A Jófogáson árulják a választási
rezsiutalványokat
Úgy tűnik, sokan akár olcsóbban is szabadulnának a rezsiutalványoktól, amelyeket csak rendkívül körülményesen
lehet felhasználni.
A kormány az önkormányzati választások
előtt a nyugdíjasokat 9000 forintos utalván�nyal próbálja a helyes nevek mellé tett x-ek
felé terelni. A rezsiutalványokat három darab
3 ezer forintos címletben kapták meg a jogosultak, postai úton.
A rezsiutalványokat földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás kifizetéséhez lehet felhasználni, készpénzre nem válthatók.

Az ügyintézés csak azoknak lesz egyszerűbb, akik egyébként is postai csekken
szokták befizetni a számlájukat. Minden más
esetben ugyanis a szolgáltató ügyfélszolgálatán (mind a háromnál, egyesével) kell majd
átadnia a rezsiutalványokat, melyeknek értékét a szolgáltató az átadást követő 15 napon
belül jóváírja a fogyasztó folyószámláján.
Ez elég macerásnak tűnik, valószínűleg
ezért éri meg attól megszabadulni némileg
kisebb összegért is. Van, aki 5 ezerért árulja
a Jófogás internetes apróhirdetési oldalon az
utalványait.
Forrás: www.hvg.hu

Félmillió magyar családot érinthet a kötelező kazáncsere
A pár éve hatályba lépett kazáncsere-rendelet értelmében kizárólag hivatalos minősítéssel ellátott
gázkazánok szerelhetők fel. A kivitelezés, az engedélyezés költsége viszont ebben az esetben akár
milliós tétel is lehet.
Már most jellemző, hogy csak hetekre előre
lehet időpontot egyeztetni a fűtésszerelőkkel. Sőt,
a roham miatt áremelkedésre számíthatnak a
családok: kiszállási díjtól függően 20–30 ezer forint közötti összegre is felkúszhat egy ellenőrzés.

De az igazi hidegzuhany sokaknál csak a
szerelő megérkezése után jön. Ha ugyanis már
menthetetlen az évtizedekkel ezelőtt beszerelt
készülék, hosszú és méregdrága procedúra veszi
kezdetét. Azon túl, hogy új készüléket kell venni,
az új előírások szerint ez kizárólag kondenzációs
kazán lehet. Egy legolcsóbb új készülék is 250-300
ezer forint, a kémény átalakításának alapdíja 5060 ezer forint, és a végösszeg könnyen elérheti az
egymillió forintot is.

Forrás: www.penzcentrum.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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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Závada Pál író Tótkomlóson
Meddig lehet kompromisszumot kötni
egy elnyomás, totális diktatúra felé menetelő állammal? Vajon kifizetődnek az
egyéni kompromisszumok? 1944 márciusa: a németek megszállják Magyarországot. Még az egyik legnagyobb beszállí-
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tójuk, a Weiss Manfréd Művek konszern
tulajdonosai sincsenek biztonságban.
Hiszen zsidók. Bár nagyon gazdagok. Ha
életben akarnak maradni, kompromis�szumokat kell kötni. Erről szól Závada Pál
új regénye, a Hajó a ködben.

MEGHÍVÓ
A Tótkomlósi Kossuth Kör szeretettel meghívja Önt

Závada Pál: HAJÓ A KÖDBEN
című regényének bemutatójára.

A rendezvény helyszíne és időpontja:

Természet Háza, Tótkomlós,
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
2019. október 2. (szerda) 18 óra
A szerzővel beszélget:

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

A rendezvényen a kötet dedikálva
megvásárolható lesz.
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Meddig vállalható Simonka György?
Dr. Garay Rita, Tótkomlós polgármestere
kitartott Simonka György mellett – legalábbis mostanáig. S ez nagy szó, hiszen
a többi „alattvaló” jó része az elmúlt egy
évben szinte úgy menekült mellőle, mint
a patkányok a süllyedő hajóról. S Isten
megtért bárányaiként talán még meg is
nyíltak a nyomozó hatóságok előtt. De a
dr. Garay Rita – és a nyolc és fél év szabadságvesztéssel fenyegetett Simonka
György – körül betokosodott haszonelvű
testületi tagok (ide számítva a képviselőnek meg nem választott, de a polgármester asszony bizalmát élvező társadalmi megbízatású alpolgármestert is)

egyike sem határolódott el a tótkomlósi
választópolgároknak – a nagy dumán kívül – gyakorlatilag semmi érdemlegest
sem nyújtó Simonka Györgytől. A kérdés
az, hogy Tótkomlós akarja-e, hogy ez a
hatalmaskodó, ezt-azt a szőnyeg alá söprögető társaság a következő években ott
folytassa, ahol Simonkával abbahagyatta a törvény. Persze nem tudjuk, van-e a
bűnszervezetnek tótkomlósi gyanúsítottja, s ha igen, hányan lehetnek, továbbá
kik ők. Természetesen Békés megye 4.
számú választókerületének valamennyi
településén el kell jönnie az igazság pillanatának.
Forrás: www.vitalap.hu

A szavazólapon
a Kossuth Kör
által támogatott
független
jelölteket
az alábbi
sorszámokon
találja.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Újabb történelmi
mélyponton a forint
Az euróval szemben újabb történelmi mélypontra gyengült a forint szeptember 24-én: egy euró 335,9 forint is volt délelőtt. Ellenzéki politikusok
szerint a forint gyengítése jó a kormánynak, de nagyon rossz a magyar
családoknak.

A svájci frankkal és a dollárral szemben
is gyengült a forint. A svájci frank árfolyama a 305,26 forintról 308,20 forintra, a
dollár árfolyama 302,64 forintról 304,99
forintra emelkedett.
A forint árfolyama a kormányon belül
is feszültséget keltett, a napokban Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy
György jegybankelnök is nyilvánosan
összekülönböztek: Varga Mihály a stabil
árfolyam fontosságáról beszélt a Közgazdász-vándorgyűlésen. Matolcsy szerint
ehhez nincs köze a pénzügyminiszternek.
A 300 forintos lélektani határt az éves
átlagokat tekintve 2014-ben lépte át a

Köszönjük
szavazataikat!
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forint-euró árfolyama. Hosszabb tá
von egy folyamatos
gyengülés figyelhető meg, a lakosságot viszont ez főként a bolti árakon,
szolgáltatások díjain keresztül, vagy
külföldi utazások
esetén érinti.
A gyenge forint
a kormány érdeke,
de nagyon rossz a
magyar családoknak – jelentette
ki Szakács László, az MSZP politikusa,
aki elmagyarázta, hogy például az uniós átutalásokon az államnak tetemes
forinthaszna van. Ezzel szemben, amit
megkeresnek 8 órai munkával vagy éppen még többel az emberek, azért egyre
kevesebbet tudnak vásárolni a boltban.
Ha így gyengítik a forintot, nem lesz elegendő a korábban megállapodott 8%-os
minimálbér-emelés sem – fogalmazott.
Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évben
11,5%-kal nőtt a sertés, 30%-kal a burgonya, 10%-kal a liszt, 11%-kal a péksütemények és 23%-kal a friss zöldségek ára.
Forrás: www.24.hu MTI
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