Nyomtasd, másold, terjeszd!

Brüsszelig jutott a királyszentistváni
hulladéklerakó ügye

www.nyomtassteis.hu
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Vujity Tvrtko: „Ne építsenek több
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E
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luxusstadiont olyanok kedvéért,
akik andorrai pékektől is kikapnak”
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Az ATV népszerű műsorvezetőjéből is heves indulatokat váltott ki, hogy a
százmilliárdokkal kitömött sportág nemzeti válogatottja gyalázatosan szerepelt a Feröer szigetek focistái ellen. Ennek kapcsán írta ki a műsorvezető
a Fecebook oldalára, hogy: „Amíg ebben az országban van éhes gyerekszáj,
addig nekem nem kell fűthető gyepszőnyeg sem!”

Forrás: www.veszpremkukac.hu

HA SEGÍTENI SZERETNÉL VESZPRÉM MEGYÉBEN TERJESZTENI A NYOMTASS
TE IS!-T, JELENTKEZZ A veszprem.nyomtassteis@gmail.com E-MAIL CÍMEN.
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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Fotós: Szabó Péter Dániel

Forrás: www.veszpremkukac.hu

Veszprém megyében 2017. január elsején 342
500 fő élt, fél százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban. A megyében január–júniusban 1381 gyermek született, és 2529 személy
hunyt el. Az élve születések száma 3,6 száza-

lékkal mérséklődött, a halálozásoké 6,8 százalékkal emelkedett. A természetes folyamatok következtében a megye népessége 1148
fővel fogyott, ami 23 százalékkal több volt,
mint 2016 első hat hónapjában. A házasságkötések száma ebben a megyében csökkent a
legnagyobb mértékben. A Veszprém megyei
székhelyű szervezetek 2017 első félévében 52
milliárd forintot fordítottak új beruházásokra,
összehasonlító áron 11 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában.
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Veszprém: kevesebb beruházás, fogyó
népesség, csökkenő házasulási kedv
A Központi Statisztikai Hivatal legújabb
kiadványa szerint több területen is romlottak a megye mutatói.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
VES

kül rakják le a hulladékot. A telep ilyen módon
való működtetése a pénzügyi visszásságok
árnyékában évek óta Magyarország és Európa
egyik legértékesebb természeti kincsét, a Balatont és annak közvetlen környezetét szen�nyezi, miközben rendkívül káros hatással van a
környéken élők egészségére és jólétére is.
Mindeddig a helyi lakosok és ellenzéki
képviselők többszöri panasza ellenére sem történt kormányzati lépés a környezetszennyező
eljárás felszámolására.”

Felcsúti stadion Orbán Viktor házának tövében

„Az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Veszprém megye
158 településének a hulladékát kezeli. A rendszer szilárdhulladék-kezelője és lerakója Királyszentistvánon van, a Balaton kiemelt üdülőkörzet közvetlen szomszédságában, mely uniós
előcsatlakozási alapból valósult meg, de később további EU-forrásokban is részesült. A válogató az átadást követő napon sajnálatos módon leégett (2011. május 10.), 700 millió forintos
kárt okozva. Azóta újjáépítették, ennek ellenére
mégsem működik, szelektálás és kezelés nél-

NYOMTASS TE IS!

A magyar sport egyik legnagyobb szurkolójaként
mondom: előbb tegyék rendbe a kórházakat,
az iskolákat, a teljes egészségügyet, az utakat,
a védőnői hálózatot, fejlesszék az úthálózatot,
töltsék fel a hiányzó háziorvosi prakszisokat, vegyenek téglákat olyan gyermekápoló intézmények bővítésére, amelyek magánadományokból
működnek, emeljék fel a pedagógusok és más
becsülettel dolgozó ember fizetését; vagy ha
már a sport: támogassák a lelkes amatőröket,
az utánpótlást. De ne építsenek több luxussta-

diont olyanok kedvéért, akik andorrai pékektől
is kikapnak, s megszenvednek feröeri könyvelők ellen. Majd akkor épüljenek a stadionok, ha
a bennük játszók produkálnak is, ha megtelnek
a most jobbára kongó, milliárdokba kerülő létesítmények. Amíg ebben az országban van éhes
gyerekszáj, addig nekem nem kell fűthető gyepszőnyeg sem!
Stadionjaink kihasználtsága gyalázatosan
gyenge. Csak a szövetségi kapitány évi félmilliárd forintot (!!!) keres! Ilyen produkcióért, amit az
egész ország, és a teljes világ lát. Az selejtezők
legnagyobb égése volt, amikor egy olyan ország csapata ellen égtünk, amelyben összesen
79.000-en laknak, s ahol két pici pályán játsszák
az összes NB1-es meccsüket! Mégis legyőztek
minket az andorraiak! Elég ebből!
Izland csoportelsőként jutott ki a világbajnokságra, egyetlen tízezres stadionjuk sincs. Ha
így is lehet, vegyünk róluk példát. Az adómmal
nem akarom tovább finanszírozni a szégyent!
Előbb a produkció, utána az ellentételezés!
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Forrás: www.hvg.hu

A hulladéklerakó környékén élők ezrei várják évek óta, hogy rendeződjön a beruházás sorsa. Szanyi Tibor európai uniós képviselő levélben fordult az EU csalás elleni hivatalához az ügyben.

13. szám | 2017. október 17.

Csak itthon tudják
megtéveszteni az
embereket a Soros
kampánnyal

ják-e végre. Aki nem itthon él, annak számára az
egész Soros kampány tragikusan nevetséges. A
Fidesz által az Unióba delegált Navracsics Tibor
is kínban volt a kérdés hallatán, hiszen a Fidesz
küldte őt az Unióba, és most azt kellett volna
mondania, hogy pártja itthon hazugságokkal
kampányol. Ezért csak annyit mondott, hogy
„…a Soros-terv nem szerepel a bizottság mun-

Kétezren tüntettek a lakhatási
lehetőségek javításáért
A Város Mindenkié csoport Lakásmenet című rendezvénye az egyre többeket elérő lakhatási válságra hívta fel a figyelmet. Az október 14-én, Budapesten megtartott tüntetés szónokai beszéltek a kormány és az önkormányzatok felelősségéről, és bemutatták a válság megoldására készített szakmai tervezetüket.

Navracsics Tibort, jelenlegi uniós biztost, koráb
ban, 2010 és 2014 között a második Orbán-kormány miniszterelnök-helyettesét, közigazgatási
és igazságügyi miniszterét is megkérdezték arról, hogy az Európai Unióban a Soros-tervet hajt-

karendjében.” Majd hozzátette: „Nem Magyarország az egyetlen, és nem is az első, amely azt
a politikát folytatja, hogy időről időre a bizottságot teszi meg úgymond bűnbakká, vádolja
bizonyos dolgokkal a bizottságot.”

Forrás: www.hvg.hu

Egyre kínosabb az Európai Unióban dol
gozó, magas tisztségeket betöltő magyar politikusok számára az itthoni Soros-tervről szóló kampány. Hiszen ők
valamennyien tudják, hogy hazugságok
terjesztésére költenek el értelmesebb
dolgok helyett milliárdokat közpénzből.

Technikailag is komolytalan a nemzeti
konzultáció – álneveken akárhányszor
kitölthető az internetes kérdőív

A legújabb nemzeti konzultáció 7,2 milliárd forintba kerül. A levelek már a postázóban, de aki
nem tud várni, online is kitöltheti. Ehhez a következőket kell megadni: név, életkor, e-mail-cím
és persze a vélemény – ennyit kér a kormány.
Visszaigazolást viszont nem küldenek a kitöltött
kérdőív után. A rendszer bár létező e-mail-címet
kér, azt valójában nem ellenőrzi. Így az egész
nemzeti konzultáció kijátszható.
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A Célpont riportere egy óra alatt 81-szer
küldte el a kitöltött kérdőívet. Még álnév sem
kell hozzá, a rendszer mindig befogadja és
megköszöni a válaszokat. Az oknyomozó műsor
tájékoztatta a hibáról a kormány tagjait.
A Célpont által megszólaltatott informatikai
biztonsági szakértő szerint a nemzeti konzultáció online felületét egyszerűen lehetne biztonságosabbá és hitelesebbé tenni.

Forrás: www.hirtv.hu

A Hír-TV Célpont nevű műsorának újságírója egy óra alatt 81 álnévvel töltötte ki a
nemzeti konzultációs kérdőívet, amit a rendszer mindenféle ellenőrzés nélkül megengedett. Ez azt jelenti, hogy ilyen technikai feltételek mellett a konzultáció végeredménye teljesen komolytalan.

Miközben a lakosság jelentős része egyre
rekek legalább egyharmada pedig penészes
rosszabb lakáskörülmények között él, abból lakásban él.
a csaknem 200 milliárd forintból, amelyet a
A Város Mindenkié csoport elküldi részleFidesz-KDNP kormány az állami költségvetes lakáspolitikai javaslatait az illetékes állami
tésből évente lakhatási
szerveknek, a felvonucélokra fordít, csak ellás előtt néhány nappal
enyésző rész szolgálja
pedig elérték, hogy hat
a lakhatási szegénység
ellenzéki párt (a DK,
csökkentését. Az ös�az Együtt, az LMP, az
szeg 80%-a a tehetőMSZP, a Momentum és
sebbek tulajdonszerzéa Párbeszéd) elkötelezsét támogatja.
ze magát a követeléseCsak 2017-ben ös�ik mellett. Ezek a pártok
szesen majdnem négyvállalták, hogy ha a jövő
ezer kilakoltatásra fog
évi választásokon bekesor kerülni. Az elmúlt öt
rülnek a Parlamentbe,
HAT PONTOS KÖVETELÉS
évben Budapesten kétakkor alkotmányba fogA LAKHATÁSÉRT
szeresére nőttek az allalják a lakhatáshoz való
bérleti díjak, ám a bérek
jogot, újraszabályozzák
1. A lakhatás alapvető emberi jog!
alig nőttek. Egy átlagos
és jelentősen bővítik a
2. Szociális bérlakásokat!
fizetésből súlyos eladótámogatott
bérlakás3. Országos lakásfenntartási és adóssodás nélkül nem lehet
szek
tort,
országos
lakásságcsökkentési támogatást!
lakást venni vagy bérelni.
fenntartási
és
adósság4. Biztonságos, megfizethető magán
140 ezer háztartás nem
csökkentési támogatást
bérleti szektort!
tudja fizetni jelzáloghitevezetnek be, biztonsá5. A gyermekes családok lakhatáshoz
le törlesztőrészletét, és
gosabbá és megfizethevaló jogának az intézményesítését!
több mint másfél millió
tővé teszik a magánbér6. Kriminalizáció helyett célzott lakembernek a rezsi rendleti szektort, intézményi
hatási támogatás a hajléktalan emszeres fizetése is gond.
szinten biztosítják a gyebereknek!
Több mint 100 ezren
rekes családok lakhatásazért nem jutnak alaphoz való jogát, és azonvető egészségügyi és szociális ellátáshoz, és
nal hatályon kívül helyezik a hajléktalanság és
azért nem tudnak szavazni, mert nincsen lakaz „önkényes lakásfoglalás” büntethetőségécímük. Magyarországon több mint 200 ezer ről szóló jogszabályokat.
Forrás: www.avarosmindenkie.blog.hu
gyerek nevelkedik fürdőszoba nélkül, a gye3

