Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hiába tolják a debreceniek arcába
a jegesmedvét

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Virágkarneválkor sokszorosan nagyobb karbonlábnyomot hagy maga után
a város, mint az év többi napján. Az átlag debreceni ezen a nyáron minden
korábbinál közvetlenebbül megtapasztalta a klímaváltozás hatásait.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Ezermilliárdok folynak el
észrevétlenül
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Négy év alatt több ezermilliárd forintos többletbevétele keletkezett a költségvetésnek, ám ezt a pénzt gyakorlatilag nyomtalanul el is költötte a Fidesz-kormány. Mivel nincsenek átfogó reformtervek, a maradék pénzeket
szinte ötletszerűen használják fel.
A 2015 és 2018 közötti négy évben a mindenkori folyó költségvetésben összesen
6527 milliárd forintos terven felüli bevétel keletkezett, amit az utolsó fillérig, sőt
még a többletbevételeken túlterjeszkedve elköltött a kormány. A négy év
alatt ugyanis a költségvetési törvényben
engedélyezett összegnél 7702 milliárd
Az államháztartás terven felül bevételei,
kiadásai (milliárd forint)
Pluszbevétel összesen: 6527,4
Pluszkiadás összesen: 7702,2
Pluszhiány összesen: 1174,7
2429,6 2493,0

1184,3

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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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

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

Forrás: debreciner.hu

Ilyen körülmények között nem csoda, elé, hogy őket kell megmenteni, aztán
hogy az 50. virágkarnevál egyik témá- néhány másodperccel később elkezdjük
ja a környezetvédelem volt. Delfinek és népszerűsíteni a repülést, amely minegy jegesmedve is jelezték a sokezres den közlekedési forma közül a leginkább
közönség számára, hogy bizony még környezetszennyező. Ehhez még tegyük
hozzá azt is, hogy ha megnézzük, háa legjobb marketinggel rendelkező
nyan érkeztek a világ különböző
emlősök közül is többeket a kipontjairól repülővel a virágkarpusztulás fenyeget. Több szöÚneválra, könnyen beláthatjuk,
veges üzenet is foglalkozott
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ugyanis, hogy a karneválra kiláA virágkarnevál, ha akarna, aktogató tömeget meggyőzze: ők a
kor sem tudna környezetkímélő lenni,
biztos jövő záloga.
És pontosan ez tette hiteltelenné az hiszen magára a környezeti terhelésre
egész karnevált: azok a cégek aggódtak a épül az egész. De persze nem is akar az
jövőnkért, amelyek saját maguk is napról lenni, hiszen a többnapos mulatságot
napra hozzájárulnak annak tönkretételé- egy jóféle augusztus 20-i tűzijátékkal is
hez. Az egyszerűen nem működik, hogy megfejelték.
Tóth Tamás
előbb begurítjuk a delfineket az emberek
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forinttal többet költöttek el. Ennyi pénzt
fordít a magyar állam három év alatt az
oktatásra és öt év alatt az egészségügyre
– vagyis bődületesen nagy pénzről beszélünk.
Az elmúlt években megszokottá vált,
hogy amikor többlet alakul ki a büdzsében, akkor a kormány kampányszerű
pénzszórásba kezd, ám mivel nincsenek
előkészített reformprogramok, csak a
meglévő infrastruktúrába tudja belenyomni a pluszpénzt. Így folytak el az
elmúlt években ezermilliárdok presztízsberuházásokra, állami cégek, kórházak
konszolidációjára, a kormánynak tetsző
civil szervezetek, projektek támogatásra, holott ezt az évi 1000-1500 milliárd
forintos pluszforrást ennél sokkal hasznosabban is el lehetett volna költeni az
oktatásban, az egészségügyben, a szociális szférában vagy az államadósság
csökkentésére.
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utalvány a csekkekre, akkor bankkártyáról nem, csak készpénzzel lehet kiegészíteni. Annál viszont, aki közvetlenül a
gáz- vagy áramszolgáltatónál használja
fel, nem baj, ha az utalvány összege több,
mint a fizetendő számla – jóváírják a túlfizetést a következő számlán.
Az érdekképviselet vezetői felvetették azt is: mi lesz azokkal, akik mozgásképtelenek vagy idősotthonban élnek, és
közvetlenül nem fizetnek rezsiszámlát,
de jól jönne nekik pár ezer forint? Úgy
fest, ők legfeljebb úgy juthatnak hozzá
a pénzhez, ha valakinek átadják a rezsiutalványt, már ha van erre lehetőségük.
Akiknél távfűtés van, illetve fával vagy
szénnel fűtenek, azoknak nincs gázszám-

A pénzszórási őrület rekordját azonban 2016 decemberében állította fel a
kormány, amikor is egyetlen hónap alatt
az akkori nemzeti össztermék (GDP) 10
százalékát, 3350 milliárd forintot költötte el. Terven felül mintegy 700 milliárd
forint értékben fizettek uniós támogatásokat, de további 616 milliárd forintot
költöttek állami cégek feltőkésítésére,
ipari parkok, a zalai önvezető tesztpálya
építésére, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványaira, az egyházak, sportszervezetek,
oktatási és egészségügyi intézmények
támogatására.
Forrás: www.nepszava.hu

Éppen az önkormányzati választások előtt jutott eszébe a Fidesz-kormánynak,
hogy 9 ezer forintos rezsiutalványt adjon a nyugdíjasoknak. Az utalványok felhasználása nehézkes, ezért sokan úgy vélik, ha már adtak, akkor jobb lett volna
szabadon felhasználható módon, a havi nyugdíjhoz hozzáadni. Így persze a pénz
kizárólag az államhoz megy majd vissza.
A nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek
kihagyásával döntött a kormány az önkormányzati választás elé időzített háromszor 3000 forintnyi rezsiutalványról.
Ráadásul a társadalmi békének sem
tesz jót az utalványosztás időzítése, hiszen van olyan üzenete, hogy a nyugdíjasok szavazata megvásárolható. Ez tovább erősítheti a már most is érzékelhető
nyugdíjas-ellenességet.
Ha azt nézzük, hogy a magyarországi ún. rezsicsökkentés óta 30-40 százalékkal csökkentek az árak a világpiacon,
amin az állam mintegy 100 milliárd forintot nyert, akkor az egyszeri, fejenként 9
ezer forintos juttatás aprópénz. Hiszen a
töredékét adja oda az állam annak, amit
nyert a befagyasztott fogyasztói árak
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mellett a korábbinál sokkal olcsóbban
beszerzett energián.
A rezsiutalványt a postán a csekkek
befizetésére lehet használni, és a rendelet szerint vissza nem adnak belőle,
így érdemes annyi csekket vinni, hogy
az összeget teljesen fel tudják használni
a kedvezményezettek. Ha nem elég az

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Így veszik meg a nyugdíjasokat

lájuk, viszont az áramszámla kifizetésére
fel tudják használni ők is a rezsiutalványt.
Problémás lehet még az is, hogy a
postás csak egyszer viszi ki az utalványokat – ha nem veszi át a nyugdíjas, az értékutalványoknál szokásos ügymenetet
követik, így a következő tíz munkanapon
még a postán átvehető a küldemény, később viszont már csak a Magyar Államkincstárnál érhetők el a bónok.
Egyértelmű a vélemény, hogy sokkal
olcsóbb és egyszerűbb lett volna a nyugdíjhoz hozzácsapni az összeget. Nem
kellett volna utalványt nyomtatni, a postának kihordani, és a felhasználás is kön�nyebb lenne.
Forrás: www.24.hu

Jelentősen nőtt az Unió
népszerűsége Magyarországon
A júniusban készített felmérés eredményei szerint az Európai Unióba vetett bizalom utoljára 2014-ben állt ilyen magas szinten, s továbbra is meghaladja a
nemzeti kormányok vagy parlamentek iránti bizalmat. A magyarok kétharmada
optimista az EU jövőjét illetően.
A bizalom szintje 20 tagállamban nőtt.
Az Európai Unióban „inkább megbízó”
válaszadók aránya Litvániában
a legmagasabb (72 százalék),
majd Dánia (68 százalék) és
Észtország (60 százalék)
következik. Magyarországon ez az arány 55 százalék,
ezzel az ország a kilencedik
helyen áll. A bizalom szintje a
kilépésre készülő Egyesült Királyságban a legalacsonyabb (29
százalék).
Az európaiak többsége derűlátó az EU

jövőjét illetően (61 százalék), és csupán 34
százalékuk pesszimista. Az optimizmus
Írországban (85 százalék), Dániában (79 százalék), Litvániában
(76 százalék) és Lengyelországban (74 százalék) a legmagasabb. A skála másik végén az Egyesült Királyság (47
százalék) és Franciaország
(50 százalék) található.
A magyarok 68 százaléka
optimista, 28 százaléka pesszimista a kérdésben a közvélemény-kutatás
szerint.
3

Forrás: www.napi.hu

A 2017-es zárszámadási törvény szerint a pluszpénzek egy részét különféle
állami beruházások támogatására, közúthálózat-fejlesztésre, valamint az „ország védelmi képességének növelésére”
költötték. Az év végi maradványt akkor is
kampányszerűen szórta ki a kormány az
év utolsó napjaiban. Az egyértelmű nyertesek az egyházak voltak, amelyek 88
milliárd forintot kaptak, de jutott 71 milliárd forint a kiemelt sportberuházásokra, a kultúra viszont csak 8 milliárdot, az
oktatás 9 milliárdot kapott, és 3 milliárd
forint jutott az önkormányzatoknak – jelezve, hogy a kormány mit tart fontosnak.

