Miért tüntettek a pedagógusok?
Több ezer tanár és szimpatizáns tüntetett a budapesti Kossuth téren béremelésért és jobb munkakörülményekért november utolsó szombatján.
Mint a megmozduláson kiderült, a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek
is rengeteg problémájuk van a jelenlegi oktatási rendszerrel.
A szónokok a legfájóbb pontnak azt tartották, hogy hónapok óta próbálnak a
kormánnyal tárgyalni, de nem álltak velük
szóba. Szerintük a kormány által folyamatosan bejelentett béremelések valójában
annyit jelentenek, hogy egy kezdő tanár
bérét legalább annyira ki kell egészíteniük, hogy az elérje egy szakmunkás fizetését.
A felszólaló diákok a túlterheltségre
panaszkodtak, mert hétórai iskolai tanulás után még estig otthon kell folytatniuk. Nincs idejük se sportolni, se szórakozni.

A szülőket legjobban az háborítja fel,
hogy az állam akarja eldönteni, hatévesen iskolaérett-e egy gyerek. Eddig az
óvoda és szülő közösen határoztak erről.
A Pedagógusok Szakszervezete pontokba gyűjtötte a követeléseiket: Értékálló bért az oktatásban dolgozóknak!
Maradjanak közalkalmazotti státusban a
szakképzésben dolgozók! Csökkentsék
a diákok és a pedagógusok munkaterheit! Rendezzék a túlmunka kérdését!
Vonják vissza a hatévesek kötelező beiskolázását!

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

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
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Elvitte az állami támogatást
a lakásárak emelkedése
A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) összegénél jóval nagyobb
mértékben drágultak meg a lakások, így a fiatal házasok egyre mes�szebb kerülnek a lakásszerzés lehetőségétől. Az sem mellékes, hogy miközben a vissza nem térítendő támogatás egy gyermekre 600 ezer forint,
a vásárolt lakás után átlagosan 668 ezer forint illetéket kell fizetni.

Forrás: www.merce.hu

Kelet-európai mozgalmak filmklub a Közélet Iskolájával

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

Nyomtasd, másold, terjeszd!

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

A lakások ára szinte a csok összegével
emelkedett már 2016 elejére. A drágulás már egy évvel korábban, a kedvezmények kiterjesztésének bejelentésére megkezdődött. Egy háromgyerekes
család használt lakásra kaphat 2,2 millió
forint támogatást. Ezt az állami pénzt viszont mára az ország minden területén
elvitte az áremelkedés.
Az emelkedő árak mellett a lakásvétel után fizetendő kedvezményes illeték
változatlansága is sokat húz ki a családok zsebéből. Az alacsonyabb kulcs csak
a 15 millió forintnál olcsóbb lakásokra
érvényes. A vissza nem térítendő csok
egy gyerekre 600 ezer forint, a használt
lakások 16,7 millió forintos, országos átlagárával számolva a 4 százalékos illeték
viszont 668 ezer forint. A budapesti 32,7
millió forintos átlagárnál az illeték már 1
millió 308 ezer forint, ami majdnem an�-

nyi, mint a használt lakásokra két gyermek esetén adott 1 millió 430 ezer forintos támogatás. Az új építésű lakások
27,8 millió forintos országos átlagárával
számolva 1 millió 112 ezer forint az illeték, ami duplája az egy gyermekre járó
csoknak. (A fővárosi átlagár pedig ennél
is jóval magasabb: 34,5 millió forint.)
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Magyarországon a 18 év alattiak
35,6 százaléka túlzsúfolt háztartásban
él. A szülői házban élő 18 és 34 év közötti fiatalok aránya 2018-ban 62,7 százalék
volt, amivel jóval megelőzzük az európai
uniós tagállamokat (az EU-s átlag 2017ben 48,1 százalékot tett ki).
A csok egyre inkább nem a rászoru-

ló családokat szolgálja. Ez a 2018-as és
2019-es változások óta még inkább így
van: a kapcsolódó hitelkonstrukció kibővítésével, a hitelkeret felső értékhatárainak megemelésével, a használt lakások
felső értékhatárának és a meglevő ingatlantulajdonra vonatkozó korlátozások eltörlésével a gazdagabbaknak kedveztek.
Forrás: www.azenpenzem.hu

Tragikus állapotban a magyar
egészségügy
A magyar egészségügyi rendszer messze el van maradva az európai országok átlagától, de ami a legszomorúbb, hogy már Lengyelország, Csehország és Szlovákia is megelőzött minket.
A múlt héten tette közzé az Európai Bizottság 28 uniós tagállam egészségügyi
rendszerének elemzését.
A vizsgálat szerint a magyarok várható élettartama még mindig öt évvel az
uniós átlag alatt van: Magyarországon
76, az Unióban 81 év.
Durva eltérést találtak nemek és képzettségi szint szerint is. A nők hét évvel
tovább élnek, mint a férfiak, a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező
férfiak 12, a nők pedig 6 évvel hosszabb
ideig élnek, mint a legalacsonyabb végzettségű kortársaik.
A 65 éves és annál idősebb magyarok kétharmada számolt be legalább
egy krónikus betegségről, amely arány
12 százalékponttal magasabb az uniós
átlagnál.
Magyarországon a legmagasabb a
rákkal összefüggő halálozás az EU-ban.
A nagyarányú dohányzás részben megmagyarázza a tüdőrák és más, dohány-

záshoz köthető rákbetegségek okozta
halálozást, de az országnak nagyok a
hiányosságai a rák megelőzése, felismerése és kezelése terén is.
Magyarország kevesebbet költ az
egészségügyi ellátásra, mint a legtöbb
uniós ország. Ráadásul az állam az
egészségügyi kiadásoknak csak kétharmadát fedezi, ami jóval alacsonyabb
az uniós átlagnál. Míg a zsebből fizetett
közvetlen lakossági hozzájárulás aránya 27 százalék, szemben a 16 százalékos uniós átlaggal.
Az önrész magas szintje aránytalanul
érinti az alacsony jövedelmű csoportokat, és a háztartások magas arányának
okoz katasztrofális egészségügyi kiadásokat.
A közvetlen lakossági hozzájárulás
majdnem felét gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre költik, amely
arány az egyik legmagasabb az EU-ban.
Forrás: www.napi.hu

Falvak bolt nélkül
2019 első felében tovább csökkent a boltok száma, 2005 óta a negyedük,
azaz 39 ezer kereskedelmi egység tűnt el.
Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta, csak az
idei évben 1174-gyel csökkent az üzletek
száma, fél év alatt megszűnt közel 500
élelmiszerbolt is. Egyes szakboltok száma
is visszaesett, igaz, a benzinkutak száma
enyhén emelkedett. Az internetes kereskedelem viszont dinamikusan növekszik.
A falusi vásárlók sok tekintetben a
legkiszolgáltatottabbak, hiszen emelke-

dik a bolt nélküli települések száma, és
egyre gyakoribb, hogy a működő egységek nem tudnak megfelelő számú
alkalmazottat megfizetni. Vámos György
hozzátette, a kistelepülésen működő
kisvállalkozások számára támogatást
kérnek, ugyanis ez egyre inkább nem
kereskedelmi, hanem társadalompolitikai kérdéssé válik.
Forrás: www.hvg.hu

Az ellenzék együtt követeli
a tankötelezettség 18 évre emelését
Az ellenzéki pártok közös közleményben támogatták a tankötelezettség
korhatárának megemelését, amiért az Ide Tartozunk Egyesület indított
aláírásgyűjtést.

Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum, a
Jobbik és a Párbeszéd képviselői közös
közleményben támogatták a tankötelezettség korhatárának 18 évre való vis�szaemelését. Az Orbán-kormány tudatosan teszi tönkre a fiatalok jövőjét azzal,
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hogy elzárja őket a használható tudástól
– írják. Százezer fiatal élete már kisiklott,
mert 2011 óta egy lélektelen, rossz döntés következtében 16 évesen kilökték
őket az oktatásból.
Nagy részüknek még általános iskolai végzettségük sincs, így semmi esélyük arra, hogy szakmát szerezzenek.
Az ellenzéki pártok sajnálatosnak tartják, hogy folyamatosan nő azok száma
Magyarországon, akik nem szereznek
érettségit vagy szakmát, miközben, ha
körülnézünk szomszédaink között vagy
a többi uniós országban, a képzettség
nélküli fiatalok száma egyre csökken.
Forrás: www.index.hu
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