Nyomtasd, másold, terjeszd!

Magyarország a harmadik
legszegényebb uniós tagállam

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A háztartások életszínvonalát jól tükröző, egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztásban már csak két országot előzünk meg: Horvátországot és
Bulgáriát. Messze előttünk jár Románia, Csehország és Lengyelország is.

Az Orbán-kormány 2010-ben még bürokráciacsökkentést ígért, ehhez képest még
soha nem volt ennyi miniszter, államtitkár,
miniszteri biztos, mint ma.
Míg 2010-ben 42 államtitkár és 54 helyettes
államtitkár, most 78 államtitkár és 122 helyettes államtitkár dolgozik a kormányban.

A legtöbb kinevezés a Miniszterelnökségen
történt, miniszteri biztosokkal együtt 41 állami vezető dolgozik a kancelláriának. Ráadásul Palkovics László tartja a helyettes államtitkárok országos rekordját is: 21 kinevezettel.
Három éve még havi 160 millió, ma már 350
millió forintos a havi bértömegük.

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.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
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Pénzelvonásokkal teszik tönkre
az ellenzéki önkormányzatokat
Bosszút akar állni Orbán Viktor azokon a nagyvárosokon, amelyekben
nem a Fidesz nyert a tavalyi önkormányzati választásokon. Egyre többféle
címen vonják el a pénzt a településektől, miközben a kormánypárti településeket más csatornákon kárpótolják.
A koronavírus-járvány idején is egyértelművé vált, hogy a leghatékonyabban az
önkormányzatok képesek segíteni a bajba jutott embereken. Ausztriában például
éppen ezért rengeteg pluszforrást kaptak az ottani önkormányzatok.
Nálunk éppen az ellenkezője történt.
Elvették a településektől a gépjárműadót, decemberben pedig arról döntött
a kormány, hogy a kis és közepes vállalkozásoknak ezentúl csak az iparűzési adó
felét kell befizetniük.
Karácsony Gergely főpolgármester
így reagált a történtekre: „Orbán Viktor
bejelentette a magyar önkormányzatiság
kivégzését. Az iparűzési adó ugyanis harminc évig volt az önkormányzatok által
végzett közszolgáltatások legfontosabb
alapja. A megfelezése nem kezeli, hanem
mélyíti a válságot. A vállalkozásoknak
ez nem jelent érdemi segítséget, hiszen

Forrás: facebook.com/karacsonygergely

Rekordot döntött az államtitkárok száma

Forrás: www.telex.hu

legszegényebb ország az EU-ban, mert a többi ország elhúzott tőlünk.
Az uniós átlag 75 százaléka alatti kategóriában velünk együtt öt tagállam volt tavaly,
Bulgária mellett Lettország, Szlovákia és Horvátország.
Érzékelhető növekedést mutattak ki Romániában, amely 2017-ben még az uniós átlag 70 százalékán, 2019-ben viszont már a 79
százalékán állt, 12 százalékponttal megelőzve
minket.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
dd tová

Forrás: www.telex.hu

Miközben az M1-en és a Kossuth Rádióban
reggeltől estig arról hallunk, hogy milyen fantasztikus teljesítményt nyújt Magyarország,
hogy egész Európa minket csodál – a valóság
sajnos egészen más, épp az ellenkezője.
Az Európai Statisztikai Hivatal legutóbbi
jelentése szerint Magyarország a tényleges
fogyasztásban 2019-ben az uniós átlag 67
százalékán állt, ami ugyan 1 százalékpontos
javítás az előző évhez képest, de a háztartások életszínvonalát nézve hazánk így is a 3.
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az adó mértéke meglehetősen alacsony, és egyébként is bevétel alapján
kell fizetni: aki bajban van, eleve kevesebbet fizet. Ennek a miniszterelnöki
bejelentésnek semmi köze a gazdasági
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válság kezeléséhez, ennek a cinikus hatalmi politizáláshoz van köze csak.” Orbán Viktor tisztességtelen eszközökkel,
az önkormányzatok elszegényítésével
igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy az
ellenzéki városvezetők tehetségtelenebbek, mint a fideszesek.
A kormány azt ígérte, hogy egyenként
tárgyal majd a nagyobb településekkel,

hogy melyiknek lenne szüksége segítségre. Az ellenzéki városvezetők rossz
előérzetét erősítette, hogy december
végén a kormány milliárdos összegeket
utalt ki a Fidesz vezette városoknak működési költségekre, miközben e kategóriában egyetlen olyan város sem lelhető
fel, amelyet ellenzéki városvezető irányít.

Orbán apja sokkal drágábban adja
az építőanyagot, mint
a versenytársak
A miniszterelnök édesapjának bányacége, a Dolomit Kft. lényegesen drágábban – esetenként 60-70 százalékkal magasabb áron – árulja a termékeit, mint a főbb versenytársai, mégis sokan épp tőle vásárolnak.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A világ élvonalában a hazai
koronavírus áldozatok száma

A nemzetközi statisztikák alapján az egymillió
főre jutó halálesetek 7 napos átlagát vettük figyelembe, hogy kiszűrjük az olyan napi kilengéseket, mint amikor például december 20án Magyarország az első helyen szerepelt a
világon a napi új halálesetek lakosságarányos
listáján. De sajnos az átlagot nézve sem állunk
valami jól. Decemberben 28-áig három olyan
nap volt, amikor a 187 vizsgált ország közül
nem szerepeltünk az első 5-ben, viszont 12
alkalommal voltunk benne az első háromban.
Súlyosbítja ezt a számot, hogy a Statiszti-

kai Hivatal jelentése szerint sokkal több a halott, mint amit a koronavírus indokolna. Ha az
ötéves átlaghoz hozzáadjuk a koronavírusban
meghaltak számát, akkor még mindig rengeteg olyan haláleset van, aminek nem közlik az
okát. A 47. héten például 582 fős többlet van
az előző évekhez képest, ami a hivatalos jelentések alapján nem köthető a koronavírushoz. Ez vagy azt jelenti, hogy nem kerültek be
ezek az elhunytak a koronavírusos statisztikába, vagy azt, hogy kórházakból hazaküldöttek
közül sokkal többen haltak meg.

Forrás: www.telex.hu, www.444.hu

Tízezerhez közelít a Magyarországon járványban elhunytak száma. Ez önmagában is nagyon rossz szám, ám összehasonlítva más országok számaival, még lesújtóbb a helyzetünk.

Mind a hat párt közös listán indul, olyan
jelöltet nem támogatnak, aki korrupciós
bűncselekményben vett részt vagy összejátszott a Fidesszel.
Az ellenzéki pártelnökök idei utolsó egyeztetésén megszületett a döntés: mind a 106
körzetben közös jelöltekkel, közös miniszterelnök-jelölttel, közös programmal és immár
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közös listával indulnak. A közös miniszterelnök-jelöltet és a 106 egyéni jelöltet előválasztáson választhatják majd ki az emberek.
A pártelnökök a közélet megtisztítása és
a jogállamiság helyreállítása mellett vállalták az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát is. A közleményt a Demokratikus Koalíció
(DK), a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd írta alá.

Forrás: www.hvg.hu

Közös választási listán indul az ellenzék 2022-ben

A cég rendszeres beszállítója nagy állami
beruházásoknak is, tehát a piaci átlagnál
drágábban kínált termékekért közpénzt
is kap. A cég tavalyi bevételének közel
45 százaléka volt profit – derítette ki a Direkt36.
A lap kutatásainak kiindulópontja a
Dolomit Kft. hivatalos árlistája volt. Ezt a
listát az interneten nem publikálják, de
a cég portájánál lévő szórólapállványra

több példányt is kiraktak belőle. Ezekből
vettek el egyet a lap munkatársai, amikor
november elején Gántra utaztak, hogy
személyesen kérdezzék idősebb Orbán
Győzőt az állami megrendeléseiről. Mint
ismert, a miniszterelnök édesapja ekkor
így figyelmeztette a lap munkatársát:
„Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem, és goromba leszek.”
Forrás: www.24.hu

100 000 000 000 forintot adott
a kormány egy magánalapítványnak
Százmilliárd forint olyan sok pénz, hogy abból a járvány idején a munkáját elveszítő 400 ezer ember fejenként 250 000 forintos segélyt kaphatott
volna. Ehelyett egy olyan alapítványnak adták ezt az irdatlan összeget,
amelyikről ön még nem is hallott.
A kormány 94,5 milliárd forintot csoportosít át a Mathias Corvinus Collegiumnak, derült ki a december 24-én kiadott
Magyar Közlönyből. A Fidesz-közeli tehetséggondozó intézet vagyonát kezelő
Tihanyi Alapítvány már néhány hónappal
ezelőtt is óriási vagyonelemekhez jutott.
2020 áprilisában a Mol- és a Richterrészvények 10-10 százalékos részvénycsomagját kapták meg, úgy 300 milliárd
forint értékben, plusz több nagy értékű

ingatlant, köztük a pécsi tiszti kaszinót,
illetve a révfülöpi kikötőt.
Fontos tudni, hogy egy esetleges kormányváltás után majd arra hivatkozhatnak, hogy a magánalapítványoknak juttatott pénz elvesztette közpénz jellegét.
vagyis ahhoz az államnak már semmi
köze. Ezt a fajta vagyonkimentési eljárást
legutóbb egy alkotmánymódosításban
rögzítették.
Forrás: www.telex.hu
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