Nyomtasd, másold, terjeszd!

Az új amerikai nagykövet szerint
a Soros által alapított egyetem
(CEU) sorsán múlik a két ország
kapcsolata
David B. Cornstein, az Egyesült Államok
új nagykövete kijelentette: az amerikai–
magyar kapcsolatok az elmúlt időkben
nem olyanok voltak, mint amilyennek
lenniük kellett volna. Erről első hivatalos
vidéki látogatásán beszélt, majd sietve
hozzátette: ha a Közép-európai Egyetem
(CEU) ügye megoldódik, „betonszilárdságúra kovácsolható” az USA és hazánk
együttműködése. Ahhoz, hogy valóban jó
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Miért beteg a magyar futball?
Míg a horvátok az ezüstérmet ünnepelhették a foci-világbajnokságon,
addig hazánk milliárdokkal kitömött csapatai az elmúlt napokban az európai kupaselejtezőik egyikén sem győztek, két döntetlen, két vereség a
szánalmas mérleg. Orbán Viktor miniszterelnök a horvátok vb-sikerét a
mi kutyánk kölykének nevezte. Ehelyett talán bölcsebb lenne szembenézni a magyar sikertelenség okaival.

Forrás: www.fuhu.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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legyen a kapcsolat, az kell, hogy az egyetem tovább működhessen Magyarországon – nyomatékosította Cornstein. Mint
fogalmazott: „A helyzet az, hogy most
Magyarország élvezi az amerikai elnök,
az amerikai külügyminiszter és az amerikai nagykövet támogatását. Nagyon jó
lenne, ha a CEU ügye nem rontaná el ezt
a jó viszonyt”.

„A két ország futballja markánsan más utat
jár be. Egészen más a megközelítés. Míg
a magyar futballvezetés 2010 óta abban
gondolkodik, hogy egyszerre kellenek kiváló játékosok, eredményes klubcsapatok
és eredményes válogatott, addig a horvá-

Forrás: www.hvg.hu

zető diakónus szerint neki az elsődleges
feladata az egyházi törvénykönyvben
foglaltak betartása, ennek figyelembevételével pedig a szegény sorsú emberek segítése. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy az egyházi törvény szerint egy vallási közösség saját belső szabálya, hitelvei és szertartási rendje szerint működik.
Ezt állami szerv nem módosíthatja vagy
bírálhatja felül. Az is törvényben van rögzítve, hogy az állam a vallási közösségek
irányítására, felügyeletére nem működtethet és nem is hozhat létre szervet.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Rendőrt hívtak a jótékonykodó papra
Azzal az ürüggyel jelentették fel a helyi
papot Csépán, hogy olyan élelmiszert
oszt a szegényeknek, amelyek között lehet lejárt szavatosságú is.
A Jász-Nagykun Megyei Kormányhivatal munkatársai a rendőrséggel együtt
mentek ki a plébániára. A kormányhivatal a helyszínen élelmiszert nem talált,
de figyelmeztették a plébániát, hogy az
élelmiszer-adományok osztását minden
esetben be kell jelenteni a hatóságoknak,
és csak regisztrált szervezet adományozhat. Antal András, a csépai plébániát ve-
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tok a képzésre helyezték a hangsúlyt” –
vélekedik Dénes Ferenc sportközgazdász
a hvg.hu írásában.
„Bár pontos számok nincsenek, azt a
horvát labdarúgás vezetői nemegyszer
hangsúlyozták, mennyire irigylik a magyaroktól, hogy jelentősen több szerepet
vállal az állam a labdarúgás finanszírozásában. Horvátországban a bevételek
és így a klubok költségvetésének legnagyobb részét a játékjogok eladásából befolyó összeg teszi ki. Tudatosan így épült
fel a rendszer” – állítja Dénes.
A labdarúgás náluk egyértelműen
egy képzési iparág. Nem véletlenül vannak a világ tíz legnagyobb játékjog-értékesítő nemzete között. Szezononként
százas nagyságrendben igazolnak el kül
földre a játékosaik, ami elképesztő szám
– vélekedik a szakember.
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Dénes Ferenc szerint a helyzet jól leírható egy baletthasonlattal. Ha egy ország
tízévente csak egy kiemelkedő tehetséget tud kitermelni, megéri-e országos
szinten teljes hálózatot kiépíteni és fenntartani, hogy az első pillanattól a végéig
a lehető legprofibb körülmények között
készüljön, vagy 15-16 éves korában inkább
el kell küldeni egy külföldi elitiskolába. A
horvátok a labdarúgás terén az utóbbi utat
járják inkább.
A HVG online összevetette a legsikeresebb horvát és magyar klub elmúlt 5 évi
adatait. A Dinamo Zagreb és a Ferencváros piaci tevékenységét nézték meg, azaz
hogy mennyit költöttek és mennyi profitot
hoztak a klubok az átigazolási időszakban.

A Dinamo Zagreb játékoseladásai:
2014–15 szezon Profit: 880 ezer euró
2015–16 szezon Profit: 4,61 millió euró
2016–17 szezon: Profit 35,69 millió euró
2017–18 szezon: Profit: 19,73 millió euró

A Fradi játékoseladásai:
2014–15 szezon Profit: 4,72 millió euró
2015–16 szezon Profit: 2,04 millió euró
2016–17 szezon: Profit: 3,9 millió euró
2017–18 szezon: Veszteség: 500 ezer euró
2018–19 szezon: Veszteség: 985 ezer euró
Forrás: www.hvg.hu

Harcban az otthonápolási
díj emeléséért
Az otthoni ápolás munkaként való elfogadásáért küzdő szervezek tárgyaltak az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Közleményükben azt írják,
a minisztériumban azt sem tudták pontosan, mi jár vagy nem jár a családtagjaikat otthon ápolók számára.
A minisztérium az egyeztetés után azt
közölte: „folytatni kívánják és kibővítik a
párbeszédet az ápolási díjról, amelynek
emelését tervezik”.
A Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület és a Csak Együtt Van
Esély Csoport, valamint az A Hang kampányplatform képviselői szerint azonban a minisztérium részéről megjelentek nem voltak tájékozottak az otthoni
ápolást végzők helyzetéről.
A civilek június végén már tüntettek
a Parlament előtt, a mostani egyeztetést követően azonban újra fognak. Bejelentették, hogy július 20-án 17 órára a

Kossuth térre várják azokat, akik szerint
nem lehet 30–40–50 ezer forintból súlyos beteget ápolni és még meg is élni.
Akik szerint a 24 órás állandó készenlét és törődés igenis munka, amelyért
elismerés és fizetés jár. Ezen a napon
szavazza meg az országgyűlés a jövő
évi költségvetést, amelyből hiányzik –
legalább – egy nagyon fontos tétel: a
súlyosan beteg hozzátartozót otthon
ápolók bére, megélhetésük, túlélésük
garanciája.
(Itt írhatja alá a követelést: https://
terjed.ahang.hu/campaigns/apolasidij)

Horvátországban fejenként 3,64 millió
forintnyi visszatérítést kapnak
a devizahitelesek
Semmissé nyilvánította a svájci frank alapú jelzáloghitelt a horvát legfelsőbb kereskedelmi bíróság – írta meg elsőként a Vecernji List című horvát
napilap. A döntés értelmében a bankoknak több mint 10 milliárd kunát,
vagyis 437 milliárd forintot kell megtéríteniük ügyfeleiknek, ami fejenként
mintegy 3,64 millió forintnak megfelelő összeget jelent.
A horvát frankhitelesek egyesületének
aktivistái úgy tudják, nagyjából 120 ezer
adós kaphatja vissza a hitelei után túlfizetett kamatok és a devizaárfolyam közötti
különbséget.
A horvát legfelsőbb kereskedelmi bíróság indoklása szerint a bankok azzal
sértették meg a hitelfelvevők jogait, hogy

2004 és 2008 között nem tájékoztatták
ügyfeleiket a devizahitelek magas kockázatáról, valamint semmis és tisztességtelen szerződést kötöttek ügyfeleikkel. Értesülések szerint az OTP Horvátország és
az OTP tulajdonában lévő Splitska Banka
is érintett lehet az ügyben.
www.index.hu

Egész Európában nőnek a lakásárak
2018 első negyedévében tovább nőttek az
Európai Unióban a lakásárak, ám Magyarország e téren is „jobban teljesít”. Míg az Unióban 4,7 százalékos volt az átlagos növekedés,
addig hazánkban 11,5 százalékkal emelkedtek
a lakásárak az első negyedévben az egy évvel
korábbihoz képest.

Bár Magyarországon 2018 első negyedévében 65 százalékkal több új lakás épült,
mint egy évvel korábban, mindez azonban a
dinamikusan emelkedő árak fényében sokaknak nem jelent nagy segítséget. Az állam
által biztosított kedvezmények, mint például
a CSOK, ugyanis leginkább a felső-középosztályt hozzák helyzetbe.
Az új lakások mellett
ráadásul az albérletek árai is folyamatosan emelkednek, így
valóban a lakhatás
– mondjon erről bármit Rétvári Bence államtitkár – a magyar
pénztárcák egyik legnagyobb tehertétele.
Forrás: www.merce.hu

Forrás: www.24.hu
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