Annyiszor halljuk a politikusokat a
közjóra hivatkozni, mégis kevesen
vannak, akik tudják, mire kellene
gondolni egy európai jogállamban,
amikor a közjót emlegetik. Most egy
szakszervezet úgy döntött, hogy
módszeresen végiggondolja, mi is
az a közjó.
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének honlapjáról tölthető le az a
kilenc fejezetből álló füzet, amely össze-

foglalja egy hosszú és alapos vitasorozat
eredményeit.
A Felismerések és javaslatok a közjóról címet viselő dokumentumgyűjtemény
sorra veszi a jogállam, a közszolgálatok,
az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjrendszer, a szociális szféra, a nyilvánosság és a szakszervezeti mozgalom mai
helyzetét és állapotát, majd javaslatokat
tesz arra, hogy milyen lenne a kívánatos
állapot.
Az európai államok jelentős részében
a szakszervezetek részei a politikai intézményrendszernek, közhatalmat nem
gyakorolnak, de kifejezik és képviselik álláspontjukat a társadalmi nyilvánosságban, a döntéshozatalban.
„Tanácskozásaink visszatérő felismerése volt, hogy a jogállam, a politikai
demokrácia és a piac előnyei erős szakszervezetek nélkül már középtávon elvesznek a nemzet egésze számára. Ezt
bizonyítják siralmas béreink” – írják.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Az ország negyedét fenyegeti
a szegénység
Kicsit kevesebb magyart fenyeget a szegénység, mint egy éve, de még
így is nagy bajban van az ország negyede. Különösen nagy kockázat a
gyerekvállalás, a munkanélküliség, vagy ha valaki romának születik.
De nem javult a nyugdíjasok helyzete sem.

Sztrájkot hirdetnek az önkormányzati dolgozók
Sztrájksorozatot hirdet az önkormányzati
dolgozók béremelése érdekében a jövő
év első három hónapjára a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete
(MKKSZ) - jelentette be a szakszervezet
elnöke.
Boros Péterné szerint, ha most vasárnap lennének a választások, sok településen elmaradnának. Már-már a de-
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mokrácia alapintézményeit veszélyezteti
a szakemberhiány. Az önkormányzatok
alapfeladataikat is képtelenek ellátni,
mert a megélhetésre sem elegendő,
megalázóan alacsony bérek miatt an�nyian hagyják el a közszférát. Ezért követelik továbbá, hogy béremelést kell adni
mindenkinek, aki a közszolgálatban tíz
éve semmit nem kapott.
Forrás: www.merce.hu

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról
töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben
olvashat a honlapunkon a Háttér menüpont alatt.
Találkozzon velünk! Keddenként 19 órától várjuk a
Kelet Kávézóba! (Budapest XI. ker., Bartók Béla út 29.)

20. szám | 2017. december 5.

NYOMTASS TE IS!

Forrás: www.mkksz.org.hu

Felismerések
és javaslatok
a közjóról

Bár a magyar gazdaság növekedési pályán van, ám a lakosság negyedét ennek
ellenére is fenyegeti az elszegényedés.
A Központi Statisztikai Hivatal a napokban tette közzé a magyar háztartások
életszínvonaláról szóló kiadványát.
A veszélyeztetett csoportban a legtöbben, 1,4 millióan azok vannak, akik
az alapvető szükségleteikben is hiányt
szenvednek. Ők azok, akik nem tudják

fűteni a lakásukat, képtelenek fizetni a hiteleiket,
váratlan kiadásaikat, legalább kétnaponta nem
tudnak húst enni, vagy
épp nincs pénzük mosógépre, tévére, telefonra.
Közel ugyanennyien élnek relatív jövedelmi szegénységben. Majdnem
félmillióan pedig olyan
háztartásban laknak, ahol
szinte soha senki nem dolgozik.

Tizenegyszer jobban élnek
a leggazdagabbak
Hatalmas a különbség a leggazdagabb
és a legszegényebb magyarok között. Az
ország legjobban élő tizedének havonta
305 ezer forintja van fejenként, a legszegényebb 10 százaléknak pedig havonta 28
ezer forintból kellene kijönnie valahogyan.
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A nagycsaládosok és az egyedülálló
szülők, valamint gyerekeik az országos
átlag kevesebb mint kétharmadából kell,
hogy megéljenek. Azokban a családokban pedig, amelyekben nincs gyerek,
másfélszer akkora az egy főre jutó jövedelem, mint a gyerekeseknél.

Gyorsabban nő a reálbér,
mint a nyugdíj
A 65 év felettieknek 16,8 százalékát érinti
a szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázata, amely a legalacsonyabb
arány az összes korcsoport között. A nyug
díjasoknál 1,7 százalékponttal emelkedett a veszélyeztetettek aránya.
Míg 2014-ig a nettó átlagbér elmaradásban volt a nyugdíjaktól, addig az utolsó két teljes évben már jóval meghaladta
annak növekedését. A probléma és a felháborodás az elkövetkező években lesz
egyre nagyobb, mivel az átlagbérek idei

Majd megveszik nekem az oroszok…
Orbán Viktor egykori barátja, Simicska Lajos milliárdos egyre meghökkentőbb részleteket árul el arról,
hogy néhány évvel ezelőtt miért
szakított a miniszterelnökkel.

Orbán fiam!! Nincs annyi
utalványod, hogy rád
szavazzak...

Az RTL Klubnak adott interjújában felidézi a nagy
szakítós beszélgetését Orbánnal, és azon belül azt a
részt, amikor elvileg az RTL
Klub került szóba. Simicska
korábban a 24.hu-nak azt
mesélte, hogy Orbán konkrétan megkérdezte tőle,
szerinte mennyibe kerülne
a csatorna megvétele. Simicska állítása
szerint azt felelte: „Nem tudom, de ránézésre legalább 300 millió euró, 100 milliárd forint lenne.” Mire Orbán, hogy sebaj,

kétszámjegyű növekedése és a jövő évre
várható szintén jelentős béremelkedés
miatt a nyugdíjak valorizálása elmarad a
bérek emelkedésétől.
Forrás: www.168ora.hu, www.hvg.hu, www.atv.hu

Orbán: Másodlagos, hogy megtérül-e
Újabb hitel, ezúttal a kínaiaktól, egy olyan vasútra Belgrádig, amelyen főleg
kínai áruk utaznak majd. A beruházás gyakorlatilag soha nem fog megtérülni, és a miniszterelnökünk szerint ez nem is baj. Neki tényleg nem, hiszen mi
fogjuk ezt is visszafizetni. A munka jó részét pedig kínai cégek végzik majd.
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Kínának megéri meghitelezni az ös�szeget. Egyrészt Európába szánt árui
könnyebb szállítása miatt, másrészt azért,
hogy az építést saját állami óriáscégei végezhessék. Ezt, akárcsak Paks 2-nél, kormányközi egyezmény garantálja.
De a legnagyobb gond a megtérüléssel van. Egyes számítások szerint 2100 év
alatt térül meg a beruházás. Az erre vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt válaszolta, hogy másodlagosnak tartja, forintban megtérül-e valaha a projekt.

Forrás: www.444.hu

Újabb 51 milliárdot költ a kormány a „migránsok” ürügyén

Forrás: www.hvg.hu

A kínai miniszterelnök budapesti látogatására időzítve megjelent az első közbe
szerzési pályázat a Budapest–Belgrád
vasútvonal újjáépítésére, melynek finanszírozásáról és kivitelezéséről a magyar és
a kínai kormány 2015-ben állapodott meg.
Az 550–750 milliárd forintos beruházási tervet rengeteg bírálat érte, főleg mert
nem lesz kifizetődő. Brüsszel ezért nem is
adott rá pénzt. Összehasonlításul: közlekedésfejlesztésre a 2014–20-as ciklusban
Magyarország 1200 milliárdot kap.

az oroszok, vagyis a Roszatom majd megveszi neki. (A Roszatom fogja Magyarországnak felépíteni a Paks 2. atomerőművet.) „Kijött a száján ez a mondat, amit én
soha nem tudok megbocsátani, ami nekem hazaárulással ér fel, hogy megveszi
azt nekem a Roszatom – mesélte Simicska. – Én pedig hazaárulásban nem veszek
részt. Ez volt az a pont, amikor
azt mondtam, hogy állj, Lajos. Amikor kijött a száján a
Roszatom, akkor ránéztem,
és akkor rájött, hogy hibázott.
Hogy ezt a mondatot nekem
nem mondhatta volna. Akkor
egy darabig néztük egymást.”
Simicska azt mondja, ezután egy hét gondolkodási
időt kért, és amikor újra leültek, elmondta
Orbánnak, hogy ő ebben nem tud részt
venni.

Megint tízmilliárdokat öl a kormány a
migrációs helyzet kezelésébe: a napokban megjelent Magyar Közlöny szerint
ezúttal 51,5 milliárd forintot csoportosítanak át a központi költségvetésből a
belügyminisztériumi büdzsébe „a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” jogcímen – méghozzá azonnali hatállyal.
Az Orbán Viktor által jegyzett határozat azt is kiköti, hogy a belügyi tárcát
nem köti a közbeszerzési törvény. Magyarán a pénzt kis túlzással arra költik
majd, amire akarják.

Így az idén már 151 milliárd forinttal lépte túl a kabinet a feladatra kijelölt keretösszeget. Eközben a tömeges
bevándorlás jelenleg csak a kormány
kommunikációs sablonjaiban, illetve
a paranoiás, minden furgonban migránst látó bejelentők fejében létezik:
a Police.hu oldalon közölt statisztika
szerint volt olyan nap, hogy összesen
két határsértő migránst fogtak el, míg
az utóbbi harminc napban összesen
ötvennégy elfogás történt.
Erre költik évi több száz milliárdunkat.

Forrás: www.mno.hu
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