Szegénységben élnek az egyszülős
családok

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez
furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején, amelynek elsődleges
célja a gyerekszám növelése és a demográfiai helyzet javítása.

kedik, az egyszülős családok csak ezer
forinttal kapnak többet.
Becslések szerint a gyerekek negyede élhet úgy az anyjával, hogy az apa nem
fizet gyerektartást, holott az apa lakhelye
ismert. Ehhez képest nagyon kevesen
kapnak állami segítséget: a gyámhivatal
csak akkor előlegezi meg a gyerektartást (és utal maximum 14 500 forintot), ha
a családban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az 57 ezer forintot.
Forrás: www.hvg.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom
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Kampány, piszkos eszközökkel

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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

A szokottnál is durvábban zajlik az önkormányzati választási kampány, amióta kiderült, hogy az ellenzéknek sok nagyvárosban sikerült esélyes, közös
polgármester- és képviselőjelölteket állítani. Se szeri, se száma országszerte azoknak a trükköknek, amelyeket bevet a kormányzó párt az ellenfeleivel szemben.
A legkeményebb beavatkozás a választásokba az, hogy számtalan kormányzati
megszólaló nyíltan azzal fenyegeti a településeke: ha az ellenzék győz, akkor
elapadnak a források. Ez természetesen
súlyosan törvénysértő.
A Társaság a Szabadságjogokért civil
szervezet jogászai szerint a kormánynak
választójogi és alkotmányossági okokból is semlegesnek kell lennie az önkormányzati választásokon. Ezzel kapcsolatban választási kifogást nyújtott be az
ellenzék budapesti főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely a Fővárosi Választási Bizottságnak.
A kampány durvulását mutatta az is,
hogy Tarlós István jelenlegi főpolgármester egy megafonnal a kezében „ordította
le” azt az ellenzéki képviselőt, Tordai Bencét, aki egy levelet akart átadni neki. Ebben arra szólítják fel Tarlóst, már többed-

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A gyerekek 31 százaléka olyan családban él, ahol nincs jelen mindkét vér szerinti szülő. Ezzel Európa élmezőnyéhez
tartozunk, egy felmérés szerint a hetedikek vagyunk, az első Lettország 40 százalékkal. Itthon jellemzően az apa hiányzik. Az egyszülős családok szegénységi
kockázata nagy, és a helyzetük cseppet
sem javult.
Miközben a három- vagy többgyermekes családok szegénységi rátáját az
utóbbi másfél évtizedben sikerült csökkenteni, addig ez az egyszülős családok
esetében nem történt meg.
2017-ben Magyarországon a párkapcsolatban élő, gyermeket nevelő foglalkoztatottak 6%-a élt a szegénységi
küszöb alatt, míg a gyermeket egyedül
nevelőknek 24%-a.
Nem segítenek a juttatások sem. A csa
ládi pótlék összege 2008 óta nem emel-
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szer, hogy legyen bátorsága nyilvános
vitára kiállni a közös ellenzéki jelölttel.
Előző lapszámunkban írtunk azokról
a manipulált közvélemény-kutatásokról,
amelyekben kérdéseknek álcázott hamis
vádakkal illetik az ellenzéki jelölteket.
Miskolcon ismeretlenek olyan szórólapokat terjesztenek, amelyeken az ös�szes ellenzéki párt támogatását élvező
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jelöltet úgy ábrázolják, mintha kizárólag
Gyurcsány Ferenc embere lenne.
Országszerte alkalmazzák azt a módszert is, hogy az ellenzéket engedély
nélküli plakátolással vádolják meg. Ezt
az engedélyt pedig a Fidesz jó eséllyel
megkapja, az ellenzék viszont nem. Olyan
is van, hogy az ellenzéki pártokkal drága
pénzen megvetetik az oszlopokra felszerelhető plakáthelyeket, míg a Fidesz ingyenesen rakja ki a saját plakátjait.
De az egyik legdurvább eset Budapest 8. kerületében, Józsefvárosban történt. A Magyar Nemzet című kormánylap

egy fénykép alapján választási csalással
vádolta meg az ellenzéki jelöltet. A képen emberek ülnek számítógépek előtt,
és valamit írnak. A lap szerint „egyértelmű”, hogy illegálisan rögzítik a választók
adatait. A rendőrség ennek a képnek az
alapján, mindenféle egyéb bizonyíték
nélkül lerohanta az ellenzéki kampányközpontot, és számítógépeket foglaltak
le. Megfigyelők példátlannak tartják az
esetet, hiszen még soha nem fordult elő,
hogy a rendőrség beavatkozott volna a
választási kampányba.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Botrányosan sokat késnek
a MÁV vonatai
Az Üllő–Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly 428 utazásból mindössze 107szer indult és 16-szor érkezett a menetrend szerinti időben a vonat. Csak a
késések miatt több mint 7 munkanapnyi idő esett ki annak az életéből, aki
ezen a vonalon utazott.
„A munka- és a lakhelyem között vasúttal
járok nap mint nap. 2018 tavaszán valami elszakadt bennem a MÁV minősíthetetlen szolgáltatásával kapcsolatban.
Ezért egy éven keresztül feljegyeztem az induláskori és az érkezéskori késés időtartamát” – írta
Balogh Roland okleveles
közlekedésmérnök
az
Elegem van a MÁV-ból!
Facebook-csoportban.
A 428 utazásból alig 107 alkalommal esett meg, hogy idejében indult
(25%), és összesen 16 utazás volt, amikor
idejében érkezett (3,7%) a szerelvény.
Mindössze kilenc olyan eset volt, amikor
nem késett sem induláskor, sem érkezéskor (2,1%).

Balogh úr valamivel több, mint negyedmillió forintot fizetett ki a vasúttársaságnak a szolgáltatásért, ami feleslegesen elvett az életéből
56,96 órát. „Ezt az időt csak
hasznosabban tölthettem volna
el, dolgozhattam volna, családommal lehettem volna” – írja.
A Közlekedő Tömeg Egyesület tüntetést jelentett be
a MÁV ellen szeptember
26-ra. Már a meghívó
szövege is keserű tréfa:
„Az esemény 17 órára van meghirdetve
a Facebookon, de a MÁV iránti szolidaritásból 1 órás késéssel, azaz 18:00-kor fog
kezdődni.”
Forrás: www.hvg.hu

A lájk is tilos Szekszárdon
Újabb diáknak kellett elhagynia a szekszárdi Garay János Gimnáziumot.
A tanulót – aki a diákönkormányzat elnöke is volt egyben – az iskola igazgatónője egy facebookos lájk miatt vonta felelősségre.
Egyébként arról az iskoláról van szó, ahol az
intézmény vezetője korábban hadjáratot indított egy másik diák ellen egy vicces politikai
videó miatt.
Ezúttal egy harmadikos diák egy olyan cikket lájkolt, amiben az iskolát érte
kritika. Az igazgatónő, Heilmann
Józsefné szeptember 6-án, pénteken az osztályfőnökkel üzent a
lájkolónak és az egész osztálynak, hogy a továbbiakban a közösségi médiában senki ne osszon meg és ne
véleményezzen pozitívan olyan bejegyzéseket, amik az intézmény hírnevét csorbíthatják.
Amikor a tanulót felelősségre akarták
vonni, közölte: „Nem kérek elnézést, inkább

elmondom a véleményemet.” A véleménye
pedig az volt, hogy ő az iskolán kívül azt lájkol,
amit akar.
Az ügy természetesen nem csak egy
lájkról szól. Már az említett videóból is politikai
kérdés kerekedett a városban.
A most felelősségre vont
diák úgy érzi: az igazgatónő az
zal vádolja, hogy ellenzéki megbízást teljesít. Szerinte azért kér
te tőle az intézmény vezetője,
hogy az önkormányzati választásig ne mondjon le a posztjáról, mert attól tart, az újabb
botrány az október 13-ai voksolás kimenetelét is befolyásolhatja. A diák végül – szüleivel
egyeztetve – távozott az iskolából.

Forrás: www.444.hu

Munkabeszüntetésre készül
a szociális szféra
Októberben ismét sztrájkolnak a szociális ágazat dolgozói. A megalázó bérek mellett a méltatlan munkakörülmények is növelik az elégedetlenséget.
A szakszervezetek szerint a dolgozók
sokszor erőszak veszélyének vannak kitéve. Ezenkívül plusz öt nap szabadságért
és rendszeres szupervízióért is harcolnak.
Az Emmi a korábbi tárgyalások során
két ajánlatot fogalmazott meg: az ágazati
kollektív szerződés jogi hátterének megteremtését és azt, hogy az új bértáblát
beterjesztik a kormány elé. Egy nyár eleji
tárgyaláson ennek ellenére kimondták,

hogy a szakszervezetek ne is keressék a
jövő évi költségvetésben az ígéreteket.
Mivel a 12 pontos követelésekből
semmit sem teljesített a kormány, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
(MKKSZ) újabb sztrájkot tűzött ki október
10-ére, noha kezdeményezi a kormánnyal
való tárgyalás folytatását is.
Forrás: www.merce.hu
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