Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hogyan hallgassuk a Klubrádiót
interneten?

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Az egyetlen független közéleti rádió frekvenciájának elvétele lehetőség is.
Most országossá tehetjük a Klubrádiót, ha sok ember megtanulja az internetes rádiózást. Itt csak a leglényegesebb tudnivalókat gyűjtöttük össze. További részletek a www.klubradio.hu/atallas oldalon, illetve a Facebookon
„Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő csoport”-ban.
az autórádió csak hangszóróként működik, csak
a hangerő-szabályozó gombját használjuk, az
adás jelét az AUX bemenethez továbbítjuk.
Jeltovábbító eszköz külső hangszóróhoz:
Az adást vevő készülékről (mobiltelefon, laptop) a hangszóróhoz vagy fülhallgatóhoz kétféle módon tudjuk a jelet eljuttatni: kábelen vagy
Bluetooth (kis hatótávolságú rádióadó-eszköz)
segítségével.
A modern hangszórók és autórádiók már
rendelkeznek Bluetooth vevővel, így nincs szükségünk kábelre vagy egyéb eszközre a használatukhoz. A régebbi hangszórók és autórádiók
bemenete viszont csak kábelcsatlakozót tartalmaz, ezért ott kábeles összekötést tudunk használni.
Amennyiben nem szeretnénk kábelt használni, úgy a kábelt helyettesíteni tudjuk egy
Bluetooth adapterrel. Ez egy öngyújtó méretű
készülék, mely a hangszóró/autórádió AUX bemenetére csatlakoztatható.

Orbán faluja 22-szer több turisztikai
támogatást kapott, mint az összes
ellenzéki vezetésű város együttvéve
Az 1700 lakosú Felcsútra 1 milliárd 500 millió forint jutott (tehát majdnem
1 millió forint lakosonként) a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatából.
Ez sokszorosa annak, mint amit az ellenzéki vezetésű városok összesen
kaptak.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
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Forrás: nyomtassteis.hu

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.klubradio/atallas. Itt kérdezhet: Iklubradio@gmail.com

Egy internetes rádióadás hallgatásához két dolog kell: internetelérés és az adást vevő készülék.
Ha kényelmesen, esetleg autóban akarjuk
hallgatni a rádiót, akkor további két dolog van,
ami szükséges: külső hangszóró és jeltovábbító
eszköz külső hangszóróhoz.
Internetelérés: Ez lehet saját előfizetés (vezetékes vagy mobil) vagy egy elérhető wifi-adó a
közelben. Ha az adó le van védve jelszóval, megkérhetjük a tulajdonosát (szomszéd, bolt, iroda),
hogy mondja meg nekünk is a jelszót.
Adást vevő készülék: A készülék lehet mobiltelefon, tablet, asztali vagy hordozható számítógép vagy speciális internetrádió. Ezekben az
eszközökben van valamilyen kisebb-nagyobb
hangszóró, tehát az adás már hallgatható, csak
a böngészőbe be kell írni a keresett rádió nevét
(www.klubradio.hu).
Külső hangszóró: A külső hangszóró lehet
számítógéphez köthető hangszóró, autórádió,
illetve fejhallgató vagy fülhallgató. Esetünkben
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Miközben a fideszes vezetésű önkormányzatok 32 milliárd forintot kaptak, addig az
ellenzékiek 68 millió forintot, ez 470-szeres
különbség.
A fideszes vezetésű települések közül
például Debrecen 5 milliárd 200 milliót, Balatonfüred 6 milliárd 300 milliót, Esztergom
5 milliárdot, de még Csurgó is 3 milliárdot
kapott. Hercegkútnak és Felcsútnak egyenként 1 milliárd 500 millió forint jutott.
Miközben csupán három ellenzéki vezetésű település kapott pénzt, Miskolc 8 milliót, Baja és Szentendre 30-30 millió forintot.
Ez áll szemben a 32 milliárddal.
A 470-szeres eltérés azért is elképesztő,
mert a 10 ezer főnél nagyobb városokat nézve nagyjából ugyanannyi ember él ellenzéki
vezetésű településeken (2 millió 800 ezer),
mint kormánypárti vezetésűekben (3 millió).

Településeknek jutó
turisztikai támogatások, 2020
Független által
vezetett települések

15.33%

Ellenzéki vezetésű
települések

0.18%

Fideszes vezetésű
települések

84.49%

Forrás: A G7.hu gyűjtése az MTÜ támogatási listája alapján
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Karácsony Gergely főpolgármester is
azt jelezte, hogy Budapestre alig jutott a
támogatásból, pedig a Magyarországra

érkező turisták egyharmada a fővárosba
megy, és a turizmusból származó állami
összbevétel fele tőlük származik.
Forrás: www.g7.hu

Katonai mesterszakácsok főznek
Orbánnak
A volt karmelita kolostor – ahol a miniszterelnök irodája is van – menzáját 2021
januárjától már nem a Gundel étterem
üzemelteti, hanem az érdekes nevű Ma-

gyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár. Mostantól a
szakácsolimpián díjakat nyert katonaszakácsok főznek Orbán Viktornak.

Forrás: www.24.hu

Ketyegő bomba a hitelmoratórium
Jelentősen nőtt tavaly a magyar cégek és háztartások hitelállománya. Az
igazság pillanata júliusban jön el, amikor lejár a hitelek törlesztésének felfüggesztése (moratórium), és többen szembesülhetnek fizetési problémákkal.
A háztartások hitel- és egyéb tartozása tavaly
év végére csaknem 1200 milliárd forinttal nőtt.
Ez főként a fogyasztási és egyéb hitelek miatti
adósságok 730 milliárd forintos emelkedésének következménye, de a lakáshitelek miatti tartozás is 409 milliárd forinttal lett több.
A bankok várakozásai szerint a moratórium
kifutásával ugyanakkor emelkedhet a nem
törlesztő ügyfelek aránya.
A Nemzeti Bank adataiból annyit már látni,
hogy a moratóriumban részt vevő mintegy 1,5
millió lakossági adós szociális helyzete kedve-

zőtlenebb, mint a törlesztést folytatóké. Többen élnek kisebb településeken, jellemzően
alacsonyabb végzettségűek, több köztük – 15
százalék – a vállalkozó és a részmunkaidős
dolgozó. Anyagi körülményeik is rosszabbak,
kevesebb a megtakarításuk: a moratóriumban
lévő háztartások több mint felének 300 ezer
forintnál alacsonyabb a jövedelme. A törlesztés felfüggesztését választó mintegy 60 ezer
vállalkozás negyede számított legalább 30
százalékos bevételkiesésre.

Kósa Lajos és a csengeri álörökösnő
Újabb hajmeresztő adatok kerültek nyilvánosságra arról, hogy mennyire
„naiv” volt Kósa Lajos fideszes politikus, amikor egy szélhámosnő becsapta őt. Neki ígérte például az egyik legnagyobb francia bank negyedét,
amit Kósa köszönettel el is fogadott.
A csengeri úgynevezett örökösnő, Sz. Gáborné, aki elhitette a volt debreceni polgármesterrel, hogy mesés örökség jogosultja,
több ajándékozási szerződést is kötött Kósával 2016-ban. A Blikk információi szerint
Kósáé lett volna az egyik legnagyobb francia bank, a Credit Industrial et Commercial
(CIC AG) 24,09 százaléka. Kósa az ajándékot
„köszönettel elfogadta” a szélhámosnőtől.
A nő felhatalmazta őt arra is, hogy fegyvereket, ékszereket, festményeket és dísztárgyakat hozzon el a német nagykövetségről, olyan mennyiségben, amihez egy
kamionra lett volna szükség. Természete-

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

sen ebből sem volt egy szó sem igaz. Kósa
négyszer ment el vele Svájcba, különböző
bankokhoz, mire rájött, hogy becsapják őt.
Forrás: www.telex.hu

Mire költi a kamara a tagdíjakat?
A sok százezer kis katás vállalkozó eddig is felháborítónak tartotta, hogy
kötelező évi 5000 forintot fizetniük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának úgy, hogy cserébe semmit nem kapnak és az érdekeiket sem védik.
De most, hogy kiderült, mire megy el a pénz, még nagyobbak az indulatok.

Forrás: www.nepszava.hu

A kamara egyebek mellett „mentális
felkészítésre” 60, infografikákra 33, VRszemüvegekre 18, Sao Pauló-i repülőjegyekre 18,5 millió forintot költött.
De jutott bőven fideszes kötődésű
cégeknek is: 20 millió piackutatásért,
míg „szakmai megvalósítást támogató
informatikai rendszer” kifejlesztésére és
üzemeltetésére 209 millió forint.
Természetesen Felcsút sem marad-

Kommunikáció az érdekvédelemben
– online képzés
Az ingyenes képzésen megtanulhatod, hogyan kommunikáld hatékonyan csoportod
üzenetét különböző médiafelületek és kampányok segítségével – hogy minél többen
higgyenek abban, amiben te is!
Március 21., 23., 28. és 30., online részvétellel.
Részletek és jelentkezés: www.kozeletiskolaja.hu

hatott ki, az ott működő Letenyey Lajos
Gimnázium 2,7 millió forintot kapott.
Amikor megkérdezték a kamara elnökét, hogy miért a főváros egyik exkluzív irodaépületében, a Szabadság téri
Bank Centerben bérel irodát, Parragh
László azt válaszolta, azért, hogy megfelelő körülmények között tudják fogadni
Orbán Viktort és a külföldi vendégeket.
Forrás: www.hvg.hu
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