Nyomtasd, másold, terjeszd!

Új HÉV-szerelvények már csak
a kormányváltás után?

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Idén március 18-án írta meg a Direkt36 oknyomozó portál, hogy az oroszok
– a 3-as metró botrányos felújítása után – szemet vetettek a HÉV-kocsikra is.

Bűnöző lehetett
az igazságügyi miniszter
helyettese

Völner Pál a gyanú szerint a pénzért cse
rébe konkrét ügyeket intézett a Magyar
Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének
megfelelően. Feltehetően olyanok fizet
tek neki kenőpénzt, akik végrehajtók sze
rettek volna lenni. Ő volt a végrehajtások

közös ellenzéki jelöltje

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!

nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis

Illusztráció: Baksa Nóra

Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

nyomtassteis

T
PES
sz.
.
3
0 ALON
LET

ERÜ
TÓK
ASZ D
L
Á
V
OL

.

A4

Völner Pál fideszes parlamenti képviselővel, Varga Judit igazságügyi miniszter helyettesével kapcsolatban megalapozott gyanú merült fel, hogy a
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2−5 millió forintot kapott.

Pest megye 3. számú választókerületének
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Ám azóta is hatalmas a hallgatás.
A közbeszerzési hatóság honlapján mai
napig az utolsó hír az ügyről az április 22ei eredménytelennek nyilvánított közbe
szerzés. Tehát nem írtak ki új közbeszer
zést.
Azóta a kormány hivatalosan is elis
merte, hogy a több mint 4 ezer milliárdos
idei államkassza hiány miatt spórolniuk
kell, emiatt közbeszerzéseket nem írnak
ki, vagy vonnak vissza. Tehát nem is vár
ható, hogy a kormányváltás előtt egy 200
milliárd forint nagyságrendű új HÉV-kocsi
beszerzési tendert írjanak ki.
Szóval nekünk itt a Dunakanyarban
még jó ideig marad a zakatolás a régi
NDK-s szerelvényeken. Persze nézhetjük
a jó oldalát is a dolognak: legalább nem
sóznak ránk az oroszok valami leselej
tezett gagyi árut, ahogy a 3-as metróval
tették. Úgy tűnik, csak akkor lesz új HÉVszerelvény beszerzés, ha leváltjuk ezt a
kormányt.
Buzinkay György

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

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

miniszteri biztosa, és ő hagyta jóvá azokat
a lehallgatásokat is, amelyek során a Pe
gasus nevű kémszoftverrel ellenzékieket
és újságírókat figyeltek meg. A végrehajtói
munka busás, sokmilliós haszonnal járó te
vékenység.
Völner parlamenti kép
viselőségéről nem, de mi
niszterhelyettesi beosztá
sáról azonnal lemondott.
Egy jogszabály szerint
ilyen esetben is jár neki a
4 millió forintos végkielé
gítés.
Az ellenzék Varga Judit
miniszter lemondását is
követeli, mivel tudnia kel
lett Völner zavaros ügyei
ről, ráadásul képtelen sa
ját tárcáját és beosztottjait
felügyelni.
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

Két nyugati, jó minőségű, alacsonypad
lós szerelvényeket ajánló cég (Stadler
és Alstom) is indult a közbeszerzésen,
akikkel az oroszok egy szabályos közbe
szerzésen nem tudtak volna versenybe
szállni, ezért nyomást helyeztek Gulyás
Gergely és Mager Andrea miniszterekre,
hogy vonják vissza a kiírt közbeszerzést.
Az oroszok három dolgot kifogásol
tak: hogy miért feltétel az európai refe
rencia, a normál (vagyis európai) nyom
táv, valamint azt is sérelmezték, hogy a
HÉV-kocsiknak miért kell alacsonypad
lósnak lenniük.
A kormány „természetesen” tagadott
és azt mondták, nincs ügy. De suttyom
ban április 22-én érvénytelennek hozták
ki az eredetileg kiírt közbeszerzési eljá
rást. Ezzel megnyílt az út az oroszok előtt.
Az átlagosan 45 éves NDK-s szerel
vények lecserélése nem tűrt halasztást,
ezért a kormány azt ígérte, hogy miha
marabb ki fogják írni a közbeszerzést újra,
ezáltal akár már 2023-ban is forgalomba
állhatna a 42 db új HÉV-szerelvény.
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Tizennégy éves csúcson az infláció

Húszéves a Klubrádió

A hivatalos adatok szerint novemberben a fogyasztói árak átlagosan 7,4
százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Legutóbb 2007.
decemberben volt ekkora áremelkedés. Egy neves közgazdász szerint a valóságban ennél is nagyobb lehet a pénzromlás.

Magyarország legnépszerűbb, közéleti témákkal foglalkozó rádiója 2001.
december 10-én kezdte el sugárzását a budapesti 95.3 MHz-es frekvencián. 2010-től a kormánypárti médiahatóság valóságos hadjáratot folytatott a Klubrádió ellen, aminek következményeként ma már csak interneten fogható.

Az elmúlt egy évben az üzemanyagok, illet
ve a dohányáruk ára emelkedett a legna
gyobb mértékben, 37,7, illetve 16,8 százalék
kal. Egy év alatt az élelmiszerek ára 6,0, ezen
belül az étolajé 26,9, a liszté 20,2, a margari
né 19,5, a kenyéré 12,1 százalékkal nőtt.
„Egyre inkább kétségeim vannak azzal
kapcsolatban, hogy a hivatalos statisztika
pontosan méri-e az inflációt – jelentette

„Mi sohasem vetemednénk arra, hogy
elhallgattassuk azokat, akik nem érte
nek egyet velünk” – mondta az Európai
Parlamentben még 2018 szeptemberé
ben Orbán Viktor. Az európai képviselők
nevetésben törtek ki, hiszen mindenki
tudta közülük, hogy a 21. században, Eu
rópa közepén, Orbán Viktor létrehozott

ki Surányi György, a Nemzeti Bank egykori
elnöke. – Miközben a KSH 3-4 százalékos
használtgépkocsi-áremelkedést jelez, a
gépjármű-forgalmazók 10-12 százalékos
áremelkedésről tájékoztatnak. De bárki, aki
vásárol, láthatja, hogy a szolgáltatások ár
indexe sem felel meg a tapasztalatoknak,
legyen szó fodrászról, éttermi vagy tisztító
számláról.”

egy olyan államot, amelyben egyetlen
országos lefedettségű, független rádió
sem létezhet. A Klubrádiót már évek óta
csak Budapesten és környékén lehetett
fogni, de a hatalomnak még ez is sok volt,
ezért 2021. február 15-ével megfosztották
a frekvenciájától.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Forrás: www.nepszava.hu

Hogyan hallgass Klubrádiót interneten?

Gazdagodik Tiborcz István apja is

Aki nem csak propagandarádiókat akar hallgatni, annak érdemes meg
tanulnia a netes rádiózást. Ehhez az alábbi helyeken talál segítséget:
www.klubradio.hu/atallas

Orbán Viktor veje, Tiborcz István pár év alatt bekerült a 100 leggazdagabb
magyar közé. Úgy tűnik, az ő édesapját sem hagyják az út szélén.
KLUBRADIO.HU

nak a forrásaiból részesül, mint amiből
egy éve a fia 215 millió forintot nyert el.
De jutott pénz Tiborcz István testvérének,
Tiborcz Eszternek is. Így összesen csak
nem 1,1 milliárd forint vissza nem téríten
dő támogatást nyert a család az Európai
Unió forrásaiból.

Magyarországon a szegények
rövidebb ideig élnek
Egy tanulmány szerint a szegényebb települések lakói rövidebb ideig élnek: a most 45 éves férfiak arra számíthatnak, hogy 7 évvel előbb halnak
meg, mint a leggazdagabb településeken.

Forrás: www.24.hu

Csak októberben annyi településen (13) szűnt
meg a háziorvosi szolgálat, mint 2010-ben ös�szesen. Ma Magyarországon 3155 településből
648-ban hiányzik háziorvos.
Az ellátatlan háziorvosi praxisok száma
évek óta drámaian emelkedik Magyarországon. Mostanra hat járásban minden második,
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tizenegyben minden harmadik embernek nincs
állandó háziorvosa. A háziorvoshiány leginkább
Magyarország leszakadó régióit érinti, mostanában azonban már Budapesten is egyre gyakoribbá válik a probléma.
Novemberben már több mint 856 ezer lakos
volt háziorvos nélkül.

Forrás: www.atlatszo.hu

Újabb tucatnyi település maradt háziorvos nélkül

Megfelelő egészség- és társadalompoli
tikával csökkenthető lenne a települések
közti egyenlőtlenség. A gazdagabb tele
püléseken ugyanis jóval közelebb van a
gyógyszertár és a szakrendelő, gyorsab
ban ér ki a mentő, és kevesebb a betöl
tetlen háziorvosi praxis, valamint többen

vesznek részt a szűrővizsgálatokon is.
Kevesebben dohányoznak, kevesebb
egészségtelen ételt és italt fogyaszta
nak, és többet sportolnak. A kormánynak
tehát komoly felelőssége van az ilyen
mértékű területi egyenlőtlenségek csök
kentésében.
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Forrás: www.nepszava.hu

687 957 333 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el az Európai Unió vi
dékfejlesztési forrásaiból Tiborcz Sándor
István, Tiborcz István édesapja. A pénzt
erdősítés támogatására kapja, amit a Fej
ér megyei Csabdin használ majd fel, ahol
a család birtoka is található. Az idősebbik
Tiborcz ugyanannak a pályázati kiírás

Facebookon „Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő
csoport”-ban.

