Nyomtasd, másold, terjeszd!

Többmilliárdos lesz a 2023-as
hajdúnánási MotoGP-futam jogdíja

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Tízéves szerződést kötünk a spanyol jogtulajdonossal, az ár évente 5 százalékkal emelkedhet.
A Magyar Közlönyben február 11-én je eredeti kormányhatározatban egyéb
lent meg a MotoGP-ről szóló 2020-as ként még 9,45 millió euró szerepelt, a
kormányhatározat módosítása. A hatá jelek szerint tehát időközben a korona
rozatban most rögzítették, hogy a haj vírus miatt kialakult, a turisztikai szektort
dúnánási futamrendezés miatt alapított, és a sportot különösen érintő válság ja
Debrecenben bejegyzett Kelet-Magyar vított a magyar állam alkupozícióján.
A kormányhatározat módosí
országi Versenypálya Kft. a tár
tásával az is bekerült a doku
gyalások eredményeképpen
mentumba, hogy a kormány
2023-ra vonatkozóan 9 mil
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hére 9,9 millió eurós (jelen
mon 3,2 milliárd forint) jog
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legi árfolyamon 3,5 milliárd
díjat fizet a spanyol Dorna
forint) kötelezettséget vállal,
Sportsnak, a jogok kizáróla
ez az összeg 2032-re már 15,1
gos tulajdonosának.
millió euróra (jelenlegi árfolya
Ez azt jelenti, hogy 3,2 milliárd
forint közpénzt kap a MotoGP spanyol mon 5,4 milliárd forint) emelkedik.
A kormány a korábban bejelentett 64
jogtulajdonosa azért, hogy engedélyezi
milliárd forint mellett októberben továb
Hajdúnánáson a versenyt.
A jogokat 10 évre kapjuk meg, az ár bi 800 millió forintot biztosított a hajdú
évente maximum 5 százalékkal emel nánási MotoGP-pálya építésére.
Forrás: www.debreciner.hu
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Tegyük országossá a Klubrádiót!
Tanuljuk és tanítsuk meg az internetes rádiózást!

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Forrás: nyomtassteis.hu

A 21. században, Európa közepén, van egy ál
lam, amelyikben egyetlen országos lefedett
ségű, független rádió sem létezik. A Klubrá
diót eddig is csak Budapesten és környékén
lehetett fogni – de a hatalomnak még ez is
sok volt.
„Mi sohasem vetemednénk arra, hogy el
hallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet
velünk” – mondta az Európai Parlamentben
még 2018 szeptemberében Orbán Viktor. Az
európai képviselők nevetésben törtek ki.
Számunkra pedig marad a kíméletlen va
lóság: azóta is töretlenül folyik a szabad
sajtó felszámolása, elég, ha csak az Index
ügyére emlékezünk.
Azt is Orbán mondta, hogy ne azt fi
gyeljék, mit mondok, hanem azt, hogy mit
teszek. Ezért is nem elemezgetjük azt a sok
jogi csűrcsavart, ahogyan megfosztották a
frekvenciájától a Klubrádiót. Persze a sza

bad rádiózás felszámolása megint „törvé
nyes” volt…
A jelek biztatók, a teszteléskor azonnal az
élre tört a Klubrádió. A Nyomtass te is! moz
galom mindent meg fog tenni azért, hogy az
egész ország megtanulja az internetes rádió
zást.
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A jelenlegi hatalom az egyik legnagyobb ellenségének a sajtószabadságot tekinti. Lépésről lépésre szorítja vissza a szabad hangokat. Most a
Klubrádió frekvenciáját vették el. Ha elég elszántak vagyunk, a vereséget
győzelemmé változtathatjuk. Tanítsuk meg a Budapesten és a vidéken
élőket az internetes rádiózásra, és így akár több hallgatója is lehet a Klubrádiónak, mint eddig.

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!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Sokszorosukra nőttek a műtéti
várólisták

Levelet kaptak a kormánytól az önkormányzatok: el kell bocsátaniuk azokat a közmunkásokat, akik megszakítás nélkül 10 éve ugyanazon a településen közfoglalkoztatottak. A polgármesterek nem értik a döntés okát
és a célját sem.
Még akkor is meg kell szüntetni a köz
munkába ragadtak szerződését, ha egy
egész családot tartott el a közmunkás a
nettó 54 217 forintos béréből.
Csaknem 90 ezer ember él ma köz
munkából, sokan már tíz éve dolgoznak
ebben a formában az önkormányzatok
nak. Ha ezek az emberek elveszítik az
egyetlen bevételi forrásukat, marad a 22
800 forintos önkormányzati segély. Ebből
pedig már végképp csak nyomorogni le
het.
A jobb érzésű polgármesterek meg
találták a kiskaput: átveszik egymás köz

munkásait. Így lesznek, akik bent marad
hatnak a programban, de ennek az lesz
az ára, hogy nem helyben, hanem példá
ul a szomszéd faluban fognak dolgozni.
Ez viszont utazással, utazási költséggel
járhat.
De lesznek olyan önkormányzatok is,
amelyek a levélben érkezett döntés ér
telmében egyszerűen csak utcára teszik
a tíz éve közmunkából élő embereket.
Bár négy év után, március 1-től, mini
málisan megemelik a közmunkásbéreket,
a növekedés azonban még az inflációt
sem éri el, nagyjából 2 ezer forint lesz.
Forrás: www.atv.hu, www.nepszava.hu

Minden környező uniós országban
magasabb a minimálbér
Február elsejétől nem egészen négy szá
zalékkal emelkedett a minimálbér Ma
gyarországon, havi bruttó 161 000 forint
ról 167 400 forintra.
Románia után – Magyarország emelte
a legkevésbé a minimálbért, de ez még
semmit nem árul el arról, hogy valójában
egy ekkora emelésnek mi az értéke. A
vásárlóerőparitási számok még nem jöt
tek ki, ha azonban a trend a korábbi évek
hez képest folytatódik, akkor megbecsül
hetjük, hogy ezek az emelések valójában
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mit értek. (Ezek a számok mutatják meg,
hogy mennyi pénz kell ugyanannyi ter
méknek a megvásárlásához a különböző
országokban.)
Az emelés ellenére is a 2008-as vál
ság óta Magyarországot megelőzte az
összes többi régiós ország a minimálbér
összegét tekintve, vagyis Lengyelország,
Szlovákia, Csehország, Románia, Szlové
nia és Horvátország is, Ausztriáról már
nem is beszélve.
Forrás: www.atlatszo.hu

A járvány időszakában csak a sürgős
operációkat, illetve azokat a műtéteket
engedik elvégezni, amelyek halasztása
súlyos, maradandó károsodással járna,
ezért brutálisan emelkedett a várakozási
idő.
A szürkehályog-műtétre váró több
mint 10 ezer ember az elmúlt hat hónap

44 napos várakozási idejével szemben
most 201 napot várhat a beavatkozásra.
A közel 700, nyitott szívműtétre váró
beteget pedig 56 nap helyett most 304
nap múlva műtik.
Mandulaműtétre a szokott 18 nap he
lyett annak tízszeresét, bő fél évet, 197
napot kell várni.

Még a fideszes városok is azonnali
segítséget kérnek
Segélykiáltással felérő levelet küldött a kormánynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ), amelynek tagjai közül 12 fideszes vezetésű.
Nagy a baj az önkormányzatoknál a válság és a kormányzati elvonások
miatt, ezért azonnali állami segítségre van szükségük.
A gondokat hosszan soroló dokumentum
arról szól, hogy az önkormányzatok mekkora
veszteségeket szenvedtek el a koronavírusjárvány, valamint a kormány döntései miatt,
s ez „problémákat okozott és okoz a folya
matos működésben”. Az MJVSZ nemcsak a
helyi iparűzésiadó-kiesés – ami esetükben
30 milliárd forint – teljes ellentételezését
kéri, hanem szinte minden területre plusz
forrásokat igényelne a kormánytól. A szövet
ség azt javasolja, hogy az átmeneti pénzügyi
problémák kezelésére, illetve a beruházá
sok megvalósítására hitelt vehessenek fel a
települések.
Ugyanis 2012-től az önkormányzati hi
telfelvétel kormányzati engedélyhez kötött,
s bár tavaly felmerült, hogy ezen a járvány
miatt lazítana a kabinet, végül visszavonta

erre vonatkozó javaslatát. Mint ismert – bár
a főváros nem tagja a megyei jogú városok
klubjának – az ellenzéki vezetésű Budapest
kérését novemberben elutasította a kor
mány.
A szövetség tagjai átmeneti finanszíro
zási segítséget kérnek a helyi tömegköz
lekedés működtetéséhez is – ebből éppen
az idei évtől szállt ki az állam. A kötelezően
vállalt – közétkeztetési, kulturális, szociális
és gyermekjóléti – feladatokra, valamint az
általános működésre is nagyobb összegű
normatívát igényelnének.
A levelet Szita Károly, a kaposvári fide
szes polgármester, a szövetség elnöke és
pécsi ellenzéki kollégája, Péterffy Attila, az
MJVSZ társelnöke írta alá.
Forrás: www.nepszava.hu
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Forrás: www.telex.hu

Elbocsátják a közmunkások
egy részét

