Szétosztja a hivatali autókat
a józsefvárosi polgármester

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Összesen 150 millió forint közpénzt költött az előző öt évben Józsefváros a
kerület vezetőinek autóhasználatára – közölte a fővárosi kerület élére októberben megválasztott Pikó András. Elmondta: látott havi 120 ezres üzemanyag-elszámolásokat is.
amelyekre hivatali autót kell igénybe venniük. Két autót átadnak a közterület-felügyeletnek, egyet pedig a kerületi idősek
gondozásában fognak közösségi szolgálatba állítani. Két autónak még keresik a
helyét.
A polgármester azt is megírta, hogy az
elmúlt hónapokban ő egyszer használta az
egyik autót, egyszer pedig az egyik alpolgármester ment valamelyik járművel egy
tárgyalásra.

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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Forrás: www.magyarhang.hu

A volt fideszes polgármestert, személyi
használatra kapott önkormányzati autója
mellett, egy saját sofőrrel ellátott hivatali
autó is szolgálta. Az egyik alpolgármester
személyi használatra kapott egy autót, a
másik alpolgármestert egy sofőrrel ellátott
hivatali autó szállította, és a polgármester
kabinetfőnökét is egy személyi használatra átadott autó segítette a munkájában.
Pikó tájékoztatása szerint kettőt megtartanak, mert lehetnek olyan feladatok,
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Az ország harmadának egy hónapnyi
pénztartaléka sincsen
A lakosság 36 százaléka akkora tartalékkal sem rendelkezik, hogy a következő hónapot átvészelje, ha elveszítené a jelenlegi rendszeres jövedelmét, munkabérét vagy nyugdíját – derül ki a Publicus Intézet közvélemény-kutatásából.
Majdnem ugyanennyien 1–2 hónapig
tudnák fedezni kiadásaikat, 8 százalék
bírná talán egy évig, és mindössze 6 százaléknak van annyi pénze, hogy még 12
hónap után is lenne mihez nyúlnia.
A tartalékokat illetően az átlagnál is
kiszolgáltatottabbak a nők, az alacsony
végzettségűek, a 60 évnél idősebbek
és azok, akik csak a nyugdíjukból élnek.
Utóbbiak közül majdnem minden máso-

dik embernek teljesen elfogy a pénze a
hó végére, ha átmenetileg elmaradna
vagy késne a kifizetés, már élelmet sem
tudna venni magának a következő hónapban.
A megkérdezettek 27 százaléka arról
számolt be, hogy ma kevesebb kiadást
engedhet meg magának, mint néhány
éve, de még azok sem dőlhetnek hátra,
akiknek reálértéken nőttek a bevételeik.

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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A 8 százaléknyi felhőtlenül élő mellett
ugyan a lakosság egynegyede nyilatkozta azt, hogy jól kijön a keresetéből, de ők
is csak alkalmanként tudnak tartalékot
félretenni.
További 28 százaléknak elég ugyan a
havi pénze, de megtakarítani már egyetlen fillért sem tud, hogy legyen mihez
nyúlnia, ha egy váratlan kiadással találja magát szemben.
A nyugdíjas korosztályban ennél sokkal rosszabbak az arányok: mindös�sze 4 százalék engedhet
meg magának bármilyen
különkiadást, és további
12 százaléknak marad
alkalmanként pénze a hó
végén, amihez nem kell
hozzányúlnia. A korosztály fele azonban éppen
hogy kijön a nyugdíjából,
vagy komoly anyagi gondjai
vannak.
A nők majdnem negyede nyilatkozott
úgy, hogy az elmúlt egy évben nem volt
mindig pénze fodrászhoz menni, amikor
kellett volna, a lakosság 16 százaléka
ezért nem jutott el moziba, 15 százalék
nem tudta megvenni a kinézett könyvet,

34 százalék pedig csak álmodozni tudott egy külföldi utazásról. A nyugdíjasok
több mint fele látja úgy, hogy már nem
tud takarékosabban élni, nincs miről lemondania, túl kevés a pénze.
Amikor a Publicus Intézet kérdezőbiztosai arra kérdeztek rá, hogy az emberek mire költik el a jövedelmüket, az az
eredmény jött ki, hogy 35 százalék megy
élelmiszerre és 33 százalék a lakás fenntartására, valamint a rezsire.
Megdöbbentően sok pénzt fordítanak a magyarok az egészségükkel kapcsolatos ki
adásokra. Ha összeadjuk,
hogy a válaszolók átlagosan a jövedelmük 9 százalékát hálapénzként fizetik
ki az állami egészségügyi
rendszerben, 8 százaléknyi összeg megy
magánegészségügyi
szolgáltatókhoz és újabb 9 százaléknyi
bér vagy 12 százaléknyi nyugdíj fedezi
a gyógyszerkiadásokat, akkor – nyilván
egyénenként változó mértékben, de –
összességében a magyar lakosság a
havi bevétele egynegyedét költi el az
egészségügyben.
Forrás: www.nepszava.hu

Szövetségben az ellenzéki
nagyvárosok
Tíz megyei jogú város polgármestere
csatlakozott az új szövetséghez, amely
azokat a nagyvárosokat tömöríti, amelyekben az ellenzék győzött az önkormányzati választásokon.
„Közös értékek és stratégia mentén
az a célunk, hogy Magyarország igazsá-

gos, szolidáris és szabad otthona legyen
minden magyarnak” – nyilatkozta Botka
László, Szeged polgármestere.
A csatlakozó további települések: Érd,
Salgótarján, Hódmezővásárhely, Eger,
Szombathely, Pécs, Dunaújváros, Tatabánya és Miskolc.
Forrás: www.hvg.hu
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Aggasztóan sokat isznak a vidéki fiatalok
A 14–18 év közötti fiatalok negyede legalább hetente iszik alkoholt – derül ki egy idén novemberben készült felmérésből. A 15 évet betöltöttek 80
százaléka már kipróbálta az alkoholt.
A felmérés szerint főleg vidéken aggasztó a helyzet: a kisebb településeken a fiatalok több mint 60 százaléka próbálta ki
14 éves kora előtt az alkoholt, míg Budapesten ez az arány szintén magasan van,
de legalább 50 százalék alatt.
A középiskolás korúak nagyjából fele
hétvégenként iszik alkoholt, de csak akkor, ha valami olyan esemény van. Nagyjából negyedük hétvégénként rendszeresen iszik, 7 százalékuk hetente többször

is, és nagyjából másfél százalék mondta
azt, hogy már ebben a korban szinte mindennap fogyaszt alkoholt.
A megkérdezettek 41 százaléka főleg
égetett szeszt (pálinkát, gyomorkeserűt,
rum, vodka stb.) fogyaszt, a leginkább
sört ivók aránya 30 százalék közelében
van, a borosoké valamivel meghaladja
a húsz százalékot. Az égetett szesz a lányoknál, a sör a fiúknál a legnépszerűbb.
Forrás: www.index.hu

Miért tiltakoznak a színházbarátok?
December elején került nyilvánosságra az a törvényjavaslat, amely mindenfajta szakmai és önkormányzati egyeztetés nélkül akarta állami ellenőrzés alá vonni a színházi életet és annak finanszírozását.
A tervezet ellen azonnal heves tiltakozás
kezdődött. Neves színészek, színházak,
civil szervezetek és Budapest főpolgármestere szálltak szembe a készülő törvénnyel. A Független Előadó-művészeti
Szövetség tiltakozó aláírásgyűjtő
ívét eddig több mint 53 000-en
írták alá. (https://ahang.hu/)
A színházak függetlenségének megmaradásáért a fővárosban sokezres tüntetés volt, de
több vidéki városban is tiltakoztak. Jordán Tamás színházigazgató úgy fogalmazott a fővárosi demonstráción, hogy
„olyasvalami készülődik a magyar kultúra
ellen, amivel szemben minden tiszta lel-

kiismerettel rendelkező magyar embernek fel kell lépnie”.
Több felszólaló hangsúlyozta, hogy a
gondolkodás és az alkotás szabadságát
nem lehet sem politikai, sem gazdasági
eszközökkel korlátozni.
Az eredeti törvénycsomagból a parlamenti végszavazás
előtt – vélhetően a tiltakozások
hatására – kikerült néhány olyan
pont, ami leginkább felháborította a
színházszeretőket.
Az ügy fontos tanulsága, hogy ha az
emberek mernek nemet mondani, a kormány igenis visszavonulót fúj.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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