barátja
Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor barátja, akinek eredeti szakmája gázszerelő, ma Felcsút polgármestere. És fantasztikusan tehetséges vállalkozó – legalábbis ezt próbálják elhitetni velünk –, aki egyetlen év
alatt megtriplázta, 105 milliárdra hizlalta eddig sem kicsi vagyonát.
Ma már ő a 8. leggazdagabb magyar.
Mészáros Lőrinc bátran és merészen vál
lalkozik, pályázik, hiszen nem kisebb
ember áll mögötte, mint Orbán Viktor, a
magyar miniszterelnök. Ők ketten meg
próbálják elhitetni velünk, hogy Mészáros
Lőrinc olyan fantasztikus tehetség, aki
bármihez nyúl, ott mindig sikeres lesz. Ha
kell, a médiában, ha kell, a borászatban,
ha kell, a betonozásban, ha kell, a szállo
daiparban, de akár a mezőgazdaság
ban is jól teljesít.
Mészáros Lőrincnek tény
leg arany keze van. Mindig
idejébenben értesül a lehe
tőségekről, és minden pályázat,
amelyen elindul, nyer, akkor is,
ha ajánlata rosszabb, mint má
soké. Komoly teljesítmény az
övé, hiszen majdnem nincstelen
gázszerelőből négy év alatt 35 milliárdnyi
vagyon tulajdonosává tette magát. De a
tehetsége csak tavaly mutatta meg igazi

arcát, hiszen Mészáros Lőrinc egy év alatt
megtriplázta, 105 milliárdra növelte va
gyonát.
Ha kérdezik, zavarba jön, hiszen felso
rolni sem tudja, hogy milyen vagyontár
gyakat halmozott már fel az elmúlt évek
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Nem lesz kilakoltatás – legalábbis
a választásokig

ben. De ez nem is csoda, ha van olyan hét,
hogy két vállalkozással is gyarapodik az
a meglévő 121 mellé! A Forbes Magazin
szerint ma ő a 8. leggazdagabb magyar.
Azért ehhez a csodás karrierhez érde
mes megismerkednünk egy idegen szó,
a stróman jelentésével is.
A stróman gúnyos megnevezése azok
nak a személyeknek, akik például egy vál
lalkozásnál látszólag saját maguk nevé
ben járnak el, voltaképpen azonban csak

mások számára vagy mások akaratával
végzik el az illető cselekményeket. Stró
manra akkor van szükség, ha egy ügylet
ben olyan szereplő akar részt venni, aki
eredetileg kizáratott belőle, vagy kínos
lenne a részvétele.
Hogy ebben a történetben ki a stró
man és ki lehet a megbízó, azt pedig ta
lálják ki önök, akiktől ezt a rengeteg pénzt
óráról órára ellopják.

Az öregségi minimál nyugdíj októbertől 500 euró, azaz 155 ezer
forint lett Szlovéniában. Nálunk
28 500 forint.

évi 15 millió euró pluszköltséget a költ
ségvetésben egyhangúlag szavazta meg
a szlovén nemzetgyűlés.
A magyar nyugdíjminimum 2017-ben
havi 28 500 Ft. Azaz a legalább 20 év
szolgálati idő meglétekor megállapítható
ellátásnál a nyugellátás összegének el
kell érnie ezt a minimumot. Ennyi pénzből
hogyan lehet megélni, azt ne kérdezzék.
Forrás: MTI

Forrás: www.444.hu

Csak az erőből értenek! – Megmenekül
a halálos betegek gondozóháza
Sokáig hiába kértek támogatást az államtól a gyógyíthatatlan betegeket ápoló hospice ház megmentésére. Csak a tömeges tiltakozás és az
önkéntes adakozás hatására döntött úgy Balog Zoltán miniszter, hogy
mégis adnak pénzt.
Mióta kiderült, hogy anyagi okokból az
ország egyetlen felnőtthospice-házában
valószínűleg megszűnik a halálos bete
gek gondozása, megmozdultak az em
berek.
“Elképesztő sok szeretetet és jót kap
tunk Tőletek az elmúlt napokban. Szív
szorító és megható az összefogás, amivel
megbecsülitek hivatásunkat és a gyógyít
hatatlan betegek méltó ellátását” – írta a
Magyar Hospice Alapítvány péntek este. –
“Nagyon köszönjük nektek!”
Az önkéntes adakozók pár nap alatt
már több mint 5 millió forintot ajánlottak
fel. Miközben elemi erejű felháborodás
söpört végig az ügyben a független saj
tóban és az interneten is.
Csak ennek hatására mozdult meg a
minisztérium, és döntött úgy Balog Zol
tán, az Emberi Erőforrások Minisztériu

Nyugdíjminimum
itt és ott

Akik csak a magyar kormány által uralt
médiából tájékozódnak, azok úgy tudják,
hogy mi vagyunk Kelet-Európa éllovasai,
a gazdaságunk fantasztikusan fejlődik, és
mindenkinek egyre jobb itt. Vannak per
sze időnként kétségeink, mert ezt sem
magunkon, sem a közvetlen ismerőse
inken nem érzékeljük, de a többieknek
biztosan jó.
Ha azonban kicsit körülnézünk a vi
lágban, máris másképpen látjuk kis ha
zánkat. Nézzük például a szomszédos
Szlovéniát. Ott éppen a napokban emel
ték meg a nyugdíjakat. Az öregségi mini
mál nyugdíj októbertől 500 euró, azaz 155
ezer forint lett náluk. Az emeléssel járó
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Az M1 tévének 18-szor kell beolvasnia, hogy hazudtak
egy ellenzéki politikusról
mának vezetője, hogy mégis biztosítják
a Magyar Hospice Alapítvány működésé
hez szükséges forrást.
Az alapítvány, amely eddig több mint
tízezer betegnek és családjának segített
élete legnehezebb időszakában, főleg
magánadományokból és egyszázalékos
felajánlásokból működik, ám ez egyre
kevesebb – az ápolóház november ele
jén ezért jutott a kényszerű bezárás kü
szöbére.

Rendőrségi eljárás folyik egy szombathelyi
MSZP-s politikus ellen. Lehet, hogy az elle
ne felhozott vádak igazak, miszerint többek
között megkárosított 11 diákmunkást is. Ezt
a vádat azonban az M1 televízióban éppen
százszorosára nagyították. Vagyis a szom
bathelyi politikus nem “több mint 1000”,
hanem 11 főt károsított meg az ellene folyó
büntetőügy kapcsán. Az ellenzéki politikus
az M1-et üzemeltető Duna Médiaszolgálta

tó Nonprofit Zrt. ellen is sajtó-helyreigazítási
pert nyert. Az M1 Híradó műsorvezetőjének
különféle időpontokban terjedelmes hely
reigazítást kell majd bármilyen kommentár
nélkül felolvasnia, összesen legalább tizen
nyolc alkalommal. Vagyis ugyanannyiszor,
ahányszor valótlanságot állítottak róla.
A nyomozás folyik, vádemelés még
nincs az ügyben.
Forrás: www.merce.hu

Forrás: hvg.hu/MTI
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