Nyomtasd, másold, terjeszd!

Egy nap, egy ember, egy szemét

NYOMTASS TE IS!

Van, aki súlyos pénzbírsággal vagy elzárással büntetné a szemetelőket.
Más úgy látja, hogy azért önti el Debrecen köztereit a mocsok, mert kevés
az utcai szemetes. Többek szerint hosszú távon az új nemzedékek nevelése
jelenthet megoldást, s amíg ez nem hoz eredményt, addig sokkal több közmunkást kell kivezényelni utcai szemétszedésre. A Debreciner – a közösségi
háló cívisvárosi információs gyülekezőhelye – konkrét javaslattal állt elő.

Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Orbán Viktor jó barátja
a félelem
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Készült egy alapos elemzés Orbán Viktor beszédeiből, amely statisztikai módszerekkel vizsgálja a miniszterelnök szóhasználatának változásait 1999 és 2018 között. A tanulmányt komoly, szakmájukban elismert
kutatók készítették, Orbán Viktor évértékelő, tusványosi és március 15-i
beszédeit vizsgálták az elmúlt 19 évből.
Csoportosították és megszámolták Orbán szavait, és ez alapján vontak le következtetéseket. A módszernek nagy
előnye, hogy kizárja az érzelmi értékeléseket (mint például azt, hogy „úgy éreztem, Orbán most nagyon harcias
volt”), továbbá figyelembe
veszi azt is, hogy milyen sűrűn használ a harcra, véres
küzdelemre utaló szavakat, ezzel keltve hatást a
közönségben.
Egyik legérdekesebb
megállapításuk, hogy Orbán
rendkívül sokszínűen és nagyon gyakran használ félelemmel
kapcsolatos, szorongást, bűnt, fájdalmat, vereséget leíró szavakat. A „szorongás, alávetettség és összeomlás” szavai
is nagy kedvencei a miniszterelnöknek.
Ezek összesen több mint 3000 alkalom-

mal szerepelnek a beszédekben. Így
közel 2 százalékát adják az összes szavának. Szinte ugyanannyiszor fordultak
elő összesen, mint ahányszor kimondta,
hogy „egy” vagy hogy „van”.
Orbánnak tipikus eljárása,
hogy nagyon hosszan és részletesen végigvesz egy veszélyt, majd lezárja gyorsan azzal, hogy ő majd
megoldja. Ez a stílus a
népmesék felépítésére
emlékeztette a kutatókat.
A félelemre utaló szavak
Orbán 2004-es évértékelőjén
lettek először ennyire dominánsak, de a csúcsot 2007-ben és 2009-ben
érte el ezzel a tematikával. Abban a két
évben 2,5 százalék felett volt az évértékelőiben a félelmet idéző kifejezések
aránya.
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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Forrás: 444.hu

Debrecenben is nyomtasd, terjeszd!
Néhány hete újabb jelentős bázissal bővült a Nyomtass te is! országos hálózata
Már Debrecenben és az ország második legnagyobb városának régiójában is megtalálható
kiadványunk. Ahhoz azonban, hogy minél többekhez jusson el, szükségünk van támogató
segítőkre, akik részt tudnak vállalni a nyomtatásban és/vagy a terjesztésben, ki-ki ereje és ideje
szerint. Várjuk a tenni vágyókat!
Itt lehet érdeklődni, kapcsolatot teremteni, csatlakozni:
www.facebook.com/nyomtassteisdebrecen

www.nyomtassteis.hu

Forrás: facebook.com/debreciner

„Tisztes tisztasági mozgalmat hirdetünk min- lesz kevesebb a városban. Hisszük, hogy aki
denkinek” – olvasható felhívásuk elején. Majd felvesz egy szemetet, az aztán nem fog elígy folytatják:
dobni semmit.”
„Városunk közterületei mérhetetlenül
A felhívásban az is szerepel, hogy
koszosak, ellep bennünket a szemét.
várják lakóközösségek, szervezetek,
A város erre hivatott cégei nem tuddiákok és nyugdíjascsoportok csatAR
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a közpénzen működő debreceni
A Debreciner felhívása minden
önkormányzati média a város érdedebrecenihez szól. Végy fel egy szekében közhírré teszi a javaslatot a maga
csatornáin.
metet az utcáról, s dobd be az utadba kerülő
„Miénk a város, mi tegyünk benne rendet,
első szemetesbe! Csak ennyi.
Debrecenben 200 ezren laknak, ha csak mert mások, az adóforintjainkból fizetettek
minden második debreceni megy ki napon- erre momentán képtelenek! Ha a városodat
ta az utcára, s ha pusztán egyetlen szemetet szerető debreceni vagy, akkor naponta egyvesz fel, akkor naponta 100 ezer szeméttel szer hajolj le egy szemétért!”
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A Horvátországban nyaraló magyarok
sokat veszíthetnek a forint zuhanásán
Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Magyarország ellen irányuló spekulációk gyengíthetik a forintot, de ezt
a Magyar Nemzeti Bank közleményben
cáfolta. A parlament Költségvetési Bizottsága a héten meghallgatja Matolcsy
György jegybankelnököt ez ügyben. A
nyáron várhatóan több százezer Horvátországba utazó magyarnak veszteséget
jelent a forint gyengülése, mert az euróval szembeni értékvesztés a kunaárfolyamban is megjelent.
Forrás: Magyar Hang

Az OLAF 2015 őszén kezdett nyomozni két magyar nonprofit kutatóközpont
ügyében, mert papíron távmunkában
foglalkoztattak embereket, de valójában
egy budapesti irodában zajlott a munka.
Amikor ellenőrzés jött, akkor a papíron
vidéki telephelyeken dolgozó embereket
e-mailben arra utasították, hogy a látszat
kedvéért jelenjenek meg „a megvalósítási helyszíneken”.
Forrás: 24.hu

Megszűnik az adókedvezmény,
brutálisan drágulhatnak a lakások
Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádióban beszélt arról, hogy nem
terveznek hosszabbítást, 2019 végéig tart az 5%-os lakásáfával kapcsolatos adókedvezmény. A Portfolio számításai szerint a lépésnek érezhető
hatása lesz.

2016 eleje óta, aki új lakást vesz, az általános,
27%-os áfa helyett csak 5%-ot fizet, 2019 végével
azonban visszaáll a rend, az új építésű lakások
esetében megszűnik ez a kedvezmény. A Portfolio
a miniszter kijelentései után elemezte a várható
hatásokat, és semmi jót nem sikerült kideríteniük:
előzetes kalkulációik szerint a lépés komoly hatást
fog gyakorolni a 2020 januárja után kifizetett új lakások részleteire. Egy konkrét példával is éltek: ha
visszaáll a 27%-os áfa, akkor egy 50 milliós lakás
áfája 2,5 millió forint helyett 13,5 millió forint lesz.
Vagyis a végösszeg 52,5 millió helyett 63,5 millióra jön ki a számítások alapján. A Portfolio szerint
az árak nem fognak mérséklődni, a mostani nagy
építési láz pedig ezzel egyértelműen véget érhet.

millió forint

A közeljövőben akár a 340 forintot is elérheti az euró árfolyama, hisz múlt pénteken már 330 forintot kellett fizetni egy
euróért. Szakemberek szerint a forint
további gyengülése addig tarthat, amíg
Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem változtat pénzügyi politikáján. A forint romlásának az oka részben az, hogy az MNB
kitartott amellett, hogy alacsonyan tartja
a kamatszintet, míg a nagy jegybankok,
mint az amerikai jegybank is, elkezdtek
kamatot emelni, és az Európai Központi
Bank is szigorításra készül.

9 milliárd forint uniós támogatást
csaltak el magyar cégek egy pályázaton
Nemrég még Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének az érdekeltsége volt az egyik részt vevő
cég egy olyan pályázaton, mely kapcsán az uniós ellenőrző szerv (OLAF)
csalás miatt nyomoz.
Az OLAF szerint csalással, egymással
egyeztetve, a piaci árnál jóval drágábban
vállalt el megbízásokat, és nem létező irodák költségeit írta le két budapesti cég. A
hivatal még tavaly decemberben értesítette erről a magyar hatóságokat, de mostanáig senkit nem hallgattak ki az ügyben
gyanúsítottként – írta meg a 24.hu hírportál, így foglalva össze az ügyet: „durva
túlárazás, kamuirodák, 403 ezer forintos
órabérért megírt tanulmány”.
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Sokkal rosszabb a magyar egészségügy teljesítménye, mint
azt az ország fejlettsége lehetővé tenné
Az elkerülhető halálozás európai 33,1
százalékos mértékéhez képest Magyarországon ez az adat 41 százalék. Az európai országokkal összevetve: az utolsó
harmadban kullogunk.
Elkerülhető halálozáson azokat az
eseteket értjük, melyek – ha idejében
történő, megfelelő orvosi beavatkozásokat alkalmaztak volna – alapvetően
elkerülhetők lettek volna. Ez a mutató
nemcsak az egészségügyi ellátás, hanem az adott ország egészségpolitiká-

jának minőségét, teljesítményét is jelzi.
Egyenetlen, kiszámíthatatlan, bizonytalan az országban az egészségügyi ellátás színvonala, hozzáférhetősége.
Kapkodó, tűzoltás jellegű intézkedések történnek, az uniós forrásokból
sokszor jó, de rövid távú, félbehagyott
vagy idejében el sem kezdett, a források kimerülésével abbamaradó egészségügyi projektek sorát látjuk, és szenvedjük el.
Forrás: magyarnarancs.hu
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