Nyomtasd, másold, terjeszd!

Trumptól kért segítséget Orbán
a magyar civilek elleni harcához

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Egészen döbbenetes, hogy Orbán Viktor végre bejutott az amerikai elnökhöz, és a rövidke tárgyalási időt részben arra használta fel, hogy a magyar
civil szervezeteket Trump segítségével fossza meg egy nagyobb összegű
külföldi támogatástól.
olyan szervezetekhez juthat, amelyek
nem függetlenek, és kizárólag őt szolgálják.
Orbán ebben az ügyben kérte
Trump segítségét, hogy érje el
a norvégoknál, ne ragaszkodjanak ehhez a feltételükhöz.
Trump számára, aki
mégiscsak egy szabad
ország első embere,
döbbenetes lehetett ez
a pitiáner és antidemokratikus kérés.
Az amerikai elnök természetesen nem tett erre ígéretet,
és csak annyit mondott, hogy oldja a kínos helyzetet: Én nagyon szeretem Norvégiát!

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Európa legalján
Hiába minden propaganda, a valóság más. Már csak három olyan európai
uniós ország van, amelyekben alacsonyabbak a fizetések, mint Magyarországon. Egy év alatt még vissza is csúsztunk egy helyezést.

Forrás: www.444.hu

Az ügy előzménye, hogy a nem uniós
tagországok, mint például Norvégia,
kötelesek az EU szegényebb államait
támogatni cserébe azért, hogy élvezhetik az Unió gazdasági
előnyeit.
A magyar civil szektornak hétmilliárd forint
jutna Norvégiától. Csakhogy van egy kikötésük,
kizárólag akkor folyósítják a pénzt, ha Magyarország garantálja, a forrást nem a kormány osztja
szét, hanem független szereplőkre bízzák ezt a feladatot.
Orbán Viktor számára azonban elviselhetetlen ez a gondolat. Minden pénzt
ő akar elosztani, minden forrás csak
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Bár bizonyos területeken jelentős mértékben emelkednek a nettó fizetések
idehaza, mégsem annyira, hogy ne maradjunk le a nemzetközi összehasonlításban: nemhogy előrébb léptünk volna a
rangsorban, egy év alatt még egy helyet
lejjebb is csúsztunk.
2017-ben még az ötödik legalacsonyabb volt a magyar átlagos nettó bér
(8023 euró), tavaly már csak az Európai
Unió negyedik legalacsonyabb átlagfizetéséért (évi 8630 euróért) dolgozott
egy alkalmazott Magyarországon. Egy év
alatt Litvániának sikerült elénk kerülnie,
ahol 10 százalékkal nőtt az átlagos nettó
bér, míg nálunk csak 7,5 százalékkal.
Ha a visegrádi országokhoz mérjük a
hazai nettó fizetést, akkor felemás képet
kapunk, hiszen a szlovákokhoz és a lengyelekhez sikerült közelebb kerülni, a
nemritkán mérceként emlegetett Csehországhoz képest viszont távolodtunk. A
magyar átlagos fizetés ugyanis tavaly a
szlovák nettó bérnek 93, a lengyelnek 90,

míg a csehnek 76 százaléka volt. Nálunk
kevesebbet már csak három tagállamban keresnek a dolgozók: Lettországban
8508, Romániában 5874, Bulgáriában pedig 5512 eurót.
A legmagasabb nettó fizetést egyébként az izlandiak vihették haza, a magyarnál majdnem hatszor többet.
Forrás: www.privatbankar.hu

Hány eurónak megfelelő összeget vitt haza
2018-ban egy európai?
(Átlagos, éves nettó bér 2018-ban, euróban)
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Harmincmilliárdot buktunk
a letelepedési kötvényeken
Gazdaságilag sem volt indokolt az úgynevezett letelepedési kötvényprogram beindítása, ráadásul 30 milliárd forint veszteséget hozott össze az államnak. Ez egyedülálló a világon. A kötvényvásárlás révén majdnem 20 ezer
külföldit engedett be az országba ellenőrzés nélkül az az Orbán-kormány,
amelyik reggeltől estig a „migránsok” elleni gyűlöletet szította.

A Letelepedési Magyar Államkötvények
kibocsátását Rogán Antal kezdeményezte még 2012-ben. Indoklása szerint a
program az államadósság finanszírozására szolgált. A terv az volt, hogy Európán
kívüli állampolgárok letelepedés fejében
300 ezer euró értékű állampapírba fektetnek be öt évre. Magyarán az érintettek
rövid lejáratú hitelt adtak Magyarországnak, cserébe pedig az Unióban élhetnek.
2013 és 2017 között 19 855 külföldi érkezett így az országba. A program olyan
nagyvonalú volt, hogy még a külföldiek
nagyszülei is a kötvényessel tarthattak.
Az ügyintézés mindössze 20 nap volt,
az utolsó időkben pedig már hitelből is
lehetett kötvényt venni. A program elsősorban Kínában volt népszerű, de a

Direkt36 nyomozása szerint több befolyásos, az orosz államhoz szorosan kötődő állampolgár is részese volt a magyar
letelepedésikötvény-programnak.
Noha a letelepedési kötvény önmagában nem ördögtől való – Európában
több helyen is használják –, egyvalami
csak nálunk fordult elő: az ország közel
30 milliárd forintot ráfizetett a programra
– állítja a Transparency International. Ráadásul Bod Péter Ákos közgazdász szerint a kötvényekre egyáltalán nem is volt
szükség, hiszen a valutatartalék 2012ben már elérte a Világbank által javasolt
szintet. Így viszont maradt a 30 milliárd
mínusz, amit természetesen a mi adónkból fizetett ki az állam.

Félelem vidéken
Egy friss közvélemény-kutatás során a megkérdezettek csaknem kétharmada azt válaszolta, hogy a kistelepüléseken nem lehetséges szabad önkormányzati választásokat tartani az ott élők mérhetetlen kiszolgáltatottsága miatt.
Magyarország kisvárosaiban és falvaiban
a választás nem szabad, legalábbis az
emberek majdnem kétharmada biztos
benne, hogy a hatalmon lévők érdemben
képesek befolyásolni a voksolást – ezt
mérte egy kutatás során a Publicus Intézet. Nem vitás, ezeken a településeken a
legerősebb a gazdasági függés, hiszen
az önkormányzat az egyik legnagyobb

munkáltató, és a vállalkozások sokaságának jóléte nagyban függ az önkormányzati megrendelésektől.
A nagyvárosok – a választók érzékelése szerint – egyelőre megmaradtak a
szabadság bástyáinak, így az emberek
73 százaléka úgy érzi, teljesen szabadon
eldöntheti, melyik polgármesterjelöltet
választja.

Kétmilliárd adományból egy fillért
sem kaptak a vörösiszap-károsultak
Hiába fogott össze az ország és gyűjtött össze rengeteg pénzt a vörösiszap-katasztrófa után, egy jogszabály miatt nem juthattak hozzá a károsultak. Pedig az adományozók a szerencsétlenül járt embereken akartak
segíteni.

Forrás: www.24.hu

Magyar művészeket támogat Soros
A napokban jelentette be Soros György alapítványa, hogy 360 millió forinttal támogatja azokat a magyar művészeket, akik
független gondolkodásuk miatt elesnek az
állami támogatásoktól.
A támogatás célja, „hogy megvalósulhassanak azok a művészeti és kulturális
projektek, amelyek a Magyarországon uralkodó körülmények között nem reményked-

Forrás: www.nepszava.hu

hetnek állami támogatásban” – írják közleményükben.
Amelyben azt is leszögezik, hogy a Nyílt
Társadalom Alapítványok (Soros György
alapítványai) közvetlenül nem vesznek részt
a független alap forrásainak elosztásában,
és nem szólnak bele, hogy ki és mi kaphat
támogatást.
Forrás: www.nepszava.hu

A károsultak képviseletét ellátó ügyvéd,
Magyar György emlékeztetett, a tragédia
után országos gyűjtés indult a károsultak
megsegítésére. A káralapban összesen
több mint 2 milliárd forint gyűlt össze,
amelyhez például Soros György egymillió
dollárral (mintegy 290 millió forinttal) járult
hozzá. Amúgy a kormányzat által vállalt, a
vagyoni károk megtérítésére vonatkozó állami segítségnyújtás több mint tíz családot
érintett, de a Mal Zrt fizetésképtelenné válása ezt jó ideig megakadályozta.
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„Ebből egy forintot sem kaptak a károsultak. Egy forintot sem!” – nyomatékosította az ügyvéd.
Magyar György ismertetése szerint ez
azért történhetett meg, mert a jogszabályt
úgy alkotta meg a kormány, hogy az ös�szeget csak közcélúan lehet felhasználni.
„Nem azt mondom, hogy hazavitték, hanem olyan célra használták, amit a jogszabály definiált. Például tanösvényt építettek
belőle” – mondta.
Forrás: www.atv.hu
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