Nyomtasd, másold, terjeszd!

Ötmilliárd forinttal olcsóbb ajánlatot
tett egy szlovák cég, mégis Mészáros
Lőrinc építheti az új komáromi hidat
Egy olasz–szlovák konzorcium 23 milliárd forintból megépítette volna az új komáromi Duna-hidat, de kizárták a pályázatból, így végül a Mészáros és Mészáros
Kft. – Hídépítő Zrt. alkotta konzorcium 28
milliárd forintos ajánlata lett a befutó.
Hogy miért zárták ki a kedvezőbb ajánlatot tevő párost, nem tudni pontosan. A
konzorciumban 25 százalékos részesedéssel rendelkező szlovák Vahostav vál-
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lalat ügyvezetője arról számolt be, hogy
„a komáromi híd megépítésére kiírt tenderre elküldtük ajánlatunkat. Ezután a
NIF kiegészítő kérdéseket tett fel, amelyekre konzorciumunk kielégítően válaszolt. A magyar hatóság szerint azonban
válaszainkat nem tartotta megfelelőnek,
ezért kizártak minket a további versenyből.”

Önkormányzati átadás-átvétel
Kiugrott jegyzői jogászcsapat, eltitkolt Facebook-jelszó, eltűnt merevlemezek, „hazavitt” kerületi embléma – vannak fennakadások a települési
átadás-átvételben az önkormányzati választások után. A váltás többségében normálisan zajlik ugyanakkor, az új vezetők azt ígérik, nem lesz vérfürdő, igyekeznek együttműködni a városházi-önkormányzati stábbal, csak
bizalmi posztokon hajtanak végre személycserét.

Forrás: www.mfor.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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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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Forrás: www.444.hu

nők pedig 326 700 forintért végzik a munkájukat.
Papíron. A kézzelfogható valóság viszont: egy
férfi havonta 261 944, egy nő pedig 217 256 forintot vihet haza, vagyis átlagosan 44 688 forinttal
kevesebbet ér egy nő munkája, mint egy férfié.
Januárban a mostaninál 7182 forinttal még
kisebb volt a differencia. Vagyis ebben a tekintetben idén a nők hónapról hónapra egyre nagyobb
hátrányba kerülnek a férfiakkal szemben.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Nő a bérszakadék: már 45 ezerrel kevesebbet
keresnek a nők a férfiaknál
Mindössze hét hónap leforgása alatt több mint
hétezer forinttal nőtt a nettó differencia a férfiak
és a nők átlagos keresete között.
A Központi Statisztikai Hivatal a napokban
tette közzé az első féléves kiadványát, mely szerint január és június között a férfiak átlagkeresete
bruttó 393 700 forint volt, a nőké pedig 326 700.
Egy másik statisztikából már az első héthavi adat
is kiolvasható: a férfiak átlagosan 393 900, míg a
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Eldurvult az átadás-átvétel Dunaújvárosban: az új összetételű önkormányzat
személyes és közérdekű adattal való
visszaélés és lopás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután a
hivatalból eltűnt három merevlemez.
A volt alpolgármester azzal érvel, hogy
a gépén „nemzetbiztonsági adatok”
vannak. Ám jogászok szerint ilyen ada-

tokat nem is tárolhatna önkormányzati
gépen.
Óbudán már jogerősen Kiss László
a polgármester, azonban a kerület hivatalos Facebook-oldalához még nincs
hozzáférése. A kerület internetes megjelenésének dizájnelemei (a kapcsolóra
emlékeztető Ó betű) a régi polgármester
tulajdonát képezik, ezeket a polgármestersége idején díjmentesen a kerület rendelkezésére bocsátotta, de a választás
után vissza is vette azokat.
A IX. kerületi átadás-átvétel azért marad emlékezetes, mert a távozó fideszes
Bácskai János nem volt hajlandó kezet
fogni a kerület korábbi korrupciós ügyeit
feltáró új polgármesterrel, Baranyi Krisztinával. Utóbbi olyan fényképeket posztolt a neten, miszerint az irodájában üres
dossziék várták őt.
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Elég kellemetlen helyzettel szembesült Déri Tibor momentumos újpesti
polgármester: a városházán 40 ember
mondott fel, köztük a polgármesteri és
három alpolgármesteri kabinet emberei.
Pórul járt Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester is, ott a jegyzői iroda távozott. Az öt szakjogászt nem lesz
könnyű pótolni.
Veres Pál, Miskolc új polgármeste-

re közölte, szakmai alapon mindenkivel
együtt tud és kíván dolgozni, nincs tisztogatási szándék, de tiszteletben tartja
azt is, ha valaki politikai alapon távozna. Biztosan lesznek majd olyan bizalmi
alapon működő pozíciók is, ahol muszáj
váltani, ahogyan a városi cégek élén is
lehetnek cserék, de alacsonyabb szinteken nem várható itt sem tisztogatás –
mondja Veres.
Forrás: www.hvg.hu

Eltűntek a szavazódobozok Győrben
A héten kell döntenie a Győri Ítélőtáblának, egy újraszámlálás után a városi
ellenzék ugyanis törvényességi kifogást emelt az október 13-i polgármester-választás eredménye ellen. Ennek a kifogásnak az alapja az, hogy nem
lehetett hitelt érdemlően megállapítani, hogy ugyanannyi szavazólapot
szállítottak-e ki a szavazókörökbe, mint amennyi visszaérkezett.
Az üres szavazólapok átvételi listáját
azoknak a dobozoknak az oldalára ragasztották fel, amelyekben a szavazólapokat kiszállították, csakhogy – egy kivételével – az összes szavazóköri doboz
eltűnt.
Csanaki István (DK) és Eredics Imre
(MSZP), a Győr-Moson-Sopron Megyei
Területi Választási Bizottság (tvb) két ellenzéki tagja bíróság előtti nyilatkozatban
erősítette meg, hogy a testület ülésein
többször is hiába kért hivatalos kimutatást a kiszállított polgármesteri szavazólapokról.

Az ellenzék megkérdezte Csörgits Lajos aljegyzőt, aki szerint a listákat ugyan
felragasztották a dobozokra, de nem kerültek vissza a számlálóbiztosokhoz, mert
a szavazatokat és a dokumentumokat
mindenhol IKEA-s dobozokban küldték
el a szavazatszámláló bizottságnak.
A rejtélyes IKEA-s dobozokról beszélt
Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt is, amikor a múlt héten jelezte, hogy
a Győri Ítélőtáblához fordul az ügyben,
kérve, hogy az egész polgármester-választást ismételjék meg.
Forrás: www.168ora.hu

Kelet-európai mozgalmak filmklub a Közélet Iskolájával
Tanulj velünk arról, hogyan léphetünk fel jó ügyek érdekében!
„Harc a szén ellen” zöldmozgalmi film
A magyar felirattal ellátott vetítés nyitott és ingyenes!
2019. november 20. 18:00,
Auróra közösségi tér, Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Részletek: www.kozeletiskolaja.hu, kozeletiskolaja@gmail.com

Több mint kétszáz kórházi fertőzés
történik naponta Magyarországon
A fertőzések éves szinten mintegy 340 ezer többlet-ápolásinapot okoznak a hazai egészségügyi intézményeknek.
A kórházi fertőzések azok, amelyek a beteg kórházba érkezéskor még lappangó
formában sem voltak kimutathatók, így
teljes mértékben az egészségügyi ellátással vannak összefüggésben. Ezeknek
általánosan 40%-a húgyúti infekció, 18%a lélegeztetéssel összefüggő légúti fertőzés és 17%-a műtéti sebfertőzés.
A megelőzésben kulcsszerepet játszik az ápolók létszáma és a fertőtlenítés, azonban Magyarország mindkét
téren problémákkal küszködik. A nagy
szakemberhiány mellett a magyar kórházak az alkoholos kézfertőtlenítő használatában sem járnak élen: 1000 ápolási
napra Magyarországon 8,1 liter kézfertőtlenítő jut, míg az uniós átlag ennek
majdnem háromszorosa, 24 liter, de pél-

dául Japánban 36 litert használnak el
ugyanennyi idő alatt.
A kórházi fertőzések visszaszorítását
hátráltatja a szakemberek közötti együttműködés hiánya, a páciensközpontú
szemlélet helyett a szolgáltató-központúság, és rosszul állunk az egészségügyi
fertőzések diagnosztizálása terén is.

Forrás: www.merce.hu
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Forrás: Mérce.hu

A New York Times fociról
és a magyar egészségügyről
A világ egyik legismertebb napilapja
foglalkozott nemrégiben azzal, hogy a
magyar kormány rengeteget költ focira,
miközben az egészségügy omladozik.
A kormány válasza: Soros György hazudik.
A cikkben többek között azt részletezték,
hogy a magyar állam több százmilliárd
forintnyi adóbevételt térít el a sport, azon
belül is a futball támogatására, miközben

az egészségügyi kiadások csökkentek
Orbán Viktor kilencéves regnálása alatt.
Az RTL Klub Híradója riportot készített
a cikkről, és ehhez megkérdezték a kormányt is. A válasz pedig szó szerint ez
volt:
„A Soros-birodalom folytatja a beván
dorlásellenes nemzeti kormány elleni tá
madást. A New York Times Soros lapja.”
Forrás: www.444.hu
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