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A középmezőny alján Debrecen
és Hajdú-Bihar megye
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Már jó ideje Debrecen példátlan gazdasági fejlődéséről szól a kormányzati, különösen az önkormányzati politika. Az előkészületben lévő nagy
beruházás – a BMW összeszerelő üzeme – Debrecenbe érkezése kapcsán
sokszor elhangzott, hogy a cívisváros gazdasági értelemben is már most
az ország „másik fővárosa”, illetve a jelenlegi mutatói alapján nem pusztán a magyarországi régiókat tekintve áll az élen, hanem Kárpát-medencei léptékben, országhatárokon túlmutatóan is. Biztos, hogy ezt támasztják alá az adatok?
Nem csak Budapest a vízfej Magyaror- ten könyvelnek el, ami valójában nem
szágon címmel publikált elemző írást a ott keletkezik. Rengeteg cégnek ugyanG7 gazdasági portál, amiben egy grafi- is Budapesten van a központja, viszont a
kont is mutat arról, hogy az ország ipari helyszín, ahol a termelés, a szolgáltatás
termelése 2018-ban hogyan oszlik meg vagy az értékesítés megtörténik, az ország egy teljesen más pontján van.”
megyénként, telephely vagy székA G7 a cégeknek a székhely
hely szerint.
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Debrecent) megelőzi Jászoszlik meg az ipari termelés
Nagykun-Szolnok,
Heves,
a megyék között. Mint a grafide még Szabolcs-Szatmárkonon látható, Hajdú-Biharban
Bereg megye is.
nincs jelentős különbség a kétféA G7 cikke egyébként arról
szól, hogy „ugyan a budapesti GDP a hi- le adat között. Az ország ipari termelévatalos adatok szerint magasan kiemel- sének telephely szerint 2,47 százaléka,
kedik a többi megyéhez viszonyítva, va- székhely szerint pedig 2,57 százaléka jut
lójában a főváros gazdasági adatai nem a megyére. A két szám között egytized
teljesen valósak. Ennek az az oka, hogy százaléknyi eltérés van, de mindkettő
egy csomó hozzáadott értéket Budapes- igen csekély.
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Kilenc határon túli
fociakadémia és a hazai
kisnyugdíjasok
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Csak az elmúlt két év alatt 20 milliárd forintot költött a kormány a környező országok futballképzésének támogatására. Eközben az összes itthoni
idős ember nyugdíjprémiumára 33 milliárd forint jutott az idén.
mia a topolyai és a csíkszeredai után a
harmadik akadémiánk, ami a Kárpátmedencében, de Magyarországon kívül
foglalkozik fiatalokkal. A sornak azonban
ezzel nincs vége: jelenleg
Munkácson, Sepsiszentgyörgyön, Eszéken és Lendván
is komoly akadémiai fejlesztések történnek. A Felvidéken pedig Dunaszerdahely
mellett Révkomáromban és
Rimaszombatban is támogatjuk egy-egy labdarúgóakadémia létrejöttét”.
A magyar kormány két
év alatt összesen 20 milliárd
forintot költött a határon túli
focira.
Csak, hogy érzékeljük az
milliárd
arányokat: Idén a nyugdíjHatáron túli focira
prémium maximális összege
18 ezer forint volt, a kormány

Orbán Viktor focimániája már a határokat
is átlépi, bőkezűen költi ott is a mi adóforintjainkat. A minap fel is sorolta, hogyan
állnak most. „A dunaszerdahelyi akadé-

MIRE KÖLTIK A PÉNZÜNKET?

Forrás: g7.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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33
milliárd
Nyugdíjprémiumra
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nak, illetve a rokkantak, akiknek rehabilitációs járadékot folyósítanak.
A nyugdíjminimum vagy öregségi
nyugdíj összege már egy évtizede havi
28 500 forint. Rétvári Bence államtitkár
szerint annyira kevesen kapják a minimumot, hogy miattuk értelmetlen lenne
emelni rajta.
Nem biztos, hogy ezt ugyanígy gondolják a kisnyugdíjasok is.

Forrás: www.444.hu, www.merce.hu

összesen 33 milliárd forintot biztosított a
kifizetésekre. A maximális összeget azok
kapták, akiknek a nyugdíja eléri a 80 ezer
forintot, mindenki másnak arányosan kevesebb jár. Az 50 ezer forintos nyugdíjban részesülők például 11 250 forintos
nyugdíjprémiumot kapnak.
A nyugdíjprémium nem jár mindenkinek. Nem számíthatnak rá például azok,
akik ideiglenes özvegyi nyugdíjat kap-

Miért akar megmenteni a börtöntől
egy macedón köztörvényes,
politikai bűnözőt Orbán Viktor?
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bírósági ítélet most született meg a volt
miniszterelnök ellen, de további négy van
folyamatban, mind korrupciós ügyek miatt.
A nyugati világ és a macedón nép
szemében Gruevszki egy politikai bűnöző, akinek börtönben a helye.
Orbán Viktor azonban nem így gondolja, ezért megszervezte, hogy magyar
nagykövetségi autókkal Magyarországra
szöktessék Gruevszkit, pedig a nemzetközi jog egyértelmű: a menekültjog nem
illeti meg azokat, akik jogerős törvényes
ítélet végrehajtása elől menekülnek.
Forrás: www.hvg.hu

Háromezer hajléktalant
és szegényt vendégelt meg
Ferenc pápa

Korrupciós cselekmények miatt két év börtönbüntetésre ítélték Macedónia volt miniszterelnökét, aki több magyar nagykövetség hathatós segítségével Magyarországra szökött. Jelenleg Budapesten várja a menedékkérelmének elbírálását. Pedig a helyzet egyértelmű: a börtön elől szökött
elítéltet azonnal vissza kellene toloncolni a hazájába.

Régi vágású keresztény ember ez a Ferenc pápa. Nem rendőrt hív a hajléktalanokra, hanem megeteti őket. Biztosan nehezen értik meg furcsa gondolkodásmódját a mi modern keresztény politikusaink.

lenségét. Gruevszki Vlagyimir Putyin kedvence volt, mert segítségével az oroszok
erre a térségre is ki akarják terjeszteni
befolyásukat.
Gruevszkitől vette át Orbán Viktor a
„Stop Soros” kifejezést, amelyet Mace-

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Ezt a történetet majd a becsületes Fidesz
szavazóknak is el kell, hogy magyarázza
Orbán Viktor. Ugyanis mind az Európai
Unió, mind az Egyesült Államok és természetesen Macedónia törvényesen
megválasztott kormánya is döbbenten
és értetlenül figyeli a magyar kormány
viselkedését.
Az előzményekről: Nikola Gruevszki
2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke. Országlását a korrupció és
a politikai erőszak jellemezte. Mint kiderült, tízezreket hallgattatott le törvénytelenül, állami beruházásokat kegyeltjeinek játszott át, a politikai ellenfeleit a
hatóságok segítségével anyagi romlásba
döntötte, valamint felszámolta a macedón sajtó és igazságszolgáltatás függet-

dóniában is úgy használtak, mint nálunk:
minden, ami nem tetszik a kormánynak, a
mögött biztosan Soros György áll.
Orbán Viktor barátjának és harcostársának tartotta őt. Hathatósan segítette a
választásokon. Magyar vállalkozók olyan
hazug sajtótermékeket indítottak el Macedóniában, amelyek ugyanolyan propagandát folytattak, mint nálunk.
A macedón ellenzéki pártok azonban
képesek voltak összefogni egymással
Gruevszki leváltásáért, és sikerrel is jártak. Gruevszki legyőzése után Macedónia elindulhatott a felé, hogy a NATO és
az Európai Unió tagja lehessen. Az első

„A világ szegényeinek kiáltása napról
napra hangosabb, mégis egyre kevésbé
hallatszik a kevés gazdag lármájában” –
mondta Ferenc pápa a szegények világnapján a római Szent Péter-bazilikában
bemutatott misén.

Utána háromezren vettek részt a vatikáni VI. Pál audienciateremben rendezett
közös ebéden, amelyet az egyik római
luxusszálloda és szociális alapítványok
ajánlottak fel. Százan egy asztalnál ültek
Ferenc pápával. A római és más olasz
plébániákon is ebéddel várták a környék
szegényeit.
Ferenc pápa emlékeztetett, hogy az
élet egyik igazi kincsét elsősorban a hívők számára az embertársak iránti szeretet képviseli. Megjegyezte, hogy a szegények segítése „nem egy pápa diktálta
divat”, hanem a hitet a rászorulókkal kell
megélni.
Forrás: www.24.hu
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