Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kihasználatlanul pusztul a régi
miskolci Fűtőmű

Fotózási ismeretek aktivistáknak
Fotózás és aktivizmus címmel tart képzést Miskolcon a Közélet Iskolája, elsősorban
érdekvédelmi szervezetek és önszerveződő közösségek
hátrányos helyzetű tagjai számára.
Időpont: 2019. április 27-28. (szombat–vasárnap) 10–18h
Helyszín: Avasi Közösségi Kávézó (Miskolc, 3529, Szentgyörgy út 42–44.)
A részvétel ingyenes
Jelentkezési határidő: 2019. április 15.
Bővebb információ: http://www.kozeletiskolaja.hu

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu
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Forrás: www.borsod24.hu

Már több mint három éve áll üresen az egy- a Science Múzeumot, és a megkötött 1,7 milkori Fűtőmű épülete Miskolcon. Az előző vá- liárd forintos uniós támogatási szerződéstől
rosvezetés ide álmodta a Science múzeumot, is elállnak. Az önkormányzatnak 1,3 milliárd
aminek megépítését azonban a jelenlegi pol- forintot kellett visszafizetnie. Tompa Sándor
(DK) önkormányzati képviselő korábban
gármester leállította, feljelentette elődfirtatta, miért költött az önkormányzat
jét, és inkább visszafizette a projektre
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még 2016-ban is egy olyan projektre
elnyert milliárdos EU-támogatást. Azt
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(74 millió forintot), amelyet nem kíviszont, hogy mi legyen az épületből,
A
GYE vánt már megvalósítani.
E
azóta sem tudta eldönteni.
M
A várost 2010 óta irányító Kriza
Az épület teljes egészében önÁkos (Fidesz–KDNP) polgármester még
kormányzati tulajdonban van. Hogy mire
2012-ben is arról beszélt, hogy a Sciencity a lehetne használni, erről korábban folyt ugyan
szabadidő eltöltésének egyedülálló módját ötletelés a lokálpatrióta miskolciak körében,
teremti meg Miskolcon – írta meg korábban a de ezekre a felvetésekre még csak nem is reNépszava. 2015-ben azonban a polgármester agált az önkormányzat. Mindeközben az üres
bejelentette, hogy a város mégsem építi meg fűtőmű környezete egyre lepusztultabb.
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Szabadstrandok szűnnek meg, különleges erdők, értékes parkok tűnnek el, kempingeket építenek be – jól tükrözi az ország
állapotát a Balaton átalakulása. A magyar tenger immár a gazdagok pihenőhelye, a változás legnagyobb haszonélvezőit pedig Orbán Viktor környezetében kell keresni.
Ahogy Orbán Viktor érdekköre terjeszkedni kezdett a Balatonnál, rögtön lett új Balaton-törvény és fejlesztési terv is annak
ellenére, hogy a tó térsége ma sem rendelkezik közös irányítási rendszerrel.
Az új jogszabály megkönnyítette a tó

környékén az ingatlanfejlesztéseket, és lazított a partszabályozás előírásain.
Pénz is került gyorsan, miután a kormány benyújtotta a Balaton fejlesztését
célzó programot is 2016 végén. Eddig
365 milliárd forintot költöttek el, és idén-

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Nem kellenek a Fidesz szavazatai
Annyira szélsőségesnek tartja a Fideszt az Európai Néppárt jelöltje,
Manfred Weber, hogy inkább nem lesz Európa első embere, ha ezt csak a
magyar párt szavazataival érheti el.
Az Unió parlamentjében a legnagyobb
pártcsalád az Európai Néppárt, amely a
közelgő választáson a bizottsági elnöki
posztra Manfred Webert jelölte. Ehhez a
pártcsaládhoz tartozik a Fidesz is, éppen
innen akarták kizárni a magyar kormánypártot, mert nem tartják demokratáknak
őket.
A német közszolgálati tévében megkérdezték Webert, hogy mit tenne, ha
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csak a populista Fidesz szavazataival
szerezhetné meg az Európai Bizottság
elnöki posztját.
Amire azt válaszolta, hogy akkor inkább nem vállalja a tisztséget, mert nem
akarja, hogy jobbról válasszák meg, a
közepet akarja képviselni. „Ha Európa jövőjéről van szó, akkor világossá akarom
tenni, hogy a közép a domináns. Nem a
baloldali szélsőségek, a kommunisták,

és nem a jobboldali szélsőségek, a na- nem a magyar választókat, csak a Fidesz
Durván csökken a felsőoktatási hallgatók száma
antidemokratikus politikusait sértette ez
cionalisták.”
Magyarországon 2005 óta
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Facebook- nének azon, miért lettek ilyen mértéknépessége alapján 1960 óta
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pél
dául 2005-ben még 15 257 felsőoktatási hallgató volt, de 2017-ben már csak 9935 volt a
számuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2005-ben 12 697 felsőoktatási hallgató
volt, 2017-ben pedig már csak 9536 fő járt
valamilyen főiskolára vagy egyetemre. Hasonló a helyzet Hajdú-Bihar megyében, ahol 2005Durván csökken a felsőoktatási hallgatók száma
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Az Európai Unióban az utóbbi években
csak Magyarországon csökkent a diplomások aránya a 25–34 éves fiatal felnőttek
körében. Pedig 1989-től lassan, de fokozatosan nőtt nálunk is a hallgatók aránya,
egészen 2005-ig, azóta viszont folyamatosan csökken.
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Forrás: www.atlatszo.hu

pingek helyett magas fallal körbezárt
luxusapartmanok épülnek majd, hiszen
a zömében vízparti telkeken különleges
adottságú – és drágán értékesíthető – lakóparkokat lehet építeni.
Már Tihany sem szent, amely bár világörökség-várományos terület övezetébe tartozik, és így védettnek számít,
ez mégsem zavarja a minisztériumokat,
hogy támogassák egy csaknem hathektáros erdős rész átalakítását, hogy 150
szobás szálloda épülhessen, golfpályával.
Az építkezésekhez szükséges források előteremtésében kiemelkedő szerepet játszott a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely egy állami program keretében
2,9 milliárd vissza nem térítendő állami
támogatást osztott ki a tihanyi környezetet megbontó szálloda tervére is. A nyertes cég tulajdonosai között van Garancsi
István (a Mol Vidi FC tulajdonosa), Hernádi Zsolt (a Mol elnök-vezérigazgatója) és
Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója).

Forrás: www.greenfo.hu, www.magyarnarancs.hu

től újabb 300 milliárd forint áll rendelkezésre – uniós forrásból is – többek között
a Balaton turisztikai fejlesztésére.
Ezek mellett nem is csoda, hogy a
Balaton legfőbb ura Orbán Viktor szomszédja, Mészáros Lőrinc és veje, Tiborcz
István lett. Hotelek, kempingek, borászat,
rádió tulajdonosa már a Balatonnál Mészáros, és persze a környékbeli fejlesztésekből is csurran-cseppen. 2016-ban
került a felcsúti polgármesterhez az ország egyik legnagyobb szállodalánca, a
Hunguest Hotels, 10 balatoni szállodával. A part menti zöldfelületek is egyre
inkább Mészároséi lettek, miután két éve
megszerezte a Balatontouristot, amely
part menti kempingek üzemeltetésével is
foglalkozik. A társaság 106 hektárnyi Balaton-parton 5200 kempinghely, 500 bungaló és 200 mobilház felett rendelkezik.
A kempingek és üdülőfaluk körbe¬ölelik
a tavat, kérdés azonban, hogy meddig
üzemelnek még. Aggasztó, hogy ezek
a területek átalakulhatnak, és kem-

