BMW: Előbb meg kell telepednünk
Debrecenben

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A német óriáscég részéről már most folynak megbeszélések majdani debreceni társadalmi felelősségvállalási lehetőségeikről, ám még korainak
tartják, hogy a részletekről essen szó.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
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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Frontális támadást indított a kormány a magántanulók és az alternatív iskolák ellen. De ne gondolja senki, hogy ez nem érint mindenkit. Ha a civilek által ellátott 80 ezer gyerek hirtelen visszakerülne az állami oktatásba, akkor
azonnal összeomlana az egész iskolarendszer.

Forrás: debreciner.hu

Még májusban az LMP helyi szervezete nagyon korai szakaszánál tart, tájékoztaaláírásgyűjtést kezdeményezett, amely- tása szerint jövőre fognak felgyorsulni a
ben a Debrecen mellett gyárat építő BMW Csoport debreceni tevékenységei,
BMW-t felszólítják, hogy nemcsak a ter- amikor a munkatársaik már folyamatosan
mőterület tönkretétele, de a fakivágások jelen lesznek a városban. A társadalmi és
és egyéb természetkárosító tevékenysé- a környezetvédelmi felelősségvállalás
szerves részét képezi cégük tevégei miatt a német cégóriás „tegyen
kenységeinek.
bele a mérleg másik serpenyőIdén februárban megtörjébe is”.
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a környezeti hatásvizsa petíciós kezdeményezéssel
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kapcsolatban megkereste a
M
folynak a megbeszélések a
cég németországi sajtóosztávállalatuk Debrecenben és Deblyát. Megkérdezték, mi a vélemérecenért zajló CSR (vállalati társadalnyük az LMP felvetéseiről, szándékaik
szerint részesítik-e például anyagi támo- mi felelősségvállalás) programjáról, de
előbb meg kell telepedniük Debrecengatásban a helyi környezetvédelmet.
Hanns Huber kommunikációs munka- ben ahhoz, hogy aktívvá válhassanak
társ a BMW sajtóosztályáról válaszában ezen a téren is – válaszolta a Debreciner
leírta, hogy a debreceni projektjük még érdeklődésére Hanns Huber.
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A múlt héten fogadott el a parlament kormánypárti többsége féltucatnyi törvénymódosítást, amelyek kizárólagos célja,
hogy minden gyerek sorsáról az állam
dönthessen, ne maradjon semmi hatáskör a szülők vagy a tanárok kezében.
Mostantól kezdve csak az állam engedélyezheti, hogy magántanuló lehessen valaki. Ezzel elvágják az utat, hogy a
szülők kimenekíthessék a gyereküket az
általuk rossznak tartott iskolarendszerből.
De a sajátos nevelési igényű vagy más okból speciális odafigyelést igénylő tanulók
sem mind ússzák meg az állami iskolát.
Hiába van otthon egy anya a kisebb
testvérrel, mindenkinek kötelező lesz 4
éves korban óvodába adnia a gyerekét.
Az alternatív vagy más néven magániskolákat úgy lehetetlenítik el, hogy arra
kötelezik őket, szinte ugyanazt tanítsák,
mint az állami iskolákban. Ezért persze
már nem is lesz értelmük ezeknek az iskoláknak.
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Magyarországon a felsőoktatásban tanulók száma 22 százalékkal esett vissza az
évtized elejéhez képest, és erre csak részben magyarázat a demográfiai helyzet és
a külföldön tanulók egyre nagyobb száma.
2010-hez képest 7,6 százalékkal, 34 százalékra emelkedett Magyarországon a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. A diplomások aránya tekintetében
azonban az Európai Unió 28 tagállamához
képest még mindig 7 százalékos a lemaradásunk – derül ki a KSH adataiból.
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A visegrádi országok közül Lengyelországban és Szlovákiában magasabb, 46,
illetve 38 százalékos a diplomások aránya,
Csehországban Magyarországgal azonos
arányban élnek felsőfokú végzettségűek.
Tavaly több mint 13 ezer magyar diák
tanult külföldi felsőoktatási intézményben,
elsősorban nyugat-európai egyetemeken.
A legnépszerűbb célország továbbra is
Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság.
Forrás: www.hvg.hu
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Titkolja a kormány a külföldi
munkavállalók számát

Arról, hogy hány engedélyt adhat ki az
illetékes hivatal az Unión kívülről érkezőknek, a pénzügyminiszter dönt. Az idei
keret 57 ezres, kétezerrel magasabb, mint
a 2018-ra megszabott célszám.
A 2017-es adatok alapján az látszik,
hogy különösen a Távol-Keletről, Mongóliából és Vietnamból érkező dolgozók száma szaporodott meg. A 2018-as
számokat már nem adta ki a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat a HVG kérésére, nehogy a hivatalosan sulykolt
bevándorlásellenesség ellentmondásba
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Két év alatt megnégyszereződött az EU-n kívülről érkezett, Magyarországon legálisan munkát vállaló emberek száma. Ennek az oka, hogy a magyar
munkaerőpiacon egyre nagyobb a munkaerőhiány, és a helyzet csak romlani fog. A bevándorlásellenes kormánynak kínos bevallani, hogy már ma is
csak mongol és vietnami munkásokkal tudják pótolni a hiányt.
keveredjen a mindennapok valóságával.
Pedig nemzetközi szervezetek is arra figyelmeztetnek, hogy a térségünk hatalmas munkaerőhiánnyal néz szembe az
elkövetkező években.
A Nemzetközi Valutaalap szerint Európa keleti része jobban szenved népessége elöregedésétől és csökkenésétől,
mint a nyugati fele. Itt a népesség 12
százalékkal csökkenhet 2050-ig. A munkaerő ennek kétszeresével, csaknem ne
gyedével fog mérséklődni.
Forrás: www.hvg.hu
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Hány százalékkal emelkedtek a lakásárak
az Európai Unióban 2018 óta?

Horvátország

Negyedével csökkent a felsőoktatásban tanulók aránya
a Fidesz-kormány kilenc éve alatt

Az Unió statisztikai hivatalának legújabb
jelentése szerint, miközben az első negyedévben az euróövezetben és az Európai Unió egészében is lassult a lakások
drágulása, Magyarországon szálltak el a
legjobban a lakásárak. Éves összevetésben nálunk 11,3 százalékkal ugrottak meg
a lakásárak január–márciusban.
Csak egy országban csökkentek az
árak, Olaszországban 0,8 százalékkal értek kevesebbet a lakások.

Románia

Forrás: osztalyfonok.hu, ataszjelenti.blog.hu

Az egész Unióban nálunk drágulnak
leggyorsabban a lakások

Uniós átlag

vánvaló, de nagyon nem illenek a közoktatásba, és bármikor megkaphatnák
a tanulási, figyelem-, hiperaktivitás- és/
vagy autizmuszavar diagnózist, illetve átütően, kiemelkedően tehetségesek, máris a tanulóknak legalább harmadánál tartunk, ami már több százezer gyermeket
érint. Ennek a csoportnak egy jelentős
része szintén elmenekült a közoktatásból
a civil intézményekbe, vagy magántanulónak állt, és közülük sokan a népszerűségben és számban gyorsan növekvő
tanulócsoportokba járnak.
Ha hirtelen a mai állami iskolákba kerülne az a nyolcvanezer, az állami oktatáshoz nem illeszkedő gyerek, akit most
a közoktatást tehermentesítve a civilek
látnak el, az oktatási rendszer azonmód összedőlne. Egy ilyen változásnak
az anyagi vonzata is horribilis lenne az
állam, vagyis az adófizetők számára. Jó
tudni, hogy ezeket az iskolákat nagyrészt
a szülők tartják fent, az ő befizetéseikből
tudnak csak működni.

Hány százalékkal emelkedtek a lakásárak
az Európai Unióban 2018 óta?

Ezentúl se a tanárok, se a szülők, se a
diákok nem szólhatnak bele abba, hogy
ki legyen az igazgatójuk, erről is az állam
dönt egyedül.
Ezek a módosítások ellehetetlenítik
azokat, akik civilként az állam által meg
nem oldott feladatok egy igen nagy részét végzik.
Pedig az oktatás területén különösen
elkél a segítség az államnak, mert jelenleg képtelen megoldani az átlagtól jelentősen eltérő fejlődésű és helyzetű gyerekek és fiatalok ellátását és biztosítani a
tanulásukat.
Nagyjából kilencvenezer gyerek kap
sajátos nevelési igény címkét, és ők csupán a legnyilvánvalóbb, súlyos problémákkal küzdők. Fontos tudni, hogy a
most ismét megtámadott alapítványi
és egyesületi intézmények 25%-kal nagyobb arányban vesznek részt e gyerekek ellátásában, mint az állami és egyházi intézmények.
Ha azokat a gyerekeket vesszük, akiknek a különlegessége nem mindig nyil-

