Nyomtasd, másold, terjeszd!

Nem vicc, Kósa Lajost tényleg
kitüntették pedagógusnapon

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A közösségi háló aktív kommentelőinek egy részét igencsak felháborította, hogy Debrecen volt polgármestere, aki jelenleg is a város egyik
fideszes országgyűlési képviselője, olyan elismerésben részesült, amivel
követendő példaként állították piedesztálra. Kósa Lajos újra felpörgött.
Nemzedékek Jövőjéért díjat adományo- képviselőnek, újra felpörgött a politikus.
zott Kósa Lajosnak a Debreceni Tankerü Bár már nem miniszter, mint az előző Orleti Központ, a kitüntetést egy ünnepség bán-kormányban, de ő lett az új Országkeretében adták át, amiről bő terjedelem- gyűlés honvédelmi és rendészeti bizottben számolt be az önkormányzati média, ságának az elnöke. Aztán újabb tisztsége
sőt maga Kósa Lajos is eldicsekedett vele is született: megválasztották az Országos
a Facebook-oldalán. A hírt sokan felhábo- Szövetkezeti Tanács elnökévé mint az új
nyugdíjas-szövetkezetek ügyének
rodással fogadták, többek között
fő patrónusát és törvényi útjámegemlítve azt, hogy Kósa az
nak egyengetőjét.
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szomszédba is, hogy köszöni, s azt is, hogy több tisztáHA
netet mondjon a Romániai
zatlan, lezáratlan, korrupcióMagyar Demokrata Szövetség
gyanús ügy van most is vele
kötelékébe tartozó polgármesés családjával kapcsolatban.
tereknek azért, mert mozgósító
Vérmesebb hozzászólók szerint
munkájuk eredményeként a kisebbséKósa kitüntetése nem más, mint az áldozatos munkájukat végző pedagógusok gi magyarság szavazatai is hozzájárultak a
Fidesz újabb választási győzelméhez.
valóságos megalázása.
Mindeközben egy év alatt 91 millió foAz április 8-ai választásokat megelőző
hetekben Kósa Lajos még bujkált a nyil- rint adózás utáni eredményt termelt az a
vánosság elől, nem akart válaszolni az őt cég, amit tavaly mindössze 6 millió forinés családtagjait is érintő furcsa és nagy tért vett meg Kósa Lajos felesége attól az
összegű pénzügyi gyanúkkal kapcsolatos ügyvédtől, aki éppen a nyugdíjas-szövetkérdésekre. Ám miután jelentős fölén�- kezetekről szóló törvény kilobbizásának
nyel újra megválasztották országgyűlési élharcosa volt.

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

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!

dd tová

astad, a
Ha elolv

A magyarok csaknem harmada
a létminimum alatt él

BIH

AR

GYEN
M4E. OLDALO

HA

JD

Ú-

A

A magyar társadalom 30 százaléka él olyan háztartásban, amelynek nincsen akkora bevétele, amely fedezi a fejenkénti létminimum összegét.
Ennél is rosszabb a helyzet, ha a társadalmi minimumot nézzük – amely
egy kicsi tartalék pénzzel is számol –, ebben az esetben a társadalom
53 százalékát kell ez alá a szint alá sorolnunk.

Forrás: facebook.com/debreciner
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A Policy Agenda Tanácsadó Kft. idén is
közzétette a létminimumértékeket, és
most először meghatározta az úgynevezett társadalmi minimumot is.
A létminimum összege azt mutatja,
hogy mekkora jövedelem szükséges
egy háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai számára a folyamatos
életvitellel kapcsolatos szerény – a
társadalom adott fejlettségi szintjén
megfelelőnek minősülő – szükségletek
kielégítését.
A tanulmány szerint 2017-ben a
létm inimum egy főre jutó összege
90 450 forint volt. (Ugyanez a szám
2016-ban 88 619 forint.) Ez kétkeresős
és két gyermeket nevelő háztartás esetében: 262 305 Ft.
Magyarországon 2017-ben ez alapján a háztartások 25 százaléka élt a létminimum egy háztartásra jutó összegét

el nem érő bevételből. Ezek a háztartások azonban általában nagyobb létszámúak, mint a létminimum felett élők,
ezért a magyar társadalom 30 százaléka sorolható olyan háztartásba, amelynek nincsen akkora bevétele, amely fedezi a létminimum összegét.
Idén először tették közzé a társadalmi minimumra vonatkozó számításaikat.
A társadalmi minimum meghatározása
A létminimum egy főre jutó összege
2016-ban és 2017-ben
2016

88 619 Ft

2017

90 450 Ft
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a Policy Agenda által kifejlesztett módszertanon alapul. Ez továbbra is szerény
fogyasztási szintet takar, de némi megtakarítással is számol, amelyet rendkívüli esetekben fel tudnak használni a
családok.
2017-ben az egyfős háztartás társadalmiminimum-értéke: 117 720 Ft. Vagyis egy aktív korú háztartásban két felnőtt
és két gyermek esetében 341 388 Ft a
társadalmi minimum értéke.

Mindezek alapján 2017-ben a lakosság 53%-a olyan háztartásban él,
amelyben nem éri el a társadalmi minimumot a jövedelmi szint.
A létminimum esetében a községekben élők 40 százaléka volt e szint alatt,
míg a fővárosban arányaiban ennél 25
százalékponttal kevesebben. Ugyanez
a különbség megtalálható a társadalmi
minimum esetében is.
Forrás: www.policyagenda.hu

Még több fiatal tanulhat
az Európai Unióban

Hogyan hazudik az MTI?
A Magyar Távirati Iroda (MTI) hetente tucatjával
ontja az elborzasztó híreket arról, hogy a menekültek miféle „rémtetteket” követtek el NyugatEurópában. Az ő anyagaikat veszi át a kormányhoz közel álló sajtó, így a megyei lapok is.
A napokban Párizsban egy négy emelet
magasan lévő korláton lógó kisfiút mentett
meg egy fekete fiatalember, aki pár pillanat
alatt mászott fel a falon a balkonokba kapaszkodva. Mivel az esetet valaki telefonnal felvet-

te, milliók nézték meg a bravúros mentőakciót,
rengetegen Magyarországon is.
Így hát az MTI sem hallgathatott róla. Részletesen be is számoltak az esetről, csupán néhány apróságot felejtettek ki. Azt például, hogy
a fiatalember egy Maliból érkezett menekült
(migráns) volt, akit az eset után még Emmanuel
Macron francia államfő is fogadott, és hálából
állampolgárságot adományozott neki.
Forrás: MTI, www.parameter.sk

Az önkormányzat lapjában 22:0
Budapest VIII. kerületében időközi polgármester-választást írtak ki.
A most megjelent önkormányzati lap egyelőre nem túl fényesen vizsgázott esélyegyenlőségi szempontból.

A korábbi összeg kétszeresére,
30 milliárd euróra (9600 milliárd forintra) emelné az Erasmus
program finanszírozását az Európai Bizottság (EB) a 2021–2027-es
időszakra vonatkozó uniós költségvetési ciklusban – jelentették
be Brüsszelben.

A bizottság növelni kívánja a kedvezményezettek számát; a büdzsé megduplázásával becslések szerint csaknem 12
millió ember támogatása válik lehetővé
2021 es 2027 között. A lehetőség a diákok mellett például a gyakornokok, az
oktatók, a trénerek, az ifjúságsegítők, a
sportedzők és a szakképzésben részt
vevők előtt is nyitott. Ez a jelenlegi ciklusban regisztrált résztvevők számának
háromszorosát jelenti.
Fontos cél a különböző társadalmi
hátterű emberek bevonása és az erősebb kapcsolatok kiépítése a világ többi országával.

Tavaly volt a felsőoktatási csereprogram fennállásának 30. évfordulója. Indulása óta több mint 9 millióan
vettek részt a programban. Több mint 5
millióan, köztük 3,3 millió diák részesült
külföldi egyetemi oktatásban. A részt
vevő országok száma időközben 11-ről
33-ra emelkedett, és 169 partnerország
is csatlakozott hozzájuk.
Forrás: MTI

A képviselő-testületben többséget alkotó kormánypártok (Fidesz–KDNP) a
jelenlegi alpolgármestert, Sára Botondot indítják. Az egyesült ellenzék és
a mellettük felsorakozó civilek pedig
Győri Péter független jelöltet.
A Józsefváros című önkormányzati kerületi lap legfrissebb számában
egyetlen sort sem írnak az időközi
polgármester-választásról, illetve az
ellenzék közös jelöltjéről.
Ellenben a Fidesz jelöltje, Sára
Botond alpolgármester nevét ös�szesen 22-szer írják le 8 oldalon, egy
interjúban és még 6 másik cikkben.
„Nincs szabad választás szabad
sajtó és szabad tájékozódás
nélkül – írta Győri Péter
a saját Facebookoldalán. – A köz
pénzén fenntar-

tott helyi sajtónak, így a Józsefváros c.
önkormányzati hetilapnak is minden tőle
telhetőt meg kell tennie azért, hogy a
helyi időközi választáson induló polgármesterjelölteknek azonos feltételeket
biztosítson a bemutatkozásra, a programjuk ismertetésére és a választókkal
való kapcsolattartásra.
Erre még a kampány
kezdete előtt egy udvarias levélben hívtam fel a figyelmét
Nyerges Zoltánnak, a
helyi lap főszerkesztőjének.”
Úgy tűnik, hogy egyelőre nem sok foganatja volt a kérésnek
Forrás: www.hvg.hu

Győri Péter független jelölt
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