Nyomtasd, másold, terjeszd!

Dőlnek a milliárdok a határon túli
stadionok építésére

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Tényleg annyi már a stadion itthon, hogy a határokon túl is nekünk kell építeni?
A támogatásokat összeadva kiderül, hogy a szomszédos országok magyar lakta
területein 9,5 milliárd forintért támogatunk focit. Olyan helyeken is, ahol egy-egy
meccs átlagos nézőszáma 200 fő.
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Csíkszereda (Románia), Eszék (Szerbia), Mun
kács (Ukrajna), Dunaszerdahely (Szlovákia) és
Topolya (Horvátország) után a komáromi (Szlo
vákia) focicsapat is kap magyar állami támoga
tást futballstadion-építésre – írja az ATV.hu.
A komáromi csapat idén jutott fel a má
sodosztályba, de stadionnak nem nevezhető
az a pálya, amin játszanak Révkomáromban. A
Klub szerint jelenleg 600 nézője van egy-egy

Mire elég?
Abból a 9,5 milliárd forintból,
amennyit a határon túli foci támogatására fordítunk, 317 ezer
szegény család kaphatna télire
egy-egy köbméter tüzifát.

meccsnek, az újszó.hu viszont azt írja, átlago
san inkább 200 szurkolóról beszélhetünk. Most
nagyot álmodnak magyar állami pénzből, két
ezer férőhelyesre bővítenék a stadiont.
Révkomárom polgármestere is a Magyar
Közlönyből tudta meg, hogy kapnak magyar
állami támogatást stadionépítésre. Stubendek
László azt mondta, euforikus örömben törtek
ki, hiszen közel 6 millió euró (1,8 milliárd forint),
amit sporttevékenységre költhetnek. A szlovák
kormánytól hiába vártak segítséget.

Foci és politika

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy
gondolja, hogy az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja
le több példányban, és adja tovább! A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le.
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület | info.nyomtassteis@gmail.com
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Egy nemzetközi felmérés szerint a világon a magyarok aggódnak legjobban az
egészségügyi rendszer állapota miatt. Ha járt ön mostanában kórházban, rendelőben, akkor valószínűleg sejti, hogy miért van ez így. Összeállításunkban néhány
jellemző mondatot gyűjtöttünk össze az internetről, illetve újságcikkekből.

FORRÁS: www.atv.hu

Amióta a kormány stratégiai ágazatként tekint
a sportra, a honi futballban az állami pénzek
elosztásakor kiemelt szempont a megfelelő
politikai kapcsolat. Nincs ez másképp az NB IIben sem, ahol egész más lehetőségei vannak
az MTK-nak, amelynek elnöke Deutsch Tamás
fideszes politikus, vagy a Kisvárdának, ahol
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter „el
nököl” – írja a Népszava című lap.
Az idei másodosztályú pontvadászat azért
várhatóan az utolsó fordulóig rendkívül izgal
mas, mert a már korábban említett, komoly po
litikai támogatást (is) élvező csapatok mellett itt
is van esély arra, hogy a tudatos szakmai mun
ka fölveszi a versenyt a százmillió forintokkal.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Betegellátás Magyarországon:
jogos az aggodalom

FORRÁS: www.nepszava.hu

A magyar állam támogatásai a környező
országok futballstadionjaira (milliárd forint)
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Az alábbi mondat egy nagy kórház sürgősségi
osztályán hangzott el. „Önnek nem mondták
a betegfelvételen, hogy 12 óra is lehet a vá
rakozási idő? Igen, jól értette, ez a sürgősségi
osztály.”
„Gyomorproblémámmal elmentem a házi
orvoshoz, aki beutalt a belgyógyászatra. On
nan átküldtek a gasztroenterológiára. Azok
újabb beutalót adtak egy újabb vizsgálatra.
Természetesen jó pár hétbe beletelt, míg min
denhová eljutottam. Ám a döntő vizsgálatnál
kiderült, hogy éppen elromlott a gép, ami az
egész megyét vizsgálja, és azt sem lehet tud
ni, hogy mikor fogják megjavítani.”
„Súlyos derékbecsípődéssel fordultam or
voshoz. Csak az asszisztens volt bent, aki azt
mondta, hogy vagy beveszem a fájdalomcsil
lapítót és hazamegyek, vagy várok még 4-5
órát, mire az orvos meg tud nézni. Hazamen
tem. Azóta senki nem tudott rávenni, hogy or
vosi segítséget kérjek. Gyógyszert otthon is be
tudok venni.”
Az RTL Híradó úgy tudja, hogy bezárás
fenyegeti az esztergomi kórház szülészeti
osztályát, ha sürgősen nem találnak orvost.
Az amúgy is létszámhiánnyal küzdő osztályon

egy másik orvos mellett a vezető főorvos is
felmondott.
A HVG című lap birtokába jutott dokumen
tum szerint az orvosi kamara egyik területi etikai

Országuk legnagyobb problémájának
az egészségügyet tartók aránya (%); IPSOS, 2016
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bizottsága így védte meg azt a kollégát, aki dur
ván zsarolta hálapénzért a betegeket: „Az orvos
mindenképpen elvégezte a szükséges beavat
kozásokat a betegeken, függetlenül attól, hogy
eleget tettek a fizetési felszólításoknak, követe

léseknek, vagy sem.” Vagyis enyhítő körülmény
nek tekintik, hogy ha nem sikerült a pénzkérés,
akkor az orvos hálapénz nélkül is elvégezte a
feladatát.
FORRÁS: www.hvg.hu; www.444.hu; www.napicsart.hvg.hu

A váci
megyéspüspök
a menekültekről
A hírekben nap mint nap halljuk, hogy
a kormányzat szigorítja a menekültügy
kezelését, ennek kapcsán az a kérdés
merült fel bennem: mi lesz azokkal, akik
megkapják a menekültstátuszt? – tette
fel a kérdést Beer Miklós váci megyéspüspök a Magyar Kurír című lapban.

Azt tapasztalom, hogy közülük sokan – elveszt
ve gyökereiket – teljes bizonytalanságban van
nak – mondja a megyéspüspök. Legtöbbjük
hajléktalanszállón kénytelen meghúzni magát.
Senki nem foglalkozik velük személyesen. Arra
hívom az egyházközségeinket, a híveket és

minden jó szándékú embert, hogy vállaljanak
részt az ő megsegítésükben. Erre kötelez ben
nünket a keresztény tanítás, az evangélium.
Könnyű azt mondani, hogy maradjanak otthon,
miért jöttek ide. Ha személyesen megisme
rünk egy menekültet, egészen másként látjuk
az ő helyzetüket.
Természetesen meg kell vizsgálni, hogy
aki Magyarországra érkezik, honnan és miért
jött. Itt nem azokról van szó, akik – képletesen
szólva – az ablakon akarnak bejönni, vagyis il
legálisan érkeznek az országba, hanem azok
ról kellene gondoskod
ni, akik a törvények és
szabályok betartásával
– vagyis az „ajtón” – jöt
tek be, és meg is kap
ták a menekültstátuszt.
Itt a váci püspökségen
két fiatalembert már
befogadtunk, gondos
kodunk ellátásukról,
tőlünk járnak be egye
temre – mesélte el a
lapnak Beer Miklós me
gyéspüspök.
FORRÁS:
www.magyarkurir.hu
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A magyarok harmada él a létminimum alatt
A lakosság 36 százalékának jövedelme
nem érte el 2016-ban a 88 619 forintos
létminimumot.
A létminimum összegét hosszú ideig
a Központi Statisztikai Hivatal számolta ki,
de 2015-ben módszertani okokra hivatkoz
va felhagytak ezzel, azóta a Policy Agenda
kutatócég vette magára a feladatot, hogy
megállapítsa, mennyiből él meg egészsé
gesen egy család Magyarországon.
Két éve még a lakosság 41 százaléka élt
az akkor 88 ezer forintban meghatározott lét
minimum alatt (egy négyfős családnál 255

ezer forintban állapították meg ezt az össze
get), 2016-ban ez némileg javult, de még így
is a magyarok 36 százaléka keres havonta
kevesebbet a minimumnál – írja a HVG című
lap.
Ez a létminimum a tavalyi évben 88 619
forint volt egy felnőttnek, egy két felnőttből és
két gyerekből álló családnak pedig 256 995.
Ehhez képest a nettó minimálbér tavaly nem
egész 74 ezer forint volt, idén pedig közel 85
ezer, de ez még mindig kevesebb a megha
tározott létminimumnál.
FORRÁS: www.hvg.hu

Tizedére csökkent a regisztrált
menedékkérők száma Magyarországon
Egy év alatt mintegy 90 százalékkal csökkent a regisztrált menedékkérők száma,
22 491-ről 1979-re. Az idén menedékjog iránti kérelmet benyújtók negyven százaléka afgán (812), majd az irakiak és a szírek következnek, de 26 török is beadta kérelmét.

Csökkent a magyar hatóságok által mene
kültként elismertek, de nőtt az oltalmazott
ként elismertek száma 2017 első felében
– írja a Magyar Nemzet című lap. A Beván
dorlási és Állampolgársági Hivatal adatai
szerint idén június végéig közigazgatási el

járásban 46 menekültet fogadtunk be, 2016
első felében ez még 87 ember volt. Az Irán
ból útra indultak közül 12 embert ismertünk
el menekültnek, de 9-9 afgán és pakisztáni,
valamint 7 iraki, 4 szír és 2 nigériai menekült is
érkezett hozzánk.
Az oltalmazottak száma viszont 165-ről
275-re ugrott, főleg afgánok, szírek és irakiak
kaptak ilyen státust a magyar hatóságoktól,
de a listán kubai és azeri emberek is szere
pelnek. Jelentősen csökkent a menekültügyi
eljárások száma, ám a végső döntést tartal
mazó papírra végül túlnyomó többségben az
„elutasítva” pecsét kerül: az idei első fél év
ben 2417 ilyen határozat született, 1870 ügyet
pedig egyszerűen megszüntettek.
FORRÁS: www.magyarnemzet.hu
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