Úgy tűnik, sokan akár olcsóbban is szabadulnának a rezsiutalványoktól, amelyeket csak rendkívül körülményesen
lehet felhasználni.
A kormány az önkormányzati választások
előtt a nyugdíjasokat 9000 forintos utalván�nyal próbálja a helyes nevek mellé tett x-ek
felé terelni. A rezsiutalványokat három darab
3 ezer forintos címletben kapták meg a jogosultak, postai úton.
A rezsiutalványokat földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás kifizetéséhez lehet felhasználni, készpénzre nem válthatók.

Az ügyintézés csak azoknak lesz egyszerűbb, akik egyébként is postai csekken
szokták befizetni a számlájukat. Minden más
esetben ugyanis a szolgáltató ügyfélszolgálatán (mind a háromnál, egyesével) kell majd
átadnia a rezsiutalványokat, melyeknek értékét a szolgáltató az átadást követő 15 napon
belül jóváírja a fogyasztó folyószámláján.
Ez elég macerásnak tűnik, valószínűleg
ezért éri meg attól megszabadulni némileg
kisebb összegért is. Van, aki 5 ezerért árulja
a Jófogás internetes apróhirdetési oldalon az
utalványait.
Forrás: www.hvg.hu

Félmillió magyar családot érinthet a kötelező kazáncsere
A pár éve hatályba lépett kazáncsere-rendelet értelmében kizárólag hivatalos minősítéssel ellátott
gázkazánok szerelhetők fel. A kivitelezés, az engedélyezés költsége viszont ebben az esetben akár
milliós tétel is lehet.
Már most jellemző, hogy csak hetekre előre
lehet időpontot egyeztetni a fűtésszerelőkkel. Sőt,
a roham miatt áremelkedésre számíthatnak a
családok: kiszállási díjtól függően 20–30 ezer forint közötti összegre is felkúszhat egy ellenőrzés.

De az igazi hidegzuhany sokaknál csak a
szerelő megérkezése után jön. Ha ugyanis már
menthetetlen az évtizedekkel ezelőtt beszerelt
készülék, hosszú és méregdrága procedúra veszi
kezdetét. Azon túl, hogy új készüléket kell venni,
az új előírások szerint ez kizárólag kondenzációs
kazán lehet. Egy legolcsóbb új készülék is 250-300
ezer forint, a kémény átalakításának alapdíja 5060 ezer forint, és a végösszeg könnyen elérheti az
egymillió forintot is.

Forrás: www.penzcentrum.hu

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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Az orvosoknak már elegük van
a kormányból
Kifütyülték, kitapsolták, és piros lapot mutattak a kormány képviselőinek
a Magyar Orvosi Kamara nagygyűlésén. Már nem hisznek a propagandaszövegeknek, valódi megoldásokat követelnek, hiszen ők tényleg tisztában
vannak az egészségügy tragikus helyzetével.
Érezhetően feszült hangulatú nagygyűlést tartott a Magyar Orvosi Kamara, amit
„Elhalt ígéretek nyomában” címmel hirdettek meg.
A tehetetlenség, a kihasználtság, a
hivatástudatunkkal való visszaélés kihasználása elleni segélykiáltás a mai
rendezvény – fogalmazott bevezetőjében a Magyar Orvosi Kamara elnöke,
Éger István.
A rendezvényre nagyjából 200 orvos ment el, akik meglehetősen rideg
fogadtatásban részesítették az egészségügyért felelős államtitkárt. Horváth
Ildikó elcsukló hangon mesélt személyes
történeteket, de a jelen lévő orvosok között egyre inkább érzékelhető volt a türelmetlenség, majd amikor az emberközpontú egészségügyről kezdett beszélni,
a hallgatóság a nemtetszést kifejező és
a szavazáskor nemet jelentő piros lapot
mutatott fel. Előadásának több pontján ki

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A Jófogáson árulják a választási
rezsiutalványokat

is fütyülték a politikust. Amikor az európai uniós fejlesztési programokról is szeretett volna beszélni, az orvosok leszavazták, hogy megmutassa az erről szóló
adatokat.
Kíméletlen fogadtatásban részesült a
Miniszterelnökség helyettes államtitkára
is. Szalay-Bobrovniczky Vince az Orbánkormányok döntéseit citálva emlegette
fel a béremelést. A jelen lévő orvosok túl1

nyomó többsége lengette a piros lapot. rintos kezdő szakorvosi minimális alapbér
Amikor pedig a költségvetés egészség- a közfinanszírozott ellátásban dolgozókügyet érintő számairól kezdett beszélni, nak, a munkaviszony típusától függetletöbben kinevették. Szalay-Bobrovniczky nül, 2022. január 1-től. Ha ez megtörténik,
időt kért a további béremelésekről szóló akkor a hálapénzrendszer eltörlése. A
döntésekhez és ahhoz is, hogy rendezzék nyugdíjasok diszkriminációjának mega nyugdíjas egészségügyi dolgozók vis�- szüntetése, visszafoglalkoztatásuk megszafoglalkoztatását, valamint a paraszol- könnyítése. A kormány döntse el, hogy
vencia kérdését. Nem lehet egyik pilla- orvosokkal vagy orvosi végzettséggel
natról a másikra megszüntetni – mondta nem rendelkezőkkel akarja-e a magyautóbbiról a sokszor említett érvet a politi- rokat gyógyíttatni, pusztán takarékoskus. Óriási felhördülés fogadta a szavait, ságból. Ellenőrizzék az egészségügyben
a szakmai minimumfeltételek meglétét,
ki is fütyülték.
sportkoltesek_eu.pdfjav.pdf 1 2019. 09. 24. 14:41:12
Az orvosok követelései között szere- mert a jelenlegi állapot a betegbiztonság
pel az egységesen kötelező 900 ezer fo- súlyos megsértése.

gária. A sor végén Horvátország található
0,2 százalékkal.
Egy másik vizsgálatból az is kiderült,
hogy ez a pénz egyáltalán nem tömegsportra megy. A magyaroknak kevesebb,
mint a fele, 49,8 százaléka sportol valamit

Forrás: www.hvg.hu www.qubit.hu

Újabb történelmi
mélyponton a forint
Az euróval szemben újabb történelmi mélypontra gyengült a forint szeptember 24-én: egy euró 335,9 forint is volt délelőtt. Ellenzéki politikusok
szerint a forint gyengítése jó a kormánynak, de nagyon rossz a magyar
családoknak.

Forrás: www.24.hu

Az Európai Unió tagországai közül az ös�szes állami kiadást tekintve, 2017-ben
Magyarországon volt a legmagasabb a
sportra és a rekreációra szánt kormányzati
ráfordítás aránya. Feltehetően ez csak növekedett azóta.
Az Eurostat 2017-es adatait rögzítő jelentése
szerint Magyarország valamennyi kormányzati
kiadása között 2,5 százalékot fordított sportra és
rekreációra. Magyarországot Észtország követi
1,4 százalékkal, majd Luxemburg 1,2 százalékkal.
Az uniós átlag 0,7 százalék, amelyet Belgium,
Dánia, Görögország, Portugália és Szlovénia ért
el. Írország, Málta, Szlovákia és az Egyesült Királyság állami kiadásai között egyaránt 0,4 százalékot tett ki a sportra és rekreációra szánt ös�szeg. Nem éri el az uniós átlagot Németország,
Ausztria és Olaszország mellett Litvánia és BulC
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Forrás: Eurostat

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Mi költjük a legtöbb
pénzt Európában
sportra

a szabadidejében. Ezzel hátulról a harmadikak vagyunk a tagállamok sorában, hajszálnyira lemaradva Ciprustól, ahol 49,6
százalék a testmozgással nem foglalkozók aránya. És akkor a népesség egészségi állapotáról még nem is beszéltünk.

A svájci frankkal és a dollárral szemben
is gyengült a forint. A svájci frank árfolyama a 305,26 forintról 308,20 forintra, a
dollár árfolyama 302,64 forintról 304,99
forintra emelkedett.
A forint árfolyama a kormányon belül
is feszültséget keltett, a napokban Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy
György jegybankelnök is nyilvánosan
összekülönböztek: Varga Mihály a stabil
árfolyam fontosságáról beszélt a Közgazdász-vándorgyűlésen. Matolcsy szerint
ehhez nincs köze a pénzügyminiszternek.

A 300 forintos lélektani határt az éves
átlagokat tekintve 2014-ben lépte át a forint-euró árfolyama. Hosszabb távon egy
folyamatos gyengülés figyelhető meg, a
lakosságot viszont ez főként a bolti árakon, szolgáltatások díjain keresztül, vagy
külföldi utazások esetén érinti.
A gyenge forint a kormány érdeke, de
nagyon rossz a magyar családoknak – jelentette ki Szakács László, az MSZP politikusa, aki elmagyarázta, hogy például az
uniós átutalásokon az államnak tetemes
forinthaszna van. Ezzel szemben, amit
megkeresnek 8 órai munkával vagy éppen még többel az emberek, azért egyre
kevesebbet tudnak vásárolni a boltban.
Ha így gyengítik a forintot, nem lesz elegendő a korábban megállapodott 8%-os
minimálbér-emelés sem – fogalmazott.
Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évben
11,5%-kal nőtt a sertés, 30%-kal a burgonya, 10%-kal a liszt, 11%-kal a péksütemények és 23%-kal a friss zöldségek ára.
Forrás: www.24.hu MTI
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