Elképesztő túlárazások Vásárhelyen
650 millió forintból bővítette a térfigyelő kamera-rendszert Hódmezővásárhely fideszes önkormányzata. A nyertesek gyanúsan jól értesültek voltak.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Bár a város milliárdos finanszírozási hi- amelyből kettő már alapból belát minánnyal küzd, Márki-Zay Péter szeden irányba, így semmi szükség
rint a kamerákat három-négynem volt a többi felszerelésére” szeres áron vásárolták meg.
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“A város vezetése olyan értelmester a 24.hu-nak. Elmondta:
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metlenül és átgondolatlanul
az önkormányzat mindig csak
szórta szét a pénzt a túláraegyetlen egy ajánlat közül vázott projektre, hogy az egyik
lasztott, és a pályázó mindig
hotel melletti oszlopon összepontosan eltalálta az ajánlatban
sen hat térfigyelő kamera található,
az eredeti becsült értéket.
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B. Nagy: ha csak szegedi a körzetem
és van összefogás, nem nyerek
A SzegedMa.hu-nak a Csongrád megye 2-es körzetet megnyerő B. Nagy
László (Fidesz-KDNP) beismerte: ha nem szabták volna rá a körzetet, és
összefog az ellenzék, akkor elveszíti a választást.
tartják a Csongrád megyei 2-es körzetet,
ahol az inkább balos városi részekhez
hozzácsapták a körülötte lévő, és alapvetően jobboldali vidéki területeket. Így egy
meglepően nagy alapterületű körzetet,
és ismételten fideszes győzelmet kaptak.
Forrás: www.24.hu, https://szegedicsipos.hu/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Az állam jár jól az üzemanyagár
emelkedésével
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Az üzemanyagért fizetett pénz több mint felét kapja az állam.
Minden liter most eladott benzin után 120 forint a jövedéki adó,
27 százalék az áfa, 1 százalék pedig a Kőolaj Készletező Szövetségé.
Vagyis a 388 forintos árból 228,6 forint kerül az államhoz.

Bár az árnövekedés természetesen a világpiaci folyamatok következménye, de
azért, ha az állam akarná, tehetne valamit ellene. Mondjuk, kicsit kevesebb bevételre tarthatna igényt.

A képlet elvileg egyszerű: ha az olajár nő,
a benzin adója csökken. Ám a részletszabályokat úgy alkották meg, hogy ez az
adócsökkenés csak speciális feltételek
mellett valósulna meg, ilyenek azonban
szinte soha nincsenek. Egy éve még 349
forintért is lehetett egy liter benzint kapni. Abból 217,7 forint került literenként az
államhoz, vagyis azóta a 39 forintos drágulásból 11 forint lett az államé, 28 pedig
a kereskedőké, akiknek ebből kell kigazdálkodniuk az olajár emelkedését.

A Mol az elmúlt hét közepén a 95-ös
benzin literenkénti árát bruttó 7 forinttal,
a gázolajét pedig 8 forinttal emelte, így a
benzin 388, a gázolaj pedig 397 forintért
kapható átlagosan. A 2012-es csúcs még
messze van – akkor egy liter benzin 451, a
gázolaj pedig 449 forintba került
–, de a négyszáz forintos üzemEnnyit visz el az állam
anyagárhoz már nagyon közel
1 liter benzin árából
százalék
járunk. Az autósok pedig dönthetnek, hogy Donald Trumpot
összes állami bevétel: 57,9%
vagy a magyar kormányt szidják,
amikor fizetnek a benzinért.
A magyar szabályozást úgy
találták ki, hogy az állam egyszerűen nem tud rosszul járni.
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Forrás: www.napi.hu

“Ha csak Szeged lett volna az én választókerületem és így megvalósult volna a
teljes baloldali és jobbikos összefogás,
most nem lennék országgyűlési képviselő.” - mondta B. Nagy meglepő nyíltsággal. Ez azért fontos, mert sokan a választókerület-manipuláció tipikus példájának
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Messze a női egyenjogúságtól
Keményen bírálta Magyarországot az
Európai Parlament nőjogi bizottsága,
amiért hazánkban súlyosan sérül a nők
egyenjogúsága. Sajnálatosnak nevezték, hogy nagyon kevés nő vesz részt a
politikai döntéshozásban. A parlamentben 199 képviselőből csupán 19 nő, ami
9,54 százalék. Ezzel az eredménnyel
az afrikai Elefántcsontpart és Gambia
szintjén állunk, messze az európai országoktól. Az Unióban Magyarország
50,8 százalékkal az utolsó előtti helyen
áll azon a listán, ahol a 100 százalék jelentené a nemek közötti egyenlőséget. A
jelentésben többek között leírták, hogy a
férj által adott pofon is erőszaknak számít. A házasság intézménye nem védi
meg a férfit a tettesként való elítéléstől.

Emlékséta a családon
belüli erőszak ellen
Június 10-én a Szent István térről
indul az Angyalhír nevet viselő
séta, amelyet a Nőkért Egyesület támogat. A megemlékezés
14 órakor kezdődik a Bazilika
előtt. A Hősök teréig tartó sétán
sípokkal, csörgőkkel emlékeznek és emlékeztetnek mindenkit a családon belüli erőszakra
és arra, hogy az áldozatok hiába
fordulnak a hatóságokhoz, a legtöbbször nem kapnak megfelelő
segítséget.

Forrás: www.hvg.h

Évente ezrek halnak meg a légszennyezettség miatt
A „gonosz” Európai Unió rá akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy törődjön polgárai egészségével. Európai
Bíróság elé visznek hat tagállamot, köztük Magyarországot is, amiért még mindig túlságosan szennyezett a levegő az
ország egyes részein.
Hazánkban évente 14 ezer ember hal
meg, mert szennyezett a levegő, és
egymillióan betegednek meg emiatt
- állítja az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség 2017-es jelentése. Bár a
számok aggasztó, még sincsenek megfelelő intézkedések itthon, így az Unió
mostantól pénzbüntetést szabhat ki,
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ha nem történik változás. Nemcsak az
autók és az ipar a nagy szennyezők, hanem az is, ahogy télen fűtenek az emberek. Ha már nincs elég fa, elfogyott
a segély, akkor sokan kerti hulladékot,
szemetet, ruhát dobnak a kályhába. A
hatóságok hiába ellenőrzik egyre szigorúbban a kályhákat és kazánokat, a
magas bírságnak sincs visszatartó ereje, mert sok családban nincs más lehetőség a fűtésre.
Egy-két stadion árából annyi fűtési támogatást adhatnának a szegényeknek,
ami megszüntethetné ezt a problémát.
Forrás: www.merce.hu

Elüldözik a Soros alapította
intézményeket Magyarországról
A hosszú évek óta folytatott gyűlöletkampányok után sokan úgy gondolhatják, hogy ez jó Magyarországnak. Pedig nagyon nem. A Soros György
által alapított CEU egyetem hazánk egyik legjobb felsőoktatási intézménye, míg alapítványa sok-sok milliárd forinttal támogat nehéz sorsú embereket és jó kezdeményezéseket.
A Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi irodája beszünteti működését Budapesten – közölte a Soros György által alapított szervezet, amely
egyébként 1984 óta működik hazánkban.
Az egyre nyomasztóbb magyar politikai és
jogi környezet miatt helyezik át nemzetközi tevékenységüket Berlinbe. Ennek ellenére továbbra is
támogatni fogják a civil szervezeteket Magyarországon az olyan fontos területeken, mint az emberi jogok, a kultúra, a sajtószabadság, valamint az
oktatás és egészségügyi ellátás.
Jó egy évvel ezelőtt a szintén Soros által alapított Közép-európai Egyetembe (CEU) is belekötött a kormány. További működésének azt szabta
feltételül, hogy legyen kihelyezett részlege Amerikában is. Az egyetem teljesítette ezt, a magyar
kormány azonban ennek ellenére nem írja alá a
további működésükre vonatkozó szerződést. Ha
ez így marad, akkor Bécsbe költözik az egyetem.

A Soros-alapítványok által
adott támogatások 1984 óta
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Százmilliárdnál is többet adományozott Soros György
Soros György a világ 29. leggazdagabb
embere. A Magyarországon élő gazdagok legtöbbjétől annyiban különbözik,
hogy ő a vagyonának jelentős részét
jótékony célokra költi. Ebből nem csekély összeget éppen Magyarország
megsegítésére. Az utóbbi évtizedekben

102 milliárd forinttal támogatta hazánkat. A magyar kormány viszont sok milliárdot arra költött, hogy bemocskolja
a nevét. Hamarosan elkezdik tárgyalni
azt a törvényt a parlamentben, amely a
„Stop Soros” fantázianévre hallgat.
Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu
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