Két fürdőjegyet ér egy szavazat?
Augusztus 12-én időközi polgármester-választás lesz Balmazújvárosban. Idézünk egy helyi állampolgár leveléből, amelyet eljuttatott a
sajtóhoz. Nem sok sikerrel.

„A hivatalos választási kampány a törvény
szerint július 23-tól – a választás napjáig
– augusztus 12-ig tart. A postaládámban
már 22-én landolt Nagy Tamás szórólapja egy olyan levél kíséretében, amiben a
BalmazIntercom nevében két ingyen fürdőjegyet is kaptam mint előfizető.
Könyörgök, nem bírta volna betartani a választási törvényeket?! Csak
egy napot kellett volna várnia a szórólapozással. Az is fontos kérdés, hogy

ki és milyen kasszába fizette be a fürdőjegyek árát. És egyáltalán ki fizette ezeket ki? A város támogatja a függetlennek tartott jelölt kampányát? (…)
A jelölt indulásához szükséges ívek leadási határideje július 9-e volt. Az ívek
leadása után Nagy Tamás még mindig
ajánlóíveknek látszó papírt íratott alá az
emberekkel. A választási törvény szerint
ez szintén törvénysértés. Ráadásul azt
mondták, hogy aki aláír egy ilyen ívet, annak majd rá is kell szavaznia augusztus
12-én. A saját fülemmel hallottam. Meg
is kérdeztem az egyik aktivistát, hogy ezt
mennyire hivatalosan mondja. Azt válaszolta, hogy neki mindenkinek ezt kell
mondania, ő erről többet nem is tud. Már
csak hab a tortán, hogy ezeket az aláírásokat közmunkásokkal gyűjtetik.”

Fejlődő, eredményes, polgáraival törődő várost
szeretne Hegedűs Péter
Az élhető Balmazújváros 7 alappillére cím
mel tette közzé Hegedűs Péter független
polgármesterjelölt választási programját,
amely a www.hegedusbalmazujvarosert.hu
oldalon olvasható.
Ennek lényege, hogy tudásalapú várost szeretne létrehozni, mert a világnak
tanult, jól képzett, magabiztos emberekre
van szüksége. Másrészt azt szeretné, ha
Balmazújváros fejlődne és eredményesen

működne, ugyanakkor törődne polgáraival.
„Egyszerű, korrekt és kiszámítható vállalkozási környezetet, tisztességes versenyt
biztosítunk. Felszámoljuk a korrupciót.” –
olvasható a programban.
Ajánlott linkek:
www.hegedusbalmazujvarosert.hu
hegeduspeter.blog.hu
facebook.com/hegedusbalmazujvarosert

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
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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Felelős szerkesztő: L. László János
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Nyomtasd, másold, terjeszd!
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Balmazújváros –
Ki a legérdemesebb a négy
polgármesterjelölt közül?
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Negatív kampányban igyekeznek lejáratni az egyetlen igazán ismert
polgármesterjelöltet, Hegedűs Pétert. Emlékezetes, hogy 2014-ben Tiba
István ajánlotta polgármesterségre a korrupcióért börtönre ítélt korábbi
polgármestert is. Tiba mostani kedvencét – Nagy Tamást – csak bábnak
tartja számos balmazújvárosi választópolgár.
Egyre többen elégedetlenek Balmazújvárosban a helyi újsággal és televízióval.
Különösen a mostani választási kampány időszakában vált egyértelművé sokak számára,
hogy a balmazújvárosi média elfogultan tájékoztat,
nem szolgálja a város minden
lakosát. Az egyetlen hely, ahol
érdemi információkhoz lehet
hozzájutni és ahol meg lehet vitatni a közügyeket, az a balmazújvárosiak Facebook-csoportja, a Piócás Agóra. Itt lehet a legalaposabban
tájékozódni a négy polgármesterjelöltről,
akik megméretik magukat az augusztus
12-ei választáson.

A Fidesz támogatottja, az ifjú Nagy
Tamás teljesen ismeretlen a helyi közéletben, és a mostani kampányban
sem volt érdemi mondanivalója. Népszerűsítésére a napokban Kósa Lajost hívták,
aki azonnal munkahelyeket
ígért az újvárosiaknak abban
az autógyárban, amely majd
2023-ban kezdi meg a működését Debrecen mellett.
Hegedűs Péter önkormányzati képviselőként is ismert, több közérdekű ügyben hallatta folyamatosan a
hangját, visszaélésekre hívta fel a figyelmet, következetes bírálója a városvezetés tisztátalan ügyeinek. Hegedűs Péter
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„veszélyességét” bizonyítja az, hogy lejáratására négyoldalas szóróanyagot adott
ki Tiba István fideszes országgyűlési képviselő. A kormánypárti politikus hosszan
taglalja, hogy miért tartja alkalmatlannak
Hegedűst a polgármesteri tisztségre, és
valójában csak egyetlen érve van a saját
jelöltje mellett: azért szavazzanak a vá-

rosban gyakorlatilag teljesen ismeretlen
fiatalemberre, hogy ne Hegedűs legyen a
polgármester.
A másik két jelölt – Csige Sándor és
Dobány László – az eddigi kampány(ta
lanság)a miatt az esélytelenek nyugalmával várhatja a választás napját.
Forrás: nyomtassteis!

A magyar focisták keresik a legtöbb
pénzt Kelet-Közép-Európában
A magyar fociiparban dolgozó 200 legjobban kereső ember éves átlagfizetése 52,8 millió forint, amely Kelet-Közép-Európában a legmagasabb,
és eléri az osztrák, dán, svéd, belga szint 80 százalékát.
A legjobban keresők között játékosok,
szakmaistáb-tagok, klubok felsővezetői
vannak – írja a 2017–18-as szezon elemzése alapján Muszbek Mihály sportközgazdász. De a középmezőnyben is szívderítőek a bérek. Az előző szezonban
NB I-ben játszó 12 sportvállalkozás üzleti
mérlegét tekintette át a szakember, és

ezekből derült ki, hogy 1068 munkavállalót foglalkoztatnak, összesen 13,268 milliárd forintért. Ez alapján az átlag bruttó
bér havonta egymilliónál több személyenként, miközben az NB I összes vesztesége 100 millió forint volt. A klubok jelentős része hiánnyal zárta az évet.

Kivéreztetett cafeteria: kétmillió
munkavállalót rövidít meg a kormány
Évente 80-90 ezer forintot vesz ki a kormány mintegy 2 millió munkavállaló zsebéből azzal, hogy jövőre megszünteti a cafeteria legnépszerűbb
elemeinek adókedvezményét. Ezzel végleg elbukik a béren kívüli juttatási
rendszer, amely jó ideje szúrta a miniszterelnök szemét.

A szakszervezetek tiltakozása és a munkáltatók értetlenkedése ellenére július
20-án úgy döntött az Országgyűlés, hogy
megvonja a béren kívüli juttatási rendszer
legnépszerűbb elemeire – iskolakezdési
támogatásra, hidegélelem-vásárlási lehetőségre, öngondoskodásra ösztönző
nyugdíj-, és egészségbiztosításra, lakhatási támogatásra, helyi közlekedési
hozzájárulásra, lakáshitel-törlesztéshez
való kiegészítésre – vonatkozó adókedvezményt. Erre nincs elfogadható indok,

hiszen még az MNB számítása szerint
sem lesz érezhető pozitív hatása a költségvetésre.
A kormányzati propaganda szerint a
törvénymódosítás mindössze egyszerűsítés, a megszűnő kedvezményeket a
cégek fizetésemeléssel kompenzálhatják. Erre azonban a szakemberek szerint
kevés az esély.
Az ügy miatt őszre tüntetések várhatók.
Forrás: Népszava

Forrás: www.hvg.hu
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Inkább betegen is dolgozunk, csak
nehogy táppénzre kelljen menni
Látszólag egyre kevesebbet betegeskednek a magyar munkavállalók, valójában azonban csak a fizetésüket féltik.
Joggal. Egyre kevesebb időt töltenek
munka nélkül a magyar munkavállalók:
míg a rendszerváltás utáni években átlagosan 45 napnyi munkaidő-kiesés jutott
egy dolgozóra, addig az utóbbi években
csupán 39. Nem a fizetett szabadságok
száma csökkent azonban, hanem a be-

Újabb városban tájékoztat és keres partnereket a Nyomtass te is!
országos hálózata.

tegség miatti távollét lett jelentősen kevesebb – derült ki a Központi Statisztikai
Hivatal napokban megjelent Munkaidőmérleg című kiadványából.
1992-ben még átlagosan 17 napot nem dolgoztak betegség miatt a
munkavállalók, 2016-ban viszont már
csupán 10 napot vettek ki betegség
miatt.

Várjuk a témajavaslatokat, az ötleteket, s ahhoz, hogy minél többekhez
jusson el szerény, ám tartalmas újságunk, szükségünk van támogató
segítőkre, akik részt tudnak vállalni a nyomtatásban és/vagy a
terjesztésben, ki-ki ereje és ideje szerint.

Várjuk a tenni vágyókat!
Itt lehet érdeklődni, kapcsolatot teremteni, csatlakozni:
www.facebook.com/nyomtassteisdebrecen

CSATLAKOZZON ÖN IS, MINDEN DEMOKRATÁRA
SZÜKSÉG VAN!

Forrás: www.nepszava.hu

2

3

