Miért nem akar Magyarország
csatlakozni az Európai Ügyészséghez?

A családi kasszákból a legnagyobb összeg tavaly is az élelmiszerekre
ment el. Az e kategóriába tartozó árucikkek a háztartások összes kiadásának több mint a negyedét – 27,1 százalékát – emésztették fel 2017-ben.
A legtöbbet a húsra költi a magyar: a havi
átlagosan 22,5 ezer forintnyi élelmiszercechen belül 6216 forint ment el tavaly sertés-, marha- és baromfihúsra, illetve húskészítményekre. Az utóbbi tételek többet
visznek el általában a család havi költA háztartások kiadási szerkezete, 2017
részesedés az összfogyasztásból, százalék
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és termékek

ségvetéséből, mint amennyibe az összes
zöldségféle (2449 Ft/fő/hó), a tejtermékek
(1407 Ft) és a zsiradékok (918 Ft) együttesen kerülnek. A tavalyi életszínvonal-javulás úgy ment végbe itthon, hogy közben az
egyik legolcsóbb népélelmezési cikknek
számító burgonya fogyasztása jelentősen
(8,3 százalékkal) bővült, míg a répa- és a
salátafélék s a más egyéb vetemények
iránt csökkent a kereslet – nyilván az emelkedő árak miatt.
A családi költségvetéseket a KSH szerint az előző esztendőben végül is nagyobb
mértékben terhelték meg a szeszes italokra és dohányárukra (3,6 százalék) költött
összegek, mint a ruhaneműkre és lábbelikre (3,3) fordított pénzek. A háztartások
egészségügyi kiadásai az otthoni büdzséket 4,7 százalékkal csapolták meg, ami
fejenként és havonta 3874 forintot jelent.
Ennek a pénznek közel a 60 százalékát
gyógyszerekre, 15 százalékát pedig vitaminokra, gyógykészítményekre költöttük.
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Forrás: www.hvg.hu

a 88 éves Soros György – veszélyeztetik, a törvényhozásnak érdemes lenne azzal biztosítania
a miniszterelnök függetlenségét, hogy megtiltja,
hogy korábbi Soros-ösztöndíjasokból kormányfő
lehessen.
Szabó Tímea javaslata természetesen Orbán
Viktor miniszterelnökségét is megtorpedózná, hiszen Orbán külföldön is tanult Soros-pénzből, és
a Fidesz sem utasította vissza a milliárdos pénzügyi segítségét a 80-as és a 90-es években.
A Fidesz 25 éve még szót is emelt a Soros
György elleni nemtelen támadásokkal szemben.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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A javaslat indoklásában az szerepel, hogy mivel a
magyar kormány meggyőződése szerint Magyarország szuverenitását külső hatalmak – köztük

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Forrás: www.civilhetes.net

Ne lehessen egykori Soros-ösztöndíjas miniszterelnök
Szabó Tímea, a Párbeszéd párt parlamenti
képviselője benyújtott egy törvényjavaslatot a parlament elé, amely megtiltaná, hogy
olyan ember lehessen magyar miniszterelnök
vagy miniszterelnök-jelölt, aki valaha Soros
György által alapított szervezet ösztöndíjában
részesült. Természetesen Orbán Viktorra céloz
a javaslat, aki fiatal korában több évig Soros
György pénzéből élt.

www.nyomtassteis.hu

vendéglátás,
szálláshelyszolgáltatás

A miniszter az Unióban folytatott tárgyalásai során hangsúlyozta, hogy a javaslat
Magyarország számára több szempontból is aggályos.

Mert ugyan mit is találna itt az Európai
Ügyészség? Vajon miként vélekedne a
magánnyugdíjpénztárak lenyúlásáról?
Vagy a saját, illetve strómanok zsebébe
fizetett uniós támogatásokról? És vajon
mekkora felháborodást váltana ki a valóban európai értékek szerint élőkből az
a nyomor, ami hazánk egészében mint
pestis terjed el?
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lakásberendezés,
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A napokban az igazságügyi miniszter, Trócsányi László újra megerősítette, hogy továbbra sem áll
szándékában a magyar kormánynak csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Ez a szervezet a kormányunktól független vizsgálatokat
végezhetne nálunk is korrupciós
ügyekben.

Hogy mi lehet abban aggályos, hogy
az Európai Unió minden tagállamától, így
Magyarországtól is elvárja a jogállamiságot, azt csak a Fidesz tudhatja. Mi legfeljebb tippelhetünk.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Magyarországon lopnak el a legtöbbet
az európai uniós támogatásokból
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Konkrétan az összes forrás 3,92 százalékát kellene visszafizetni, miközben a második helyen álló Szlovákiában csak 2,09
százalék ugyanez az arány, és a maradék
26 tagállam egyikében sincs 1 százalék
felett a visszafizetendő pénz aránya.
A hivatal feljelentést nem tehet, de
ha csalást talál, jelezheti, hogy az EU-nak
vissza kellene kérnie a neccesen lebonyolított projektekben felhasznált pénzeket.
A legtöbb vizsgálatot – tizenegyet –
Romániában zárták le. A második helyezett Magyarországon és Lengyelországban 10-10 ügyben vizsgálták a nemzeti
vagy regionális szinten kezelt uniós források felhasználását. A jelentésben külön
kitértek az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz
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Istvánhoz köthető Eliosszal kapcsolatos
tavalyi vizsgálatra is, amelyben az OLAF
43,7 millió euró visszafizettetésére tett
javaslatot, miután 35 közvilágítási pályázatot vizsgáltak meg, és súlyos szabálytalanságokat találtak.

ételeket általában nem szállítják ki, hanem egy
adott helyről elvihetők.
Immár harmadik éve nem csak a nyári, hanem mind a négy iskolai szünetben igényelhetik
a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést.
2017-ben már 142 ezer gyermek kapott naponta meleg ebédet a leghosszabb iskolai szünetben, így az intézkedés 11 ezerrel több rászorulót ért el, mint 2010-ben.
Forrás: www.emmi.hu
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2017-es adatok szerint évente körülbelül
200 ezer gyerek vesz részt valamilyen
nyári táborban. Összehasonlításképpen:
a KSH adatai szerint 2017-ben 732 ezren
jártak általános iskolába, 428 ezren pedig valamilyen középfokú oktatási intézménybe. Vagyis a gyerekek túlnyomó
többsége a nyár folyamán egészében a
szülők gondjaira van bízva, avagy magára
van hagyva.
Ennek elsődleges oka az, hogy a nyári
táborok a legtöbb család számára megfizethetetlenek: a Hír TV riportja szerint a
legolcsóbb bejárós táborok egy hétre 15
ezer forinttól indulnak, átlagosan 30 ezer
forintba kerülnek, de van, ahol 85 ezer forintot is elkérnek egy napközis táborért.
Az ottalvós táborok pedig még drágáb-

bak, 46 ezer forinttól negyedmillió forintig terjednek az árak. Noha az állam elsősorban az Erzsébet-táborokon keresztül
a kevésbé tehetősek nyári táboroztatását
is támogatni kívánja, a támogatásnak ez a
formája kevés gyerekhez jut el.
A törvény szerint a gyerekek nyári felügyeletét az önkormányzatoknak kellene ellátniuk kötelező jelleggel. Táborok
finanszírozására azonban csak nagyon
kevés településnek van pénze.
Ráadásul az iskolák központosítása
miatt még nehezebb helyzetbe kerültek
az önkormányzatok, hiszen az oktatási intézmények felett már nem rendelkeznek,
a szünidei ellátást mégis nekik kellene
megoldaniuk.
Forrás: www.merce.hu

Forrás: www.index.hu

Ingyen ebéd jár a rászoruló gyerekeknek a vakáció idején
Egész nyáron lehet igényelni a nyári szünet idejére ingyenes gyerekebédet azoknak a családoknak, amelyek rászorulók, és igényt tartanak rá.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
rászoruló gyermekek napi egy tál meleg ételt
kaphatnak az iskolai szünetben. Ha még nem adták le az ingyenes ebédre az igényt, akkor a helyi
önkormányzat jegyzőjénél bármikor megtehetik.
A nyári vakáció első napjától, azaz június 15étől kezdődik a szünidei gyermekétkeztetés. Az

A családok túlnyomó többsége számára nem fizethetők meg a nyári
táborok. Noha az önkormányzatoknak kötelező feladata lenne, hogy a
gyerekek nyári felügyeletét biztosítsák, a legtöbb önkormányzat ezt
nem tudja megoldani.

Néhány nem fizetős szabadstrand a Balatonnál
Balatonakarattya: Gumirádli szabadstrand
Balatonberény: Csicsergő sétányi szabadstrand
Balatonboglár: Platán strand
Balatonfenyves: Központi szabadstrand
Balatonkenese: Alsóréti szabadstrand
Balatonkeresztúr: Vitorlás utcai szabadstrand
Balatonlelle: Nyugati, Határ utcai, Szirom közi,
Csöpi közi
Balatonmáriafürdő: Szabadstrandok
Balatonőszöd: Ligetes strand

Balatonszárszó: Bendegúz téri szabadstrand
Balatonszemes: Vigadó szabadstrand
Balatonvilágos: Alsóréti szabadstrand
Fonyód: Városi szabadstrand (Tungsram)
Keszthely: Déli szabadstrand
Örvényes: Platán szabadstrand (Vadkacsa)
Siófok: Újhelyi strand
Szántód: Rigó utcai szabadstrand
Tihany: Gödrösi szabadstrand
Zamárdi: Nagystrand (Bácskai utcai)

Forrás: www.24.hu

Az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) éves jelentése alapján az EU
tagállamai közül Magyarországtól
kellene a legtöbb pénzt visszakérni
csalás miatt.

Az összes támogatás ennyi
százalékát kellene visszaﬁzetni az Európai Uniónak
a csalások miatt

A szegényeknek nem jut nyári táborra
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