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NYOMTASS TE IS!

EGYÜTT!

www.nyomtassteis.hu

CSATLAKOZZ!

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

63 milliárdos közbeszerzéssel kívántak
boldog karácsonyt Mészáros Lőrincnek

Kevesebb, mint négy hónap van a választásokig, és a kormány mindent megtesz azért, hogy
az ország nagy részéhez továbbra is csak a gyűlöletkeltés és a hazug propaganda jusson el.
Ezt a kis újságot azért készítjük, hogy a legkisebb településeken élők is olvashassanak valós híreket. A Nyomtass te is! mindössze egy félbehajtott A/4-es lap, amelybe a még megmaradt független internetes média híreiből állítunk össze hétről hétre válogatást. A lapot
bárki letöltheti a világhálóról, sokszorosíthatja és terjesztheti. A Nyomtass te is! pártoktól
független, önkéntes civil mozgalom.

Mészáros Lőrinc, az egyszerű falusi gázszerelőből lett milliárdos, aki
lassan az ország leggazdagabb embere, valamilyen különös csoda
folytán minden pályázatot megnyer, amin csak elindul. Nem volt ez
másképpen a karácsonyi ünnepek előtt és után sem.

Segítsd a munkánkat!

Az ünnepek előtti legutolsó napokban is
záporotnak a zsíros megbízások a kor
mányközeli építőipari cégekre. Az unió
közbeszerzési lapjából kiderül, hogy a
Mészáros és Mészáros Kft. 63 milliárd
forint értékben nyert el útépítési mun
kákat a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő
Zrt.-től, így cége a 2x1 sávos M8-as au
tóút Körmend és Rábafüzes közti sza
kaszát építheti összesen egy kicsit több
mint 63 milliárd forintért. A két részből
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Keresünk aktív embereket országszerte, akik hajlandók postaládákba szórni vagy
utcán, buszon, vonaton osztogatni a Nyomtass te is! számait, nyilvánosan felvállalva
vagy este, titokban, ki hogy tudja.
Keresünk olyanokat, akik papírral, nyomtatással vagy anyagilag támogatják, hogy
minél több példányban készüljön el az újság.
Keresünk olyan nyomdákat, amelyek támogatásként vagy önköltségi áron nyomtatnák lapunkat.
Keresünk helyi kapcsolatokat, szervezőket.

Lapszámaink letölthetők a www.nyomtassteis.hu oldalról
Facebook-oldalunk: www.facebook.com/nyomtassteis
Bankszámlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank, 16200223-10026139

álló szerződés értéke egyébként mint
egy 5 milliárddal lett több az eredetileg
becsültnél.
Persze az évnek ekkor még nem volt
vége, karácsony után Mészáros Lőrinc
egyik cége, az R-Kord Kft. a V-Híd Épí
tő Zrt.-vel közösen még megnyerte a
Debrecen és Ebes közötti vasútvonal
felújítására kiírt közbeszerzést, nettó 13
milliárd 778 millió forinttal.
Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu

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

Pápai Gábor rajza – Népszava

Már több ezer példányban nyomtatják, szórják országszerte a lapunkat.
Csatlakozz, szükség van rád is!
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Húsz éve nem volt ilyen kevés a főiskolás
és egyetemista, mint az idén
A 2017/18-as tanévben 3700-zal kevesebben jártak főiskolára vagy
egyetemre, mint az előzőben. Míg a 2000-es évek közepén több mint
400 ezer diák volt a felsőoktatásban, mára a létszám majdnem a kétharmadára olvadt. Pedig minden statisztika azt mutatja, hogy a munkaerőpiacon a képzetteknek van nagyobb esélyük.

Míg a rendszerváltást követő időszak
ban évről évre egyre többen juthattak az
érettséginél magasabb végzettséghez,
a 2000-es évek közepétől a kormányok
megfordították ezt a trendet, és mára
megint ott tartunk, ahol a rendszervál
táskor. Míg a 2000-es évek közepén
több olyan év is volt, amikor 400 ezernél
többen jártak főiskolára vagy egyetem
re, idén mindössze 283 350 a hallgatók
száma.
A csökkenés az összes képzéstípus
ban megfigyelhető: mind az alap-, mind
a mesterképzésekben kevesebben vesz
nek részt, mint az előző években.
A portfolio.hu elemzője hozzáteszi,
hogy bár a folyamat demográfiai okok
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kal is összefügg
(kevesebb a fiatal,
sokan tanulnak kül
földön), de Magyar
ország növekedési
kilátásaira nézve a
tendencia így is
„rendkívül
kedve
zőtlen”. A fejlettebb
országok oktatáspo
litikája arra törekszik,
hogy minél többen
szerezzenek magas
képesítést, és a lap
szerint a magyar gazdaság versenyké
pessége szempontjából is kulcsfontos
ságú lenne, hogy a trend mihamarabb
megforduljon.
Korábban többször írtunk arról, hogy
az oktatás jelenlegi átszervezése abba
a kormányzati stratégiába illeszkedik,
amely olcsó magyar munkaerőt akar
kínálni a globális és magyar kézben
lévő gazdaság alacsonyabb termelési
szintjeire. Az átszervezési folyamat so
rán a kormány nem csak a felsőokta
tásba való belépés lehetőségeit szűkíti,
hanem már a középfokú oktatást is az
olcsó munkaerő előállításának szolgá
latába állítja.
Forrás: www.portfolio.hu, www.merce.hu

Szegény vagy? Menj a dutyiba!
Magyarországon ma koldulásért vagy úttesten gyaloglásért is pénzbírságot lehet kapni. A megbírságoltak sokszor szegények, akik a megélhetésük
érdekében kényszerülnek szabálysértésre. Ha nem tudnak bírságot fizetni,
börtönbe kerülnek. Megmutatjuk, mennyire egyszerű ma Magyarországon
szabálysértés miatt elzárást kapni.

2016-ban egy 54 éves férfi kilépett a
kocsma ajtaján, s átment a négysávos út
túloldalára. Mindenki így csinálja a kör
nyéken, ő sem akart több száz métert
gyalogolni a legközelebbi zebráig. Ész
revették a rendőrök, és 60 ezer forintra
büntették. Nem tudta kifizetni, helyette
12 napot töltött a börtönben, hogy leülje
a bírságot. De így járhat az is, aki lámpa
vagy csengő nélkül biciklizik. Az utóbbi
öt évben átlagosan 200 és 400 fő közé
tehető azok száma, akik ilyen
ügyek miatt töltik elzárásu
kat a magyar bünte
tés-végrehajtás
intézményeiben.
Azaz nem ítélték
el őket semmilyen
bűncselekményért,
és nem is előzetes
letartóztatásban vannak.
Ha a megbírságolt nem
tudja, vagy nem akarja kifizetni a
bírságot, akkor akár le is dolgozhatja.
Ha nem dolgozza le, akkor a büntetést
átváltoztatják elzárásra, és 5000ft/nap
átváltással leülheti a büntetését egy ma
gyar börtönben. Az elzárás ugyanis külön
büntetés-végrehajtási kategória, nem
bűncselekmény, de börtönben kell le
tölteni a kifizetetlen pénzbírság helyett,
ilyet pedig manapság nagyon könnyű
összeszedni Magyarországon. Eközben

a hatóság sokszor elfelejti értesíteni a
megbírságoltat, hogy ha nem tudja kifi
zetni a bírságot, le is dolgozhatja. (5000
ft/6 óra közérdekű munkával, ami nem
azonos a közmunkával, s amit elvben
délután, illetve hétvégén is lehet vé
gezni, hogy akinek van munkája, azt ne
veszítse el.)
Sokan felhalmozzák a szabálysérté
seiket: egy hajléktalan férfinak például
70 ilyen ügye volt, elsősorban kol
dulásért és szemetelésért,
ami összesen két éves
börtönt jelen
tett neki. De a
szegény ember
akkor is ki van
téve az elzárás
veszélyének, ha
olyan jövedelemfor
rása van (pl. kosarat fon),
ami miatt egyik faluból a
másikba kell árut vagy anya
got szállítania, s van a családban
egy rozoga autó, de neki nincs pénze,
hogy a forgalmit meghosszabbítsa. Volt
olyan abszurd eset is, hogy egy büntet
len előéletű közmunkást 40 ezer forintra
büntettek, mert csordásként dolgozott, s
a rábízott tehenek letörték egy autó vis�
szapillantóját. A férfi nem tudta kifizetni a
rárótt bírságot, ezért börtönbe került.
Forrás: www.444.hu
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