alkalmazottra jutó nyugdíjasok száma
duplázódni fog.
A Nemzetközi Valutaalap szerint a
problémát elsősorban a nyugdíjkorhatár

Nyomtasd, másold, terjeszd!

emelésével, a munkavállalást (köztük a
nyugdíjasokét) ösztönző programok kiterjesztésével és munkaerőimporttal lehetne orvosolni.

NYOMTASS TE IS!

Forrás: www.hvg.hu
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Bécsben örülnek a CEU-nak

Tótkomlóson is egységes
az ellenzék – Bemutatkoznak
a jelöltek

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Közép-európai Egyetem Magánegyetem és
hat programunk osztrák akkreditációt kapott. Ez új fejezetet jelent a CEU történelmében (…) A 2020–21-es tanévtől kiadott
osztrák akkreditációjú diplomáinkkal hozzájárulunk új otthonunk felsőoktatásának
fejlesztéséhez” – mondta Michael Ignatieff,
a CEU elnök-rektora.

Az őszi önkormányzati választáson kilenc független jelölt áll majd szemben a Fidesz támogatottjaival. A független jelöltek mögött egységesen
sorakoztak fel a helyi ellenzéki pártok és a nemrégiben megalakult Kossuth Kör is.
Laukó Zsuzsanna (59)

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Forrás: www.444.hu

vényhozó sem szavazott ellene. A jogszabály
szerint szeptembertől 15 százalékkal nő majd
a nyugdíj, értéke pedig 1775 lej (118 ezer forint)
lesz. Az idei első negyedévben 1227 lej (82 ezer
forint) volt az átlagnyugdíj Romániában.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Tótkomlóson, szlovák családban született.
1982-ben szerzett diplomát Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola szlovák–biológia szakán. Ettől az évtől dolgozik jelenlegi
munkahelyén, a Szlovák Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvodában, amelynek igazgatója. Elvált, egy fia és egy lány unokája van.
A Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a helyi Értéktár Bizottság
tagja, a városi önkormányzat képviselője több
cikluson át és jelenleg is. Az Országos Szlovák
Önkormányzat képviselője és Kulturális Bizottságának elnöke volt, több évig vezette a
Komlós Néptánccsoportot.

Krcsméri Gábor (34)
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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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Hetven százalékkal emelik a nyugdíjakat – Romániában
A román parlament június végén szavazta
meg azt az új törvényt, miszerint két év alatt 70
százalékkal emelik a nyugdíjakat. Noha az ellenzék bírálta a jogszabályt, mert szerintük az
hosszú távon nem tartható fenn, egyetlen tör-

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
dd tová

Miután Orbán Viktor elüldözte Magyarországról a Közép-európai Egyetem (CEU) amerikai diplomát adó képzését, kiderült, hogy a szomszédban,
Bécsben örömmel fogadták be. Mostantól már nem hozzánk viszik a dollárjaikat és euróikat a külföldi diákok. A mi gyerekeinknek viszont külföldre kell
menniük, ha ilyen diplomát akarnak.
Közép-európai Egyetem Magánegyetem
néven fogadták be a Magyarországról elüldözött CEU-t Ausztriában.
„Egy új tudományos központtal gazdagodik Ausztria. Az egyetem magyarországi helyszínén eddig is sikeresen vett részt
az Európai Kutatás Tanács pályázatain (…)
Ez is jelzi és bizonyítja a CEU által végzett
munka minőségét” – jelentette be Ausztria
oktatásért és kutatásért felelős minisztere.
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Pedagógus (magyar–szlovák szakos tanár),
valamint felsőfokú intézményi kommunikátor
végzettségű. A Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ál-

talános Iskola és Óvodában dolgozik. A Komlós Néptánc Egyesület elnöke, zenész.

Bajczer Jánosné Meleg Marianna (49)
Férjezett, két gyermeke van. Fia középiskolás,
lánya egyetemista. Tanulmányait Pozsonyban
és Szegeden végezte szlovák nyelv és irodalom szakon, valamint Budapesten szerzett
hitoktatói képesítést. A szlovák iskola pedagógusa, nemzetiségi vezető szaktanácsadó.
A helyi szlovák önkormányzat és a Komlósi
Szlovákokért Alapítvány kuratóriumi tagja. 15
éve a Komlósi Média munkatársa.

Lopusni János (53)
Szlovák családból származó tótkomlósi lakos.
Nős, három nagykorú gyermek édesapja. Általános iskolai tanulmányait a helyi szlovák iskolában végezte, majd Hódmezővásárhelyen
a Kossuth Zsuzsanna Gépipari Szakközépis1

Magyarországon a felsőoktatásban tanulók száma 22 százalékkal esett vissza az
évtized elejéhez képest, és erre csak részben magyarázat a demográfiai helyzet és
a külföldön tanulók egyre nagyobb száma.
2010-hez képest 7,6 százalékkal, 34 százalékra emelkedett Magyarországon a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. A diplomások aránya tekintetében
azonban az Európai Unió 28 tagállamához
képest még mindig 7 százalékos a lemaradásunk – derül ki a KSH adataiból.
2

A visegrádi országok közül Lengyelországban és Szlovákiában magasabb, 46,
illetve 38 százalékos a diplomások aránya,
Csehországban Magyarországgal azonos
arányban élnek felsőfokú végzettségűek.
Tavaly több mint 13 ezer magyar diák
tanult külföldi felsőoktatási intézményben,
elsősorban nyugat-európai egyetemeken.
A legnépszerűbb célország továbbra is
Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság.
Forrás: www.hvg.hu
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Arról, hogy hány engedélyt adhat ki az
illetékes hivatal az Unión kívülről érkezőknek, a pénzügyminiszter dönt. Az idei
keret 57 ezres, kétezerrel magasabb, mint
a 2018-ra megszabott célszám.
A 2017-es adatok alapján az látszik, hogy különösen a Távol-Keletről, Mongóliából és Vietnamból érkező
dolgozók száma szaporodott meg. A
2018-as számokat már nem adta ki a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a HVG
kérésére, nehogy a hivatalosan sulykolt
bevándorlásellenesség ellentmondásba

Magyarország

Csehország

Portugália

Szlovénia

Két év alatt megnégyszereződött az EU-n kívülről érkezett, Magyarországon legálisan munkát vállaló emberek száma. Ennek az oka, hogy a magyar
munkaerőpiacon egyre nagyobb a munkaerőhiány, és a helyzet csak romlani fog. A bevándorlásellenes kormánynak kínos bevallani, hogy már ma is
csak mongol és vietnami munkásokkal tudják pótolni a hiányt.
keveredjen a mindennapok valóságával.
Pedig nemzetközi szervezetek is arra figyelmeztetnek, hogy a térségünk hatalmas munkaerőhiánnyal néz szembe az
elkövetkező években.
A Nemzetközi Valutaalap szerint Európa keleti része jobban szenved népessége elöregedésétől és csökkenésétől,
mint a nyugati fele, és kevésbé felkészült
is a helyzet kezelésére. Itt a népesség 12
százalékkal csökkenhet 2050-ig. A munkaerő ennek kétszeresével, csaknem
negyedével fog mérséklődni, míg az egy
3
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8,4

Portugália

Horvátország

Negyedével csökkent a felsőoktatásban tanulók aránya
a Fidesz-kormány kilenc éve alatt
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Románia
Uniós átlag

4,0

Gyermekkora óta Tótkomlóson él. Tanulmányait a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános
iskolában kezdte, majd a Jankó János Gimnáziumban érettségizett. Több évig dolgozott
a győri Audi gyárban, ezután hazaköltözött
Tótkomlósra, ahol a helyi újság és tv főszerkesztője lett. Majd átlátva a helyi problémákat
otthagyta ezt az állást, hogy függetlenül tudja
segíteni a lakosságot. Párjával együtt nevelik
2 éves kislányukat.

Hány százalékkal emelkedtek a lakásárak
az Európai Unióban 2018 óta?

Ausztria

Agrármérnök. Nős, négy gyermeke és négy
unokája van. Több mint negyven éve lakik
Tótkomlóson. Jelenleg egy növénytermesztéssel foglalkozó családi gazdaságban dolgozik, illetve másodállásban személyszállítással
foglalkozik. A Tótkomlósi Polgárőr Egyesület

Széles Tamás (33)

Az Unió statisztikai hivatalának legújabb
jelentése szerint, miközben az első negyedévben az euróövezetben és az Európai Unió egészében is lassult a lakások
drágulása, Magyarországon szálltak el a
legjobban a lakásárak. Éves összevetésben nálunk 11,3 százalékkal ugrottak meg
a lakásárak január–márciusban.
Csak egy országban csökkentek az
árak, Olaszországban 0,8 százalékkal értek kevesebbet a lakások.

3,3

Ibrányi Lajos (56)

Férjezett, egy felnőtt lánya, valamint egy kisfiú
unokája van. A makói József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd pénzügyi területen
helyezkedett el. Később informatikus könyvtáros diplomát szerzett, és 13 évig dolgozott
a helyi könyvtárban. Jelenleg a Rekviem temetkezési vállalat ügyintézője. A Tótkomlósi
Állatvédő Egyesület alapító tagja.

Románia

Férjezett, egy fiúgyermek édesanyja. Kutató
vegyész, a nanotudományok doktora, közgazdász- és környezetvédő diplomákkal is
rendelkezik. Jelenleg oktatással és tudományos tanácsadással foglalkozik. Elkötelezett
környezet- és állatvédő. 2014 óta Tótkomlós
város képviselője.

Halászné Dani Edit (55)

Az egész Unióban nálunk drágulnak
leggyorsabban a lakások

Uniós átlag

dr. Libor Zsuzsanna (43)

elnökségi tagja, valamint a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

Hány százalékkal emelkedtek a lakásárak
az Európai Unióban 2018 óta?

kolában érettségizett. A rendőrség hivatásos
állományában teljesített szolgálatot közel
negyed századon át. Rendszeresen folytatott
tanulmányokat, nagyrészt Budapesten, ahol
további speciális képesítéseket szerzett. Jelenleg őstermelőként tevékenykedik, és egy
tápboltot üzemeltet.

