Szegénységben élnek az egyszülős
családok
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Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez
furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején, amelynek elsődleges
célja a gyerekszám növelése és a demográfiai helyzet javítása.
A gyerekek 31 százaléka olyan családban él, ahol nincs jelen mindkét vér szerinti szülő. Ezzel Európa élmezőnyéhez
tartozunk, egy felmérés szerint a hetedikek vagyunk, az első Lettország 40 százalékkal. Itthon jellemzően az apa hiányzik. Az egyszülős családok szegénységi
kockázata nagy, és a helyzetük cseppet
sem javult.
Miközben a három- vagy többgyermekes családok szegénységi rátáját az
utóbbi másfél évtizedben sikerült csökkenteni, addig ez az egyszülős családok
esetében nem történt meg.
2017-ben Magyarországon a párkapcsolatban élő, gyermeket nevelő foglalkoztatottak 6%-a élt a szegénységi
küszöb alatt, míg a gyermeket egyedül
nevelőknek 24%-a.
Nem segítenek a juttatások sem. A csa
ládi pótlék összege 2008 óta nem emel-

kedik, az egyszülős családok csak ezer
forinttal kapnak többet.
Becslések szerint a gyerekek negyede élhet úgy az anyjával, hogy az apa nem
fizet gyerektartást, holott az apa lakhelye
ismert. Ehhez képest nagyon kevesen
kapnak állami segítséget: a gyámhivatal
csak akkor előlegezi meg a gyerektartást (és utal maximum 14 500 forintot), ha
a családban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az 57 ezer forintot.
Forrás: www.hvg.hu
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a Mindenki Magyarországa Mozgalom
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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!
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A XI. kerületben dr. László Imre, a Szent
Imre kórház egykori igazgatója az ellenzéki összefogás közös polgármesterjelöltje az október 13-i önkormányzati
választásokon. A kerület problémáira
válaszul 11 pontos akciótervet dolgozott ki megválasztása esetére:
1. Élhetőbb Újbuda. Az ezen pontba
tartozó ígéretek között szerepel a
zöldterületek arányának növelése és
a túlméretezett beruházások visszafogása.
2. Járhatóbb Újbuda. Az agglomerációból a városba irányuló átmenő
forgalom csökkentése érdekében a
polgármesterjelölt vállalja, hogy lehetőségeket keres P+R parkolók építésére, és lobbizni fog a kormánynál
és a fővárosnál az M4-es metró továbbépítéséért Budaörsig. A kerékpárutak mennyiségét is emelni szeretné.
3. Meggyógyítjuk Újbudát. A polgármesterjelölt ígéretet tesz a kerületi
szakrendelők támogatási összegének
megduplázására, a várólisták csökkentésére, korszerű eszközök beszer-
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zésére, valamint gyermek-egészségügyi központ megépítésére.
Tiszta Újbuda. Nyilvános WC-k létesítése, az illegális szemétlerakók
elleni küzdelem, a lakossági bejelentésekre való azonnali reagálás, a
zajszennyezés csökkentése és egy
állatmenhely létrehozása is szerepel
ebben a programpontban.
Zöld Újbuda. Ez a pont a meglévő
zöldfelületek karbantartását és egy
többéves, hatékony zöldfelület-gazdálkodási szakmai programot tartalmaz.
Gondoskodó Újbuda. A tervek között
szerepel a bölcsődei férőhelyek bővítése, valamint egy külön program
kidolgozása az idősek és önhibájukon
kívül nehéz helyzetbe kerülők megsegítésére.
Biztonságos Újbuda. A polgármesterjelöltnek szándékában áll a kerületi rendőrség támogatásának a
növelése, a közterület-felügyelet hatékonyabbá tétele és a biztonságos
közlekedés feltételeinek megteremtése a gyermekek és betegek által látogatott intézmények környezetében.
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8. A kultúra városa. Szerepel az ígéretek között színvonalasabb kulturális
rendezvények szervezése és ingyenes színházlátogatási lehetőség az
idősek és nagycsaládosok számára.
9. A fiatalok városa. A nyelvvizsga és a
jogosítvány megszerzésének a segítésére kíván programot létrehozni a
polgármesterjelölt, és a tervei közt a
fiatalok által indított startup vállalkozások támogatása is szerepel.
10. Demokratikus Újbuda. Dr. László
Imre azt ígéri, hogy átlátható ön-

kormányzati gazdálkodást és szerződéskötési gyakorlatot vezet be,
amelyekhez az ellenzéki ellenőrzés
lehetőségét is biztosítják. Továbbá
szeretné bevonni a lakosságot, valamint a civil szervezeteket és egyházakat a kerületi döntésekbe.
11. Együttműködő Újbuda. Ez a programpont a fővárosi, a szomszédos
kerületi és az agglomerációs települések önkormányzataival való hatékony együttműködés megteremtését
célozza.

Dr. László Imre az alábbi időpontokban tart fórumokat:
• Szeptember 24., 17 óra, Gazdagréti Közösségi Ház
• Október 2., 17 óra, Albertfalvai Közösségi Ház
Ha szeretne többet megtudni Újbuda ellenzéki polgármesterjelöltjéről
és képviselőjelöltjeiről, vagy segíteni a kampányukat, az alábbi
elérhetőségeken megteheti:
fb.com/drlaszloimre/
info@2019ujbuda.hu
+36 80 982 982

A Dél-Budai Kossuth Kör aktivistákat vár
A Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik fő célja, hogy Magyarország olyan
hely legyen, ahol a polgárok nem alattvalók, a döntések elszenvedői, hanem alakítói.
Erre tesz ígéretet Dr. László Imre is. Az MMM-hez tartozó Dél-Budai Kossuth Kör
minden újbudai lakos jelentkezését várja, aki szeretne tenni ezért a célért.
Kapcsolat:
fb.com/mmm.delbuda/
+36 30 304 5515
fb.com/groups/mmm.delbuda/
mindenkimagyarorszaga.hu

A lájk is tilos Szekszárdon
Újabb diáknak kellett elhagynia a szekszárdi Garay János Gimnáziumot.
A tanulót – aki a diákönkormányzat elnöke is volt egyben – az iskola igazgatónője egy facebookos lájk miatt vonta felelősségre.
Egyébként arról az iskoláról van szó, ahol az
intézmény vezetője korábban hadjáratot indított egy másik diák ellen egy vicces politikai
videó miatt.
Ezúttal egy harmadikos diák egy olyan cikket lájkolt, amiben az iskolát érte
kritika. Az igazgatónő, Heilmann
Józsefné szeptember 6-án, pénteken az osztályfőnökkel üzent a
lájkolónak és az egész osztálynak, hogy a továbbiakban a közösségi médiában senki ne osszon meg és ne
véleményezzen pozitívan olyan bejegyzéseket, amik az intézmény hírnevét csorbíthatják.
Amikor a tanulót felelősségre akarták
vonni, közölte: „Nem kérek elnézést, inkább

elmondom a véleményemet.” A véleménye
pedig az volt, hogy ő az iskolán kívül azt lájkol,
amit akar.
Az ügy természetesen nem csak egy
lájkról szól. Már az említett videóból is politikai
kérdés kerekedett a városban.
A most felelősségre vont
diák úgy érzi: az igazgatónő az
zal vádolja, hogy ellenzéki megbízást teljesít. Szerinte azért kér
te tőle az intézmény vezetője,
hogy az önkormányzati választásig ne mondjon le a posztjáról, mert attól tart, az újabb
botrány az október 13-ai voksolás kimenetelét is befolyásolhatja. A diák végül – szüleivel
egyeztetve – távozott az iskolából.

Forrás: www.444.hu

Munkabeszüntetésre készül
a szociális szféra
Októberben ismét sztrájkolnak a szociális ágazat dolgozói. A megalázó bérek mellett a méltatlan munkakörülmények is növelik az elégedetlenséget.
A szakszervezetek szerint a dolgozók
sokszor erőszak veszélyének vannak kitéve. Ezenkívül plusz öt nap szabadságért
és rendszeres szupervízióért is harcolnak.
Az Emmi a korábbi tárgyalások során
két ajánlatot fogalmazott meg: az ágazati
kollektív szerződés jogi hátterének megteremtését és azt, hogy az új bértáblát
beterjesztik a kormány elé. Egy nyár eleji
tárgyaláson ennek ellenére kimondták,

hogy a szakszervezetek ne is keressék a
jövő évi költségvetésben az ígéreteket.
Mivel a 12 pontos követelésekből
semmit sem teljesített a kormány, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
(MKKSZ) újabb sztrájkot tűzött ki október
10-ére, noha kezdeményezi a kormánnyal
való tárgyalás folytatását is.
Forrás: www.merce.hu
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