Orbán harcba indul az önkormányzatok ellen
Az elmúlt napokban számos olyan törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz
a magyar parlament elé, amelyek korlátozni fogják az önkormányzatok
mozgásterét.
nagyjából ez az adó a fő bevétele.
Ezzel a törvénnyel megkötnék az
önkormányzatok kezét, leginkább a
budapestiét, miközben plusz forrás
biztosítása nélkül nem rendeznék
a Fidesz által alulfinanszírozott BKV
helyzetét. A kormány ki akar vonulni
a közösségi közlekedés finanszírozásából. Európában a kormány, az utazók és az önkormányzatok egy-egy
harmadnyi részt vállalnak ezekből a
költségekből. Ezekhez képest borzasztó kevés kormányzati forrást kapott a BKV, így adósodott el a közlekedési vállalat és az önkormányzat is.
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava
Egy másik törvény szerint a korAz egyik szerint az önkormányzatok költség- mány elvenné az építési engedélyeztetési
vetésének elsődlegesen a közösségi köz- eljárást az önkormányzatoktól. Ezzel minilekedést kell fedeznie az iparűzési adóból, málisra csökkenne a helyi lakosság válaszvagyis annyit költhetnének másra, amennyi tott képviselőinek beleszólása abba, hogy az
a közlekedés működtetéséből megmarad. adott településen mi épüljön és mi nem.
Forrás: www.merce.hu
Az eddig is kivéreztetett önkormányzatoknak
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A stadionok országa
Valaki felírta a Facebookra, hogy bárcsak lenne egyszer egy olyan miniszterelnökünk, aki gyerekkorában nem focista, hanem orvos szeretett volna
lenni. Sok mindent elmond ez a humoros megjegyzés arról, hogy mit gondolnak sokan a múlt héten átadott, majdnem 200 milliárdból megépült,
67 ezer néző befogadására képes Puskás Ferenc-stadionról. Ami egyébként még annál is nagyobb lett,
mint amiről a miniszterelnökünk
még néhány éve álmodozott.

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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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Nehéz elfogulatlanul beszélni erről a
giga beruházásról, amely alaposan megosztja az országot. Mégis maradjunk a
tényeknél!
Kezdjük egy 2011-es Orbán-nyilatkozattal: „A terveket visszább kellett venni, mert a 65 ezres stadion költsége 100
milliárd felett lett volna. Az egész ügy
ugyanis nem korlátozódhat csak a fut-

ballra. Nagy terület van ott, sok mindenre
tekintettel kell lenni, és bár mi a futballért
élünk, mások is vannak a pályán, figyelnünk kell az atlétákra, a kerékpárosokra és a teljes környék rendbetételére is.
Ezért nem tudtunk annyi pénzt áldozni
egy olyan stadionra, amit talán sokan szerettek volna, de szerintem a magyar futball állapotában 10-15 évig egy 45 ezres
stadion bőségesen elegendő lesz, aztán
majd meglátjuk, hova repít bennünket a
siker. A lényeg, hogy a döntés megvan,
2015-ig meg fog épülni, ez pénzügyileg
öt évre elhúzva megoldható.”
Vegyük hát sorra az állításokat: Akkor még a 100 milliárdot is sokallotta a
miniszterelnök, most a végösszeg közelíti a 200 milliárdot. Arról volt szó, hogy
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daház, sportmúzeum, üzletek, éttermek,
rendőrőrs is. Aztán maradt egy futballstadion, amelynek fenntartása iszonyú
összegeket fog felemészteni, miközben
kevés dologra lehet majd használni.
Nem véletlenül nem építenek ilyen
óriási monstrumokat sehol sem. A Puskáshoz hasonló nagyságú stadionja a
szomszédos országok közül egyedül Ukrajnának van.
Bécs most mondott nemet egy új
nemzeti stadionra, pedig olcsóbb lett
volna, mint a mi Puskásunk. A meglévő
Ernst Happel stadion még a 30-as évek
elején épült, rendszeresen felújítják, 51
ezer férőhelyes.
A csóró bécsieknek az is megteszi.
A gazdag magyarok, ha fociról van szó,
mindent megengedhetnek maguknak.
Forrás: www.444.hu

Szigetszentmiklóson úgy épül új
stadion, hogy nincs is focicsapatuk
Azt még a szenvedélyes magyar fociszurkolók
is tudják, hogy az újabb stadionépítések minimum kétharmada teljesen felesleges és fenntarthatatlan, de ami Szigetszentmiklóson történik, az ebben a mezőnyben is egészen abszurd.
Az elmúlt években 2,12 milliárd forintnyi taopénzt kapott a település sportegyesülete, hogy
egy stadionból és több edzőpályából álló centrumot építhessen. A komplexum tervezett végső

ára 3,5 milliárd forint. 2016 júniusában bejelentették, hogy megszüntetik a stabil másodosztályú felnőtt profi csapatot, és amatőrként a megye
I.-ben folytatják. Idén már az amatőr megyebajnokságtól is visszaléptek az idény felénél.
Vagyis most ott tartunk, hogy elköltöttek jó
2,5 milliárd forint közpénzt egy magánkézben
levő sportklub beruházására, de pillanatban nincsen se pénz, se pálya, se felnőtt focicsapat.

A sportra fordított kiadások hét év leforgása alatt a 4,5-szeresére emelkedtek, miközben az egészségügyre szánt kiadások mindössze 39, az oktatásra szántak pedig 30 százalékkal nőttek.
2011-ben még nem volt olyan részterület az oktatásban, amelyre a sportnál
kevesebb pénz jutott volna, 2018-ra ez
megváltozott. Tao-val (cégek által adható sporttámogatás) együtt 455 milliárd
forintot költött el a kormány a sporttal
összefüggésben, miközben iskolai előkészítésre és alapfokú oktatásra 252,7 milliárdot, középfokú oktatásra pedig 261,3
milliárd forintot költött tavaly.
Sportra 2011-ben még majdnem
ugyanannyit kötött a kormány, mint háziorvosi és gyermekorvosi szolgálatra, és
több jutott rendelői, orvosi, fogorvosi el-

látásra. Tavaly viszont a sport 455 milliárdos tényleges forrásigényével szemben
háziorvosi és gyermekorvosi szolgálatra
152 milliárd forintot, rendelői, orvosi és
fogorvosi ellátásra 83,5 milliárdot fordított a kormány.
A rendelői, orvosi, fogorvosi ellátásra
tavaly 39 százalékkal kevesebb pénz jutott, mint 2011-ben, a háziorvosi soron 68,
a közegészségügyben pedig csupán 23
százalékos növekedés volt, a sportra költött forintok 450 százalékos növekedésével szemben.
Forrás: www.168ora.hu

Korán halnak a magyar nők és férfiak
Lettországban és Litvániában a legalacsonyabb a férfiak várható élettartama az Európai Unióban, Magyarországon az ötödik legrosszabb a helyzet, Bulgária és Románia után – derül ki az Európai Statisztikai Hivatal adataiból, amelyek a 2015–2017-es időszakból származnak.

Forrás: www.444.hu

Kelet-európai mozgalmak filmklub a Közélet Iskolájával
Tanulj velünk arról, hogyan léphetünk fel jó ügyek érdekében!
„Blokád” – dokumentumfilm egy diákmozgalomról. A vetítés ingyenes,
magyar felirattal.
2019. december 11. 18:00, Auróra közösségi ház.
Auróra közösségi tér, Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Részletek: www.kozeletiskolaja.hu, kozeletiskolaja@gmail.com
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A sport támogatása 450 százalékkal,
az egészségügyé 39 százalékkal nőtt

Lettországban 69,8 év egy férfi várható élettartama, Litvániában pedig 70,7 év. Bulgáriában 71,4, Romániában 71,7, Magyarországon
pedig 72 és fél év. Magyarország csaknem 6
évvel van elmaradva az EU-s átlagtól. A nők
szempontjából még rosszabb a magyar helyzet: a harmadik legalacsonyabb várható élettartammal (79,3 év).

Svédországban és Olaszországban élnek a
legtovább a férfiak: 80,8 évig. Spanyolországban 80,6, Írországban pedig 80,4 év a várható
élettartam. 80 év felett van még ez a mutató
Cipruson, Máltán és Hollandiában. Régiókra
bontva London belső kerülete, illetve a spanyolországi Madrid tartomány áll a lista élén,
ahol a férfiak várható élettartama 82 év.
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Forrás: www.hu.euronews.com

sok más sportág is helyet kap a stadionban. Nem kapott. Hogy 10-15 évig elég
lesz egy 45 ezres stadion is, hacsak nem
kényszerítenek ki nagyobbat a sikerek.
A sikerek nem jöttek, helyettük csak meg
alázó kudarcsorozat volt a foci elmúlt évtizedes története.
Az új stadionba 67 215 széket szereltek be. Egész Kaposvár lakossága beférne. Ha a stadion település lenne, telt
házzal a 13. legnagyobb lehetne Magyarországon.
Korábban voltak tervek egy olyan
sportparadicsom felépítésére, ami több
lett volna egyszerű labdarúgó-arénánál.
Több tízezer négyzetméteres edzőközpont épült volna: a vívástól a birkózáson
át a cselgáncsig több mint 20 sportágnak, a tetején futópályával, lett volna 180
szobás szálloda, konferenciaközpont, iro-

