Lőtérfejlesztés
18 milliárdért
Erre szokták azt mondani, hogy: pont ez
hiányzott nekünk? De tényleg? Először
a tények, majd egy indulatos hozzászólás.

Szeptember elején jelent meg a lőtérfejlesztési program indításáról szóló kormányhatározat. Az első ütemben 40 lőtér beruházására
az idei és jövő évi költségvetésben több mint
17 milliárd forintot fordítanak. A második ütemben 67 lőtér kiviteli tervének előkészítésére
szintén a 2017-es és 2018-as költségvetésben
1,2 milliárd forintos forrást biztosítanak.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett határozat szerint a tervezett lőterek fej-

lesztését állami tulajdonú ingatlanokon kell
megvalósítani.
A kolozsvaros.com internetes lap újságírója, Tamás Róbert így fakadt ki a hír hallatán:
„A végére egy remek hír! Immár hivatalos, mert megjelent a Magyar Közlönyben is.
Negyven szép, új lőtérrel lesz gazdagabb ez
a stadionoktól csecse ország. Valamiért Orbánnak most ez lett a legújabb becsípődése.
Tehát örvendjünk, honfitársaim, mert 17 milliárd (17 000 x 1 000 000) forintot költöttünk erre
a nemes célra. Ismételgessük szépen: fejenként (a ma született csecsemőtől a százéves
dédiig) nagyjából 2000 forintot adtunk erre. A
hajléktalanok is. És még tegyük hozzá, hogy
egyetlenegy ilyen lőtér nem kevesebb, mint
425 millió forintba fog kerülni. Én nem tudom,
mi a búbánatos franc kerül ennyibe egy lőtéren, de valamiért az az érzés fogott el, hogy
már megint megloptak. Nem kicsit, de legalább nagyon.”

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Egyik ellenzéki párt sem akarja
lebontani a kerítést
A Fidesz hivatalos Facebook-oldalán jelent meg az a bejelentés, amely szerint a jövő
évi választások igazi tétje: „Orbán Viktor vagy a kerítés lebontása”. Nos, ez annál is
furcsább, mert egyetlen ellenzéki párt sem akarja lebontani a kerítést. Ennek ellenkezőjét csak azokkal lehet elhitetni, akik kizárólag a kormányzati tévékből, rádiókból
és újságokból tájékozódnak.

Forrás: MTI, www.kolozsvaros.com

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. Az itt érintett témákról sokkal bővebben
olvashat a honlapunkon. Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület | info.nyomtassteis@gmail.com
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Forrás: www.mfor.hu

Az elmúlt hetekben számos olyan kormányhatározatról érkezett hír, melyekkel valamilyen
sportcélú előirányzathoz rendeltek forrásokat
Orbánék, ami tekintve a kormányfő sport- (és
foci-) szeretetét, nem nagy meglepetés. Ezért
arra gondoltunk, hogy előszedjük az idén megjelent Magyar Közlönyöket és összeszedjük,
cikkünk írásáig milyen sportcélra és mennyit
költött el a kormány – írja az mfor.hu nevű gazdasági portál..

Előzetes feltételezésünk, miszerint nem kevés pénzről van szó, az összesítés után rögtön
beigazolódott. Szeptember 8-ával bezárólag
77,3 milliárd forint értékű sportcélú rendelkezést
gyűjtöttünk ki különféle kormányhatározatokból.
A „számla” augusztusban ugrott meg nagyon, az
uborkaszezonban Orbánék ugyanis 37 milliárd
forintot szórtak ki sportra egyetlen hónap alatt,
ami a teljes összeg 48 százalékát jelenti.
A 77,3 milliárd forintból a legnagyobb rész
különféle sportlétesítményekkel kapcsolatban
került meghatározásra. A teljes összeg 57,7 százaléka ment ilyen célra, ami 44,7 milliárd forintot jelent.
A 2017-es költségvetésben egyébként ös�szesen 130 milliárd forintot rendelt a kormány
különféle sportcélú előirányzatokhoz.

Forrás: haopepe.tumblr.com

Számolatlanul dől a pénz a sportba
Ön mire költene 77 milliárdot? Nos, a
kormány csak szeptember elejéig ennyi
pénzt csoportosított át stadionokra és
egyéb sportcélokra.

8. szám | 2017. szeptember 12.

A 444.hu internetes lap újságírói végigkérdezték az ellenzéki pártokat, így teljes kép áll rendelkezésünkre.
MSZP: „Az Orbán-kormány rendeletében
ideiglenesnek nevezi a határzárat. Pedig életünk része lesz egy jó darabig. A kerítésre mindaddig szükség van, míg az emberek nem érzik
magukat biztonságban.”
Jobbik: „A Jobbik-kormány megtartaná a
déli határon álló kerítést, de kiegészítené az

önálló határőrséggel is, hiszen a haza védelme
csak így lehet teljes körű.”
LMP: „A migrációs válság kitörése óta azt
az álláspontot képviseli a párt, hogy közös uniós határvédelemre és olyan EU-s szintű infrastruktúrára van szükség, amely lehetővé teszi
már az Unió határán kívül a menekültek, a bevándorlók és az ártó szándékkal érkezők megkülönböztetését. A magyar határon felállított
kerítés önmagában ezt a problémát nem oldja
meg, de egy átfogó uniós szintű megoldásnak
része lehet.”
DK: „A határkerítés ma sokak számára a biztonság illúzióját jelenti. Bár ez egy hazug propaganda eredménye, de ezt egy felelős demokrata kormány nem hagyhatja figyelmen kívül.
A DK szerint az egészségügy, az oktatás és a
kivándorlás az ország első három legfontosabb
problémája, ezeken sem a kerítés meghagyása, sem a lebontása nem változtatna.”
Együtt: „A jogi kerítést azonnal, a fizikai kerítést az uniós menekültpolitikai reform után kell
lebontani.”
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Momentum: „Megtartanánk a kerítést, mert
a 21. századi Európában a határvédelem
ugyanolyan magától értetődő, mint az azonos
neműek házassága. A Momentum egy erős,
egységes Európában hisz, ahol a külső határok
védelme közös feladat, miközben a háború elől
menekülőket is emberként kezelik.”
Forrás: www.444.hu

Csalásra gyanakszik az Unió, ezért
megvizsgálják a felcsúti kisvasútberuházást
Mindenki tudja, hogy ugyanolyan nevetséges volt kisvasutat építeni a miniszterelnök szülőfalujában, mint focistadiont az ottani házának a tövében. Ez már
az Európai Uniónak is szemet szúrt, ezért az Európai Parlament Költségvetési
Ellenőrzési Bizottságának tényfeltáró küldöttsége szeptember 18. és 20. között
Magyarországra látogat.
A 600 millió forintos uniós támogatásból épült,
nem egészen hat kilométer hosszú, három
megállóval rendelkező vonal nyilvánvalóan
soha nem térülhet meg, hiszen eleve nem volt
rá valós igény. A kisvasút egy nap hatszor megy
Felcsútról Alcsútra, hatszor vissza. A vasúttal
legfeljebb az alcsúti arborétumot, a Pancho
Arénát és egy kalandparkot lehet elérni. Ahhoz,
hogy visszajöjjön a befektetett pénz, több ezer
utas kellene naponta.
Ehhez képest tavaly április és idén január
között átlagosan napi 113 utas volt, miközben
53 napon egy jegyet sem adtak el a kisvasútra
– ennek ellenére 7 napon utasok nélkül is közlekedtek a vonatok.
Az uniós ellenőrző bizottság látogatásának célja, hogy megnézzék, jól költötték-e el
például a 4-es metróra és a felcsúti kisvasútra
a brüsszeli pénzeket. Alapos ugyanis a gyanú,
hogy hazudtak a felcsúti beruházással kapcsolatban, azt állítván, hogy fontos és hasznos beruházásról van szó, ami meg fog térülni.
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Szinte csak európai uniós pénzből fejlődünk
„Van aktuálpolitikai gazdasági vita Magyarországon, ami ugyan színvonaltalan, de ettől
még széles körben elterjedt, [...] hogy a magyar gazdaság csak azért fejlődik, mert európai uniós támogatások állnak rendelkezésre
– jelentette ki a napokban Orbán Viktor.
Aki ránéz a mellékelt ábrára, az világosan
láthatja, hogy a miniszterelnök vagy téved,
vagy hazudik.
Ugyanis a hazai beruházások az Uniótól
kapott 14 ezermilliárd forinttal együtt is csak
2,8 százalékkal nőttek 2006 óta, az európai
támogatás nélkül viszont 31,3 százalékos vis�szaesés lenne.
De nem kell ehhez közgazdásznak sem
lenni. Bárhol él is valaki Magyarországon, az
látja, hogy ami épül, legyen az országút, játszótér, rendelőintézet, csatorna, óvoda vagy
iskola, a mellett mind-mind ott virít egy tábla,

Szabad karácsonyért
népszavazhatunk
„Egyetért-e Ön azzal, hogy december
huszonnegyedike munkaszüneti nap
legyen?” – ezt a kérdést teszik majd fel
a népszavazáson, ha sikerül elegendő
aláírást
összegyűjteni.
Elsőként a Magyar Szakszervezeti Szövetség állt
a kezdeményezés mellé, arra kérve mindenkit,
hogy támogassák az aláírásgyűjtést.

A Fidesz politikai támadásnak tekinti, hogy
a miniszterelnök falujában közlekedő kisvasút
létjogosultságát megkérdőjelezi az Unió.
Forrás: helyivalasz.hu, atlatszo.hu, index.hu

December 24-e egyébként nem teljes értékű
munkanap, a cégek többsége ezért inkább azt
a megoldást választja, hogy munkaszünetet
rendel el – persze az emberek évi rendes szabadságának terhére, esetleg ezt a napot egyes
helyeken mindenkinek le kellett dolgoznia.

amire ez van írva: Ez a beruházás az Európai
Unió támogatásával jött létre.
Ezért is veszélyes játék, hogy a magyar
kormány állandóan Brüsszelt támadja, mert
ha egyszer az EU megelégeli ezt a magatartást, akkor elzárhatják a pénzcsapokat, és
nagyon sokáig nem fog épülni semmi Magyarországon.

Forrás: napi.hu, index.hu

Párbeszéd: „A legfontosabb, hogy a háború
elől menekülő gyerekek és felnőttek hozzájussanak a nemzetközi védelemhez, és egy gyors
és korrekt menekültügyi eljárás lefolytatásáig
emberséges ellátásban legyen részük. Ezek
után másodlagos kérdés, hogy mikor lehet lebontani a sokaknak (hamis) biztonságérzetet
nyújtó kerítést.”

Ezzel nyilván a munkavállalók járnak ros�szul, hiszen vagy a szabadságukból vesznek el
egy napot, vagy valamelyik következő szombaton kell dolgozniuk. Ennél tisztább viszonyokat teremtene, ha ez a nap munkaszünet
lenne.
A Fidesz-kormány rettenetesen megnehezítette az aláírásgyűjtést. Csak a Nemzeti
Választási Irodától kapott íveket lehet aláíratni, ha ezek esetleg
elvesznének, akkor da
rabjáért 1000 forintot
kell büntetésként fizetni.
Ahhoz, hogy a szükséges mennyiségű aláírás
összegyűljön, minimum
18 ezer sorszámozott
aláírásgyűjtő ív kell.
Az aláírásokat országszerte gyűjtik a szakszervezetek, amelyek listája megtalálható
a honlapunkon (www.nyomtassteis.hu) a
„Bővebben az érintett témákról” menüpont
alatt.
Forrás: www.dolgozoklapja.hu
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