Nyomtasd, másold, terjeszd!

Bécsben nem akarnak új stadiont

111. szám (III. évfolyam/35.) | 2019. szeptember 4.

NYOMTASS TE IS!

Bécs városa jelezte az Osztrák Labdarúgó Szövetségnek, hogy ellenzik
egy új nemzeti stadion építését a fővárosban. Bécs sportért felelős tanácsosa, Peter Hacker azt nyilatkozta, hogy a stadionépítésre szánt pénzt
„inkább a tömegsportba és a gyerekeinkbe fektetjük”.

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

bb!

dd tová

Azt csak mellékesen jegyezzük meg,
hogy miután évek óta az akadémiai rendszerbe nálunk is átlag felett ömlik a pénz
és közpénz, a világranglistán alig léptünk
valamit előre, és az utánpótlásrendszert
saját MLSZ-elnökünk, Csányi Sándor is
rendszeresen bírálja, mert kevesli a teljesítményt.
Forrás: www.444.hu

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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Tisztelt Tótkomlósiak!

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Az osztrákok jelenlegi nemzeti stadionja
az egyébként Bécsben lévő, 50 ezer férőhelyes Ernst Happel, eredetileg 1931ben épült, de azóta ötször is felújították.
Legutóbb a 2008-as Európa-bajnokságra
modernizálták, 40 millió euróért.
Az osztrák szövetség azonban új
nemzeti stadiont szeretne, aminek becsült költsége 300-400 millió euró. Vagyis a felső határ is cirka 128
milliárd forint, ami így is olcsóbb, mint a nálunk épülő,
most épp nettó 150 milliárdnál tartó új Puskás Stadion.
Bécs elutasítása miatt
az osztrákok új helyszínt
keresnek. Az egyik lehetőség a magyar határhoz
egészen közel eső Parndorf
(Pándorfalu).

astad, a
Ha elolv

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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A Kossuth Kör Tótkomlós, a Mindenki
Magyarországa Mozgalom és az ellenzéki
pártok támogatásával induló
független polgármester- és képviselőjelöltek
nagy szeretettel várják kampánynyitó
rendezvényükre az érdeklődőket.
Helyszín: Természet Háza
Időpont: 2019. szeptember 11. (szerda) 17 óra
Jöjjön el! Hallgassa meg programunkat,
terveinket, tegye fel kérdéseit!

VÁLTOZÁST!
TÓTKOMLÓS MINDANNYIUNKÉ!
CIVILEK EGY ÉLHETŐBB VÁROSÉRT
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Országos diáksztrájk szeptember 13-án
ságát, állami hivatal dönt majd a magántanulói státuszról, az iskolakezdés
lehetősége is veszít rugalmasságából,
az iskolaigazgatók kinevezésébe pedig
nem lesz beleszólása az érintett tanároknak, szülőknek és gyerekeknek.

A hazai járműpark átlagéletkora
2006 és 2018 között

– nyomtassteis! –

Soha nem költött még ilyen keveset az állam
az egészségügyre
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb – 2017-es – adatai alapján negatív rekordot döntött a kormány, 2010
óta először zuhant be a GDP (a nemzeti
össztermék) 7 százaléka alá az egészségügyre fordított kiadás.
A 2017-re mért 6,9 százalékból csak
4,8 százalék jutott az államra, a többit
a betegek fizették. A betegellátásban
először került tíz százalék fölé a fizetős
egészségügy.

Mindeközben a Magyar Államkincstár legnagyobb tartozójává lépett
elő a Péterfy Sándor Utcai KórházRendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, amely
már 3,5 milliárd forintnyi lejárt adóssággal működik.
Második helyen az MH Egészségügyi Központ áll 3,22 milliárd forintos
adósságállományal.
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Forrás. www.vezess.hu

Történelmi mélyponton a forint
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Soha nem volt még ilyen gyenge a forint az euróhoz képest, mint augusztus
végén. „A miniszterelnök-csere a megoldása a forintválságnak” – mondta
Orbán Viktor 2008-ban, pedig akkor csak 274 forint volt egy euró.
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Forrás: www.444.hu
CMY
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san megugrott mind a tartózkodási engedélyt szerzők, mind a munkavállalási céllal
érkezők száma. 2017-ben még csak 58 923an kaptak tartózkodási engedélyt, közülük
24 539-en érkeztek munkavállalási szándékkal.
Noha a kormányzat a hazai munkaerő mobilizálásával szeretné megoldani a
helyzetet, egyre inkább rákényszerül arra,
hogy Ukrajnából, Kínából, Vietnámból,
Mongóliából, Indiából is befogadjon munkavállalókat.

Forrás: www.mfor.hu

Drasztikusan nőtt a külföldi
munkavállalók száma
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Forrás: vezess.hu
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Olyan mértékű a munkaerőhiány Magyarországon, hogy azt már csak külföldi
munkavállalókkal – migránsokkal – tudják
pótolni. A Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatal adatai szerint tavaly a korábbinál
másfélszer többen érkeztek munkavállalási szándékkal Magyarországra.
A tartózkodási jogosultságot szerzők
több mint fele, 54 százaléka érkezett munkavállalási szándékkal országunkba. Ez
a 111 279 külföldiből 60 931 főt jelent. Az
előző évekhez képest egyébként drasztiku-

2006

Agyonhasznált, környezetszennyező és nem túl biztonságos öreg személyautók futnak az útjainkon milliószámra. Jelenleg az autópark átlagéletkora 14,6
év, azaz lassan visszasüllyedünk oda, ahol 1991-ben
tartottunk, akkor 16 év volt az átlag.
A Magyarországon legnagyobb számban használt Opel Astrák átlagos kora 15,9 év, a második helyen álló Suzuki Swifteké 17,4 esztendő, míg a harmadik VW Golfoké 17,1 év. Elkeserítő, hogy mindössze
3 modellnek van 10 év alatt az átlagéletkora, azaz: a
Skoda Octavia 8,9, a Suzuki SX4 8,2 és a Suzuki Vitara
3,9 éve próbál valamit javítani a szomorú grafikonon.
Önti ránk a pénzt az Unió, állítólag hasít a gazdaságunk, és papíron emelkednek a fizetések – ám a
magyar járműpark valamiért csak tovább öregszik.
ÉV
Az autóinkon nyoma sincs az állítólagosan növekvő
életszínvonalnak.

Megtörtént, amitől napok óta mindenki tartott: soha nem látott mélységbe esett a forint
árfolyama az euróval szemben. Augusztus
29-én délután 331,9 forintba került egy euró,
ennél még sosem volt gyengébb a magyar
pénz az euróval szemben. Az eddigi történelmi rekord a tavaly nyáron elért 330,8 forintos
euróárfolyam volt.
Érdemes felidézni, hogy miket mondott
Orbán Viktor akkor, amikor még az MSZP-s
kormány idejében gyengült a forint.
„A kormány az elmúlt időszakban a forintot mesterségesen erős állapotban tartotta,
ha viszont az árfolyam a reális áron, 250 és 260

forint között mozgott volna, akkor a jelenlegi
274 forintos euróárfolyam nem keltené az ös�szeomlás érzését, és nem alakult volna ki egy
rossz pszichózis.”
„A forinttal nincsen nagyobb baj, a forinttal
akkor lesz baj, hogy ha nem tudjuk a bizalmi
válságot megoldani. A miniszterelnök-csere a
megoldása a forintválságnak.”
„Ha Magyarország az euróövezet tagja
lenne, akkor a pénzügyi rendszerét nem rázná
meg ennyire a válság.”
Mindezt tehát Orbán Viktor mondta. Pedig
akkoriban még 21 százalékkal erősebb volt a
forint, mint most.
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Forrás: www.444.hu, www.index.hu

A köznevelési törvény módosítása ellen
tüntettek a Parlament előtt diákok, szülők és pedagógusok augusztus utolsó
napján. A tüntetés szervezői szeptember
13-ára országos diáksztrájkot szerveznek.
A pár hete elfogadott jogszabály
csökkenti az alternatív iskolák szabad-

Egyre öregebb autókkal járunk
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