
„Luxemburg–Magyarország 2 : 1. Sokan 
hit  tük, hogy az Andorra elleni vereségnél 
nincs lejjebb. De bizony van! Az ellen a 
Luxemburg ellen, amelyet egy valamire-
való NB I.-es csapatnak gólokkal kellene 
vernie! Miniszterelnök úr! Maga tényleg 

nem fog véget vetni annak, hogy fideszes 
seggnyalók vezessék a magyar labdarú-
gást? Nem kéne legalább a futballban 
elfelejteni a politikát és a szakmára he-
lyezni a hangsúlyt? Magát tényleg nem 
zavarja, hogy milliárdokat öl bele a sem-
mibe? Az akadémiai rendszer bevezetése 
óta nem neveltek ki egyetlen olyan lab-
darúgót, aki európai élcsapathoz tudott 
volna kerülni. Luxemburg–Magyarország 
2:1. Bátran szégyellje magát mindenki, aki 
ennek az eredménynek a részese. Mon-
dom, mindenki. Maga is!”

EGYMILLIÓ FORINT FÖLÖTT 
EGY-EGY SZÉK ÁRA
Az Orbán Viktor miniszterelnök háza mel-
lett felépült felcsúti stadion volt az első, 
ahol a székenkénti költség átlépte az 
egymilliós határt.

Szombathelyen sem sajnálták a pénzt 
a stadionra. Eredetileg arról volt szó, hogy 
8,8 milliárd forintot kell az építkezésre 
költeni, végül 15,6 milliárdnál állt meg az 

A magyar kormány no -
vemberben 30 milliárdot hi-
telként lehívott az oroszoktól 
a tervezéshez – jelentette be 
Aszódi Attila, a paksi erőmű bővíté-
séért felelős államtitkár. Ebben a pénzben 
egy köbméternyi építkezés sincs benne, 
csak papírmunka. A számlákon szereplő 
összegek 80 százalékát orosz hitelből, 20 
százalékát pedig magyar forrásból fizetik. 
Vagyis a 30 milliárd felvett hitelhez, amit 
egyszer majd vissza kell fizetnünk, még 
hozzájön több mint 7 milliárd forintnyi 
azonnal kifizetendő közpénz. 

Nálunk veszélyes atomenergia, 
Európában szélfarmok
Mindeközben a neves nemzetközi ta-
nácsadó cég, a Lazard jelezte, hogy egy 
év alatt a szélenergia és a napenergia is 
4 százalékkal olcsóbb lett, miközben az 

atomreaktorok és a szénerőművek is las-
san kezdenek ráfizetésessé válni. Mi en-
nek ellenére 3600 milliárd forintból Paks 
I.-t bővítjük. Ennyi pénzből szélfarmok 
tucatjait tudnánk megépíteni, ahogy azt 
Európa fejlettebb országaiban is teszik. 

Nukleáris baleset volt Orosz   or-
szág ban vagy Kazah sz   tán -

ban 
A francia Sugárzásvédelmi 
és Nukleáris Biztonsági Inté-
zet (IRSN) november elejei 
közlése szerint baleset tör-
ténhetett egy oroszországi 

vagy kazahsztáni nukleáris 
létesítményben szeptember 

utolsó hetében. Erre az Európa 
felett megjelent radioaktív felhőből 

következtetnek. Mert ezek az országok 
nem jelentik be, hogy mi történt, pedig kö-
telességük lenne Európa biztonsága érde-
kében. Jean-Marc Peres, az IRSN igazgató-
ja a Reuters hírügynökségnek azt mondta: 
az orosz hatóságok később arról tájékoz-
tatták őket, hogy területükön nem tudnak 
balesetről. Az intézet a kazah hatóságokkal 
még nem vette fel a kapcsolatot. Az Or-
szágos Atomenergia Hivatal tájékoztatása 
szerint a radioaktív ruténium izotóp jelen-
létét Magyarországon is kimutatták, de ez 
nem okoz egészségügyi kockázatot.

Forrás: www.portfolio.hu,  www.24.hu 
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Urbán Flórián a magyar fociról – 
Milliárdokat ölünk a semmibe!

A futballista a szégyenteljes luxemburgi vereség után nyílt levélben 
fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz.

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 sok-
kal bővebben olvashat a honlapunkon.  Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület  |  info.nyomtassteis@gmail.com  
Kövess minket a Facebookon! www.facebook.com/nyomtassteis

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Még nem építik, de már ömlik a pénz Paksra

Még egy kapavágás sem történt 
Paks II. ügyében, de máris kifizetünk 
37 milliárd forintot az előkészülete
kért. Az atomerőmű bővítéséről nem 
folyt társadalmi vita, pedig az épít
kezésre felvenni tervezett 3600 mil
liárdos kölcsön évtizedekre adósítja 
el Magyarországot Oroszor
szágnak. Mi  közben sokak 
szerint az egész építke
zés értelmetlen.
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A magyar stadionok
befogadóképessége

Luxemburg lakossága

Luxemburg teljes lakossága elférne a 
magyar stadionokban

Ha egyszer úgy alakulna, hogy Luxemburgból egy szép 

napon mindenki Magyarországra jönne, simán elférnének 

a kisebb-nagyobb magyar stadionokban. Ülőhely min-

denkinek jutna, és még maradna is legalább tízezer hely a 

külföldi barátoknak, ismerősöknek.



A Pest megyei Perbálra múlt 
héten érkezett három egyete-
mista Srí Lankáról, hogy ön-
kéntes munkát végezzenek 
egy sérült emberekkel foglal-
kozó lakóotthonban.

A Srí Lanka-i fiatalok már 
a megérkezésük másnapján 
„migránsgyanúba” keveredtek, 
a helyiek rájuk hívták a rendőr-
séget. Az eseményeket követően a 
diákszervezet a következő közleményt 
ad ta ki:

„Ők azért jöttek ide, hogy önkén-
tesként, ingyen foglalkozzanak sérült 
gyerekekkel és felnőttekkel, a magyar 
társadalom hasznára. Van útlevelük, ví-
zumuk, diákigazolványuk, repülőjegyük 
visszafelé. Nem kárt okoznak, hanem 

ad nak nekünk. Nem elveszik a lehető-
séget, hanem megteremtik azoknak, 
akikkel foglalkoznak. Aki önkéntes, nem 
ilyen bánásmódot érdemel, hanem sze-
retetet, elfogadást, törődést...”

Forrás: www.24.hu
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ár. És hogy mindez még látványosabb 
legyen: nem sikerült üzemeltetőt találni, 
így ezt az építtető nonprofit cégre bízták, 
az önkormányzat pedig bérleti díjat fizet a 
létesítmény használatáért.

Négy olyan csapat van most az NB I.-
ben, amely stadionjának építésekor egy 
új szék ára egymillió forint felett jön ki. Az 

egy ülőhelyre jutó 1,8 milliós költséggel 
Szombathely verhetetlen, de ülőhelyen-
ként 1,2 millió forintnál is többe kerül a 
Vasas, valamint a Videoton most épülő 
pályája, és a felcsúti stadion is becsúszott 
az egymilliós székenkénti ár fölé.

Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu

Keményen bírálta a magyar kormány mé dia
politikáját David Kostelancik amerikai ügyvivő, 
aki nagykövet hiányában a legmagasabb rangú 
amerikai diplomata Magyarországon.

„A közelmúltban a kormányzatot támogató 
személyekhez kötődő vállalatok megszerezték 
az ellenőrzést az utolsó, még megmaradt füg
getlen megyei lapok felett. Azok az újságírók, 
akik ezeknél a médiumoknál dolgoznak vagy 
dolgoztak, úgy tájékoztattak minket, hogy az új 
tulajdonosok diktálta szerkesztőségi irányvona
lat kell követniük, és nem lehet kormánykritikus 
cikket megjelentetniük. A kormányzat jelentős 
állami hirdetéseket csatornáz a baráti média
tulajdonosokhoz, miközben a független médi

umok szinte semennyi állami hirdetéshez nem 
jutnak. Azt halljuk, hogy magánvállalkozásokkal 
közlik, ne hirdessenek a független médiumok
ban, ellenkező esetben retorzióra számíthatnak” 
– fogalmazott az ügyvivő.

Mindezek miatt az amerikai külügyminiszté
rium pályázatot hirdetett, amelynek keretében 
összesen 700 ezer dollárral (187 millió forinttal) 
kívánják támogatni a fővároson kívüli nyilvános
ságot.  

Ez a pályázat megalázó a Fideszkormány 
számára, hiszen azt jelenti, hogy az USA tudja, 
Magyarországon ma már rendkívül korlátozott a 
sajtószabadság. Ennek ellensúlyozására Ameri
ka anyagi áldozatokra is hajlandó. 

Amerikában is látják, hogy mit tett a Fidesz a vidéki sajtóval 

Rendőrt hívtak, mert migránsoknak 
nézték az önkéntesként dolgozó 
külföldi egyetemistákat 

Egyre szomorúbb eredménye van a kormány gyűlöletet szító kampányá
nak. Egy olyan országba, amelynek fontos bevételi forrása a turizmus, 
lassan nem léphetnek be csak habfehér bőrű emberek. „Észszerűtlen, és mint ilyen, önkényes 

jogalkotói döntés” – ezzel az indoklással 
semmisítette meg az Alkotmánybíróság 
azt a törvényhelyet, amely szerint „az 
álláskeresőt három hónap időtartamra 

ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha 
önkormányzati rendeletben előírt, a la-
kókörnyezet (kert, udvar, jogszabályban 
meghatározott, az ingatlanhoz kapcso-
lódó közterület) rendezettségének bizto-
sítására vonatkozó kötelezettségét nem 
teljesíti”.

Mindez ugyanis a magánszférához 
való jog olyan korlátozását jelentené – ál-
lapították meg az alkotmánybírók –, ami 
semmilyen alkotmányjogilag értékelhető 
összefüggésben nem áll a szociális ellá-
tással. Márpedig a magánszféra „teljesen 
ki van zárva minden állami beavatkozás 
alól, mivel ez az emberi méltóság alapja”.

A közfoglalkoztatottak „tipikusan ne-
héz anyagi helyzetben lévő, a társadalom 
legkiszolgáltatottabb rétegéhez tar   tozó 
személyek”, és „nincs semmiféle észszerű 
oka annak, hogy az álláskeresőknek pusz-
tán erre a körére különleges életvezetési 
előírásokat írjon elő a jogalkotó”, illetve a 
munkavégzéstől független feltételek tel-
jesítését írja elő – írják a bírák.

Forrás: www.hvg.hu

Nem zárhatják ki 
a közmunkából, 
akinek rendetlen 
az udvara

A magyar települések fele, 1684 
önkormányzat hozott rendeletet 
a lakókörnyezet rendezettségére 
vonatkozó követelményről, tehát 
sokakat érint a paragrafus, amely 
hatályát veszti, amint az Abhatá
rozat megjelenik a Magyar Köz
lönyben.
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