Debreceni kutatók: „Nem támogatjuk a
múzeum elköltöztetését Budapestről”
„Ebben a kérdésben elsősorban kutatók vagyunk, és csak másodsorban
debreceniek” – írják válaszlevelükben, amelyhez bárki csatlakozhat az interneten.
A kormány egy ideje fontolgatta, hogy a fő- sem „kedvezményezettjeinek” nem tekintjük
városból Debrecenbe költözteti a Magyar magunkat. (…) Veletek együtt mi is értjük, hogy
Természettudományi Múzeumot (MTM), az- mit jelent egy gyűjtemény költöztetése, fenntán meghozta a döntését, majd beépítették
tartása és egy gyűjtemény üzemeltetése.
a Debrecen 2030 nevet viselő 600
Ebben a kérdésben elsősorban kutamilliárd forintos – egészében a
tók vagyunk, és csak másodsorban
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a múzeum költöztetését, mint
szakmai szervezet is tiltakozott,
bármely más kutató az országjúnius közepén pedig nyílt levelet
írt 30 tudós a debreceniek véleméban. Természetesen mindenkor
nagyon örülünk a Debrecenbe érkező
nyét, állásfoglalását kérve.
Erre született meg a napokban nyilvános- új forrásoknak és a fejlesztéseknek, például
ságra került válasz, amihez bárki csatlakozhat annak az alternatív fejlesztési koncepciónak
az interneten. A „Debreceni kutatók” aláírással is, hogy az MTM költöztetése nélkül Debreellátott dokumentumban többek között az cenben is legyen egy múzeumi egység, kiszerepel, hogy „nem támogatjuk a MTM el- állítással és újonnan alapított gyűjteményi
költöztetését jelenlegi épületéből és Buda- részleggel, melynek szakmai hátterét a város
pestről!”. „A döntést nem mi kezdeményez- egyeteme biztosítja.”
Forrás: debreciner.hu
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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 nyomtassteis.hu oldalról.
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Miért állami pénzből épül
motorosverseny-pálya?
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A Hajdúnánásra tervezett új gyorsasági motoros világbajnoki (MotoGP) pálya építésére 65 milliárd forintot szán a magyar kormány a mi adófizetői forintjainkból. Más országokban ilyen kockázatos beruházásokat magánbefektetők állnak, és nem az állam.
A kormánynak nincs saját pénze, abból
gazdálkodik, amit az adókból tőlünk beszed. Legyünk akármilyen szegények,
bármit vásárolunk, a kifizetett árnak a 27
százaléka áfa, amit az állam kap meg.
Ezért a mi pénzünk az, amit a kormány
elkölt.
Finnországban tavaly adták át a
KymiRing nevű pályát. Az autó-motor
sportok világának egyik legsikeresebb
országa nem 65 milliárddal, csupán 2,3
milliárd forintnyi közpénzzel járult hozzá
az építkezéshez, amit alapvetően magánbefektetők finanszíroztak. A finnek
amúgy összesen 8,8 milliárd forintból
hozták ki a MotoGP-versenyekre alkalmas pályájukat. Nem 65 milliárdból!
Egyszer már idehaza is akartak
egy MotoGP-futam megrendezésére alkalmas pályát fejleszteni, a sávolyi
Balatonringet. Az 28 milliárd forintba ke-

A hajdúnánási motoros
versenypálya állami támogatása
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Forrás: g7.hu
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rült volna, de a megvalósítás leállt, mert
a spanyol Sedesa magánvállalatnak
az állami Magyar Fejlesztési Bank nem
adott hitelt. Méghozzá azért nem, mert a
beruházás megtérülését erősen kockázatosnak találták.
Mindenki tudja, hogy a hajdúnánási
pálya súlyosan veszteséges üzlet lesz az
államnak. Nézzünk egy közeli példát. A
csehországi Brno Circuit autós-motoros
versenypályája − üzemeltetőjének pénzügyi beszámolója szerint − 2018-ban 2,6
milliárd forintnak megfelelő árbevétel
mellett 210 millió forintnyi adózás előtti
nyereséget ért el. Ha ezt a számot ves�szük alapul, akkor 200 év alatt térülne

csak meg az új magyar MotoGP-pálya. A
Forma−1-es Hungaroring is csak évi sokmilliárdos állami támogatás mellett tud
anyagilag a felszínen maradni.
A méregdrága versenypálya megépítése mellett még évi 2,5-3 milliárd
forintos jogdíjat is fizetni kell a MotoGPversenyek szervezéséért. Így aztán
tényleg reménytelen bármiféle megtérülésről vagy nyereségről beszélni.
De akkor mi értelme ennek? Miért
nincs senki, aki rászólna a Fidesz-kormányra, hogy ennél sokkal értelmesebb
és fontosabb dolgokra kellene költenie
az adófizetők pénzét?!
Forrás: www.g7.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A többségnek nem kell a tűzijáték

Sorra számolják fel a szabadstrandokat
Rohamosan csökken az ingyenes fürdőhelyek száma a Balatonnál, idén
már csak 64 olyan partszakasz akad, ahol belépődíj nélkül lehet mártózni.
A negyven, tóparttal rendelkező önkormányzat közül húsz egyáltalán nem
biztosít ingyenes strandot.

A szűkülő ingyenes tér egyre elérhetetlenebbé teszi a tavat a kispénzű családok számára, a nyaralók kiadásait pedig
tovább növeli. Egy ellenzéki törvénymódosítás előírná: minden balatoni településen legyen legalább egy szabadstrand.

Az augusztus 20-ai ünnepségek és a tűzijáték korábbi százmilliós nagyságrendű költségét az idén 6,5 milliárdra emelte a kormány. A megkérdezett emberek 75 százaléka sokallja ezt.
Felelőtlenül szervez a kormány tömegrendezvényt augusztus 20-ára, mivel ez
újra aktivizálhatja a már lecsengőben
lévő járványt – ezt gondolja a megkérdezettek 66 százaléka a Publicus
Intézet legújabb, a Népszava számára
készült reprezentatív közvélemény-kutatása sze
rint. Az aggodalmak persze
korántsem egységesek, a kormánypárti szavazóknak például csak a fele,
a fővárosi megkérdezetteknek viszont
82 százaléka tart attól, hogy a tömegrendezvény berobbanthatja a járványt.
Ráadásul épp ugyanennyien gondolják
azt, hogy egy pár napos államalapítási
fesztivál legfeljebb a belföldi turizmust
segítheti egy kicsit, a külföldi turistákat
nem hozza vissza. Ugyanakkor még a Fi-

desz−KDNP-s válaszadók 40 százaléka
is túlzónak tartja a terveket.
Az a kormánydöntés pedig végképp
kiverte a biztosítékot, miszerint az ünnepségek és a tűzijáték korábbi százmilliós nagyságrendű költségét az idén
6,5 milliárdra emelte a kormány. A megkérdezettek 75 százaléka sokallja. Az
MSZP−Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció, a Momentum és a Jobbik szavazói
78−91 százalékos arányban utasították
el a költekezést, de még a kormánypárti válaszadóknak is csupán a fele örül a
nagyszabású ünnepségnek. Kissé meglepő módon a vidékiek még a fővárosiaknál is kevésbé nézik jó szemmel az
elszálló költségeket.

Az önkormányzatok azt panaszolják: a
kormányzati elvonások miatt kevés a
pénzük, miközben nekik nagyon is sokba
kerül az ingyenes strand.
A tó körül rohamosan csökken az ingyenes fürdőhelyek száma, a Balatontipp
gyűjtése szerint az idén már mindössze
64 olyan partszakasz akad, ahol belépődíj nélkül lehet strandolni. A negyven,
tóparttal rendelkező önkormányzat közül
húsz egyáltalán nem biztosít ingyenes
strandot.
Nem véletlen, hogy az Összefogás a
Balatonért Egyesület aláírásgyűjtést is
szervezett a szabadstrandok megmentéséért.
Forrás: www.nepszava.hu

Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az
LMP társelnökei) arra kérik az embereket, ha értelmetlennek és
feleslegesnek tartják az álkonzultációt, akkor küldjék el nekik
a kitöltetlen íveket.
A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért
Alapítvány (TITA) 1401 Budapest, Pf. 152. címére várják.

Forrás: www.nepszava.hu
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