Nyomtasd, másold, terjeszd!

Káosz van hulladékfronton
Leállt a zöldhulladék begyűjtése 116 településen az őszi lombhullás kellős közepén, és már a főváros utcáin is hetekig parkol a szelektív hulladék.
Miután az állam elvette a szemétszállítást az önkormányzatoktól, egyre
nagyobb a zűrzavar.
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cégbe, mert a számlázással és elszámolással még mindig gondok vannak.
A zöldhulladék-szállítást kritikus
időszakban felfüggesztő Zöld Híd is a
vízfejre és a központosított rendszerre
mutogat. A cég régóta panaszkodik,
hogy a kelleténél 130 millió forinttal
kevesebbet kap attól az állami
kukaholdingtól, amelyikhez
2016 tavasza óta befolynak a szemétszállítási
bevételek, és az oszt
vissza belőle valamen�nyit a regionális hulladékszállító cégeknek.
Már ha éppen visszaoszt a központ.
Budaörs önkormányzata a nyár elején
tudatta közleményben, hogy sem az
állami kukaholding, sem a regionális
szolgáltató nem fizet egy éve a helyi
cégnek, ezzel tönkretették a hulladékszállítást amúgy 27 éven át közmegelégedésre végző társaságot. Az önkormányzat pedig a pénzügyi szabályok
miatt nem segítheti ki a kivéreztetett
céget, így egy másik vállalatra marad a
hulladék begyűjtése.

Forrás: www.24.hu

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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Kétharmad a kormány ellen
lakástakarék-ügyben
A közvélemény-kutatók által megkérdezettek alig tíz százaléka hiszi el a
Fidesz érvelését, miszerint luxusra herdálták el az emberek a lakástakarékot és ezért kellett eltörölni a támogatási rendszert – derült ki a TényGyár
Kft. kutatásából. Tavaly a lakáskasszákra 62 milliárdot, míg a jórészt felesleges és hazug propagandára 66-67 milliárdot költött az állam.
A lakáskassza-konstrukció igen népszerű
volt, amit az utolsó napokban a pénztárak
és a bankok előtti sorok is bizonyítanak. A
megkérdezettek közel fele válaszolta azt,
hogy vagy neki, vagy a családjában valakinek van lakástakarék-pénztári megtakarítása. Az elmúlt 22 évben körülbelül
4 millió lakáskasszás szerződés született.
Ezért is érte hidegzuhanyként a társadalmat a jobbára kispénzű emberek által
használt konstrukció eltörlése.
A kormány szerint azért kellett az állami támogatást eltörölni, mert abból
„egyesek” medencéket és más luxusköltéseket finanszíroztak, miközben a
szolgáltatók is „extraprofithoz” jutottak.
Ezt az érvelést szinte senki nem hitte el.
A kutatásból az is kiderült, hogy a lakástakarék-pénztári konstrukciót sokkal
jobban szeretik az emberek a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) programnál.

Forrás: Momentum

Itt az őszi lombhullás, és 116 településen, Pest megye északi és keleti részén,
valamint Nógrádban leállt a zöldhulladék-szállítás.
A napokban értesítette ügyfeleit a
körülbelül 360 ezer embert kiszolgáló, az
ország egyik legnagyobb hulladékgazdálkodó cége, a gödöllői központú Zöld Híd B. I. G. G.
Nonprofit Kft., hogy október 1-jétől november 4-ig
felfüggesztik a levágott
fű, falevél, kötegelt ágak
gyűjtését.
Így csapódik le az embereknél az, hogy a két és fél éve
központosított hulladékszállítás körül
még mindig dagadnak a problémák.
A piramis csúcsán ez úgy jelenik meg,
hogy négy hónappal a törvényi határidő lejárta után sincs leadott beszámolója a tavalyi évről az NHKV (Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt.) nevet viselő állami
kukaholdingnak, több milliárd forintos
tételek lógnak a levegőben, és újra
meg újra pénzt kell önteni a központi

astad, a
Ha elolv

A CSOK-ra is esélyes 18 és 49 év közötti korosztály nagy része sem ért egyet
a lakástakarékok állami támogatásának
megszüntetésével, sőt a lakáskasszát
jobb megoldásnak tartotta a családi otthonteremtési kedvezménynél.
Miközben a lakástakarékok állami
támogatását megvonták, ami tavaly 62
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milliárd forintot tett ki, addig ugyanabban
az évben minden eddiginél több pénzt,
66-67 milliárd forintot szórt el a kormány
propagandacélokra.
És ez a folyamat azóta is tart. Szinte megállás nélkül költi a milliárdokat a
kormányzat propagandára: a Nemzeti
Kommunikációs Hivatal (NKH) legutóbb
júniusban kötött egy 25 milliárd forintos
keretszerződést, ebből 18,7 milliárdot pedig már ki is osztott. A portál szerint a legtöbbet, 5,9 milliárd forintot a Sargentinijelentés ellen hangoló, szeptemberben

indított kampányra szánták. Ezeket a
hatalmas összegeket jórészt haveri cégeknek juttatják. A pénz többnyire három
kormányközeli kommunikációs ügynökségnél talál gazdára: Balásy Gyula vállalkozásai, Kuna Tibor érdekeltségei és Csetényi Csaba cégei a nyertesek. Balásy az
utóbbi időben a kormány egyik kedvenc
üzletemberévé lépett elő, Kuna Szijjártó
Péter külügyminiszter barátja, Csetényi
pedig Rogán Antal propagandaminiszter
szomszédja a Pasa parkban.
Forrás: www.tenygyar.hu, www.24.hu, www.hvg.hu

Kásler doktor veszélyes műtétre
készül az egészségügyben
Minden költségtérítéses szolgáltatást megszüntetne a kórházakban a
szaktárca – tudta meg lapunk. Bevételeik 5-10 százalékát veszíthetik el a
kórházak, ha betiltják fizetős szolgáltatásaikat.

Nagyobb zavart okozhat, mint amennyi
gondot orvosolhat – így minősítik szakértők azt a jogszabálytervezetet, amellyel
Orbán Viktor kormányfő kérésére elkezdené az egészségügyi köz- és a magánszolgáltatások szétválasztását Kásler
Miklós humánminiszter.
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Ez azt jelenti: az intézményekben ma
elérhető összes fizetős szolgáltatást meg
kell szüntetni. Most az egyágyas szobáért, leletmásolatért vagy olyan ellátásért
is kérhetnek pénzt az intézmények, amit
egyébként a biztosító nem fizet. Nem
ritka, hogy például a testsúlycsökkentő
műtétekre a kórház orvosa bérli saját intézménye műtőjét – akkor is, ha a beavatkozás nem „szépészeti”, hanem egészségügyi okokból válik indokolttá. Ilyenkor
például a gyomorszűkítést a kórház eszközeivel, azaz közfinanszírozott tárgyakkal végzik. A tervezett új szabály viszont
ezt is megtiltaná, éppúgy, mint a műtők
vagy egyéb eszközök bérbeadását.
Kincses Gyula egészségpolitikus sze
rint a legnagyobb veszélye ennek az

intézkedésnek, hogy a betegeket a magánegészségügy felé tereli, véglegesíti
az egészségügy kettészakadását. Elvonja a magánforrásokat az állami egészségügytől, tovább élezi a finanszírozási
és munkaerő-megtartási feszültségeket. Miután kizárja a legális piacot, a tisz-

tességes, számla szerinti megoldásokat,
konzerválja a hálapénzt, a korrupciót az
állami egészségügyben.
Kincses szerint is lépni kellene az
egészségügyben, de nem úgy, hogy azzal több kárt okozunk, mint hasznot.
Forrás: www.nepszava.hu, www.asztalfiok.hu

Még a Fidesz támogatói szerint is csatlakozni kellene
az Európai Ügyészséghez
Tíz megkérdezettből hatan úgy gondolják, hogy az ide érkező EU-s fejlesztési
pénzek jelentős része korrupciós csatornákon magánzsebekbe vándorol –
derül ki a Vasárnapi Hírek megbízásából készített közvélemény-kutatásból.
A Publicus Intézet felmérése szerint a válaszadók 86 százaléka ért

egyet azzal, hogy az EU-nak szigorúbban kéne ellenőriznie az ide érkező
forrásokat, míg 79 százaléka támogatja, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ezt még
a Fidesz támogatóinak 69 százaléka
is így gondolja.
Forrás: www.444.hu

Márki-Zay: Vagy alkut kötnek,
vagy forradalmárok rángatják ki őket
a limuzinjukból
„Az, hogy 62 éve nem volt forradalom
Magyarországon, az nem azt jelenti,
hogy 62 évig nem is lesz. A világtörténelem azt tanítja nekünk, hogy egyetlen zsarnok sem adta át önként a
hatalmát. A hatalom csak
az erőből ért. Vagy alkut
kötnek, vagy forradalmárok
rángatják ki őket a limuzinjukból, és forradalmárok találják meg a kastélyaikban az arany

vécékeféket” – mondta Márki-Zay Péter
hódmezővásárhelyi polgármester az
1956-os forradalomra emlékező
fővárosi tüntetésen. A politikus szerint a nemzet ma is
egységesen elkötelezett a
nyugati értékrend mellett,
mint 1956-ban, és a többség nem akar ártatlan embereket meghurcoló ügyészséget.
Forrás: www.444.hu
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