Drágán parkolunk – újabb debreceni
utcák lettek fizetősek
Tovább növekedett a cívisváros fizetős parkolóhelyeinek száma májustól. Nem azért, mert eddig nem létező belvárosi parkolóházat vagy nyilvános mélygarázst épített volna a város vagy valamelyik magánvállalkozó, hanem azért, mert régóta létező parkolóhelyeket tettek fizetőssé
– többmint 400-at, a Wesselényi lakótelep szinte teljes egészében.
Bár a debreceni közgyűlés erre vonat cember 31-ig). Hónapról hónapra újabb
kozó határozata – amit az előterjesztés és újabb felháborodott megszólalások
indoklása szerint a helyi polgárok
borzolják a kedélyeket a közösségi
kívánságára hozott – január else
hálón amiatt, hogy horribilis ös�
jétől érvényes, eddig nem tudtak
szegeket kell fizetni a KenézyR
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pénzt kérni a várakozásért, mivel
kórház és az egyetemi klinikák
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csak május közepére tudták fel
parkolóiban. Azok sem kapnak
állítani a parkolóórákat. A terüle
kedvezményt, akik vizsgálatra
tet az I. díjfizetési övezetbe sorol
mennek vagy beteg hozzátarto
ták, ami óránként 340 forintot jelent,
zójukat viszik kezelésre. Bár tavasszal
az érintett utcákban lakóknak pedig évi országos sajtóvisszhangja volt az efféle
6000 forintba kerül a bérlet (naptári év debreceni parkolási rendnek, illetve volt
ről van szó, tehát akik most májusban olyan ellenzéki párt, amelyik a kampány
kényszerültek megvásárolni, azok nem ban választási programjába vette az ál
jövő májusig váltották meg a szabad datlan helyzet megoldását, a debreceni
parkolást az utcájukban, hanem csak de- döntéshozók nem enyhültek.
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Debrecenben is nyomtasd, másold, terjeszd!
Újabb jelentős bázissal bővül a Nyomtass te is! országos hálózata. Már Debrecenben,
az ország második legnagyobb városának régiójában is megtalálható kiadványunk.
Ahhoz azonban, hogy minél többekhez jusson el, szükségünk van támogató segítőkre,
akik részt tudnak vállalni a kitalálásban, a nyomtatásban vagy a terjesztésben, ki-ki
ereje és ideje szerint. Várjuk a tenni vágyókat! Itt lehet érdeklődni, kapcsolatot teremteni, csatlakozni: www.facebook.com/nyomtassteisdebrecen
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Nyomtasd, másold, terjeszd!
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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!
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Ünneprontó adatok gyereknap után

-BI

Május 27-én, vasárnap megünnepeltük a gyereknapot. A többségnek
volt lufi, fagylalt és gumicukor, ami talán egy napra feledtette a gondokat, amiből sajnos van bőségesen.
Évről évre nehezebb gyereknek lenni
Magyarországon – mondja Gyurkó Szil
via, a gyermekjogokkal foglalkozó Hin
talovon Alapítvány létrehozója. Komoly
probléma a gyerekszegénység, illetve
a gyerekeket nevelő családok szegény
sége, a gyerekbántalmazás, hogy sok
gyerek családon kívül nevelkedik,
még mindig megkülönböz
tetik a fogyatékosokat.
„A gyereksze
génység mér-
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tékéről nehéz pontos számokat kapni,
mert a statisztikával is bűvészkednek.
Ha például 2500 forinttal emelkedik
egy család havi bevétele, kikerülhet a
súlyosan hátrányos helyze
tű kategóriából, miközben
a helyzete valójában nem
javul” – figyelmeztet Gyurkó
Szilvia.
2017-ben a családból ki
emelt gyerekek közül min
den harmadik elvételét az
anyagi helyzettel indokolták.
A döntés viszonylag gyors
ahhoz képest, mint amennyit
a szülőknek aztán
várniuk kell arra,
hogy vissza
kapják a gye
reküket.

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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39,5%
Súlyos gond, hogy csak 40 gyermek
pszichiáter van az országban, miköz
ben azt sem tudjuk, hány gyerek küzd
depresszióval. Az mindenesetre tény,
hogy minden második héten öngyilkos
lesz egy kamasz.
Nincs elég iskolapszichológus sem –
jó esetben 300 főre jut egy ember, heti
egyszer.
„Magyarország élen jár a tinédzser
terhességben, évente 10 ezer fiatalkorú
esik teherbe, ebből négyezren megszü

lik a gyereket. Ezek döbbenetesen nagy
számok, ordít róluk, hogy komoly gond
van a szexuális felvilágosítással. A Nem
zeti Alaptanterv szerint a 11. osztályban
van felvilágosítás, akkor, mikorra a gye
rekek harmada már elvesztette a szü
zességét.”
Gyurkó Szilvia emlékeztetett arra is,
itthon vény nélkül nem lehet esemény
utáni tablettát vásárolni, ehhez Ausztri
áig kell utazni.
Forrás: www.hvg.hu

Alkalmazásban állók havi bruttó átlagjövedelme ágazatonként
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Információ, kommunikáció
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
Ipar
Szállítás, raktározás
Oktatás
Humán-egészségügyi ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabadidő
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Ingatlanügyletek
Egyéb szolgáltatás
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

A legfrissebb statisztikák szerint ismét emelkedett az átlagkereset, márciusban már 331 500 forint volt. Ez jó. Ám az ország többsége még akkor
is hitetlenkedve hallja ezeket a számokat, ha tudja, hogy ennek a nettója
csak 210 300 forint. És jól érzi, mert a dolgozók döntő többsége ezeket a
számokat meg sem közelíti.
2017 márciusához képest 12,4 százalékos
volt az átlagkeresetek növekedése az
előző év azonos időszakához viszonyítva.
A növekedést a minimálbér és a ga
rantált bérminimum 8, illetve 12 százalé
kos emelésével, a költségvetési szféra és
az állami közszolgáltató cégek kereset
rendezésével magyarázza a statisztikai
hivatal.
A közmunkásoknak havi 82 200 forint
volt a bruttó bére, amiből átlagosan 54
700 forintot vihettek haza.
Mivel az infláció 2,0 százalékos volt, a
reálkereset 10,2 százalékkal emelkedett.
Először az átlagról. Egy egyszerű és
szemléletes példával élve tételezzük
fel, hogy Magyarországon csak Mészá
ros Lőrinc él, és ön. Mondjuk, Mészáros
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Lőrinc vagyona 2017-ben 100 milliárd fo
rinttal nőtt, az öné nullával. Ebből az kö
vetkezik, hogy átlagosan 50 milliárd fo
rinttal gyarapodtak ketten. Most már csak
az a kérdés, hogy tud-e örülni az önre eső
50 milliárdos átlagnak, amikor valójában
nulla forinttal lett gazdagabb.
Az átlagbérnél valójában kevesebbet
keres a dolgozók kétharmada – jelentet
te ki nemrégiben Kordás László, a Ma
gyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.
A dolgozók fele csupán a legkisebb kö
telező bért vagy annál alig többet kap a
munkájáért.
A statisztikusok a reálisabb kép ked
véért 10 részre osztják az egész társa
dalmat. A felső tizedbe tartoznak a leg
gazdagabbak, az alsó 10 százalékba a
legszegényebbek.

Építőipar
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szociális ellátás
0

Ez alapján európai összehasonlí
tásban nagyon rosszul állunk. Az uniós
statisztikák szerint a magyar társadalom
alsó fele, az alsó öt tized, tehát a legsze
gényebb ötmillió ember, egészen pon
tosan ugyanott van az európai jövedelmi
rangsorban, ahol hat évvel korábban. Vi
szont ahogy feljebb haladunk a jövedel
mi ranglétrán, egyre nagyobbat sikerült
előrelépni. A legjobban éppen a leggaz
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dagabb 10 százalék fejlődött. Ráadásul
azt látjuk, hogy miközben Magyarország
nagy része meg sem moccan, addig
Lengyelország és Csehország közép
osztálya érezhetően feljebb került. De
Szlovákiában és a balti volt szocialista
országokban is az egész társadalom fej
lődik, nem csak a legfelső 10 százalék.
Forrás: www.hvg.hu, www.merce.hu,
www.g7.hu, www.nepszava.hu

Politikusok háza előtt nem lehet tüntetni
Egészen elképesztő, hogy a fideszes parlamenti többség képes az alaptörvényt (alkotmányt)
módosítani azért, hogy például az otthonaikat
elveszítő devizahitelesek ne tüntethessenek a
politikusok házai előtt. Még ott se kelljen szembesülniük azzal, hogy milyen sok ember van kilátástalan élethelyzetben.
Jellemző, hogy a Kossuth Rádió amúgy alázatos riporterének is egészen más jutott eszébe
az „otthon védelméről”, mint a politikusoknak.
A szokásos pénteki miniszterelnöki interjúban a műsorvezető felvetésére, hogy az otthon

védelme a devizahitelesek lakásának a megvédésére vonatkozik-e vajon, Orbán Viktor nemmel felelt, mondván, arra már megalkottak más
törvényeket. Most az alkotmánymódosítással
mint „generális elvet” akarják leszögezni, hogy
ne lehessen zargatni otthon az embereket, mert
mindenkinek szüksége van a nyugodt otthonra –
mondta a miniszterelnök.
Utalt arra, hogy vele is előfordult már, hogy
a háza előtt tüntetés volt. És lehet is tüntetni, de
„egy rendes országban” a véleménynyilvánításnak megvan a maga helye.

Forrás: www.napi.hu

Csalóka az átlagkeresetek
emelkedése
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