Szegénységben élnek az egyszülős
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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!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
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A XXII. kerületben Havasi Gábor mentőápoló az ellenzéki összefogás közös
polgármesterjelöltje az október 13-i önkormányzati választásokon. Programjának elkészítéséhez a szakértői csapata
mellett támaszkodott a kerületben
élők kérdőives megkérdezése során
nyert információkra is. Az így megszületett program a következő főbb pontokat
tartalmazza:
1. Okosan közlekedő Budafok-Tétény.
A polgármesterjelölt tervei között a
tömegközlekedési eszközök járatsűrítése és a menetrendek összehangolása, P+R parkolók építése, a főútvonalak felújítása és a kerékpáros
közlekedés sokoldalú támogatása
szerepel.
2. A Fejlődő Budafok-Tétény programpont ígéretet tesz a városközpont felélesztésére, a Duna-part élettel való
megtöltésére, kerületi strandépítésre,
kiskamaszok és fiatalok találkozópontjainak a kialakítására és szabadidős tevékenységek elősegítésére.
3. A Zöld Budafok-Tétény ponttal faültetésre és a meglévő fák megvédé-
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sére, az illegális szemétlerakás elleni
hatékony fellépésre és a köztisztasági
feladatok jobb ellátására, valamint
napelemépítési és panelprogram indítására vállalkozik.
4. Egészséges Budafok-Tétény. A kerület egészségügyi helyzetének javítását a várólisták csökkentésével,
egynapos sebészeti ellátás bevezetésével, kerületi betegszállító szolgáltatással, a háziorvosi ellátás és az
orvosi ügyelet újraszervezésével, új
mentőállomás építésével, éjjel-nappali gyógyszertár kialakításával és a
tömegsportok támogatásával tervezi.
5. A Képzett Budafok-Tétény kategóriában szerepel új óvoda építése, az
iskolákban a modern kor igényeinek
megfelelő készségek megszerzésének elősegítése, pedagógusok
támogatása ösztöndíjjal és szolgálatilakás-programmal, az intézményvezetői kinevezésekkor konzultáció az
érintettekkel, valamint a nyelvoktatás
kiemelt támogatása.
6. A Pezsgő Budafok-Tétény programpont többek között átgondolt turisztikai stratégiát, vendéglátóhelyek és
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8. A Gondoskodó Budafok-Tétény pont
ban Havasi Gábor ígéretet tesz, hogy
az általa vezetett önkormányzat nem
hagy senkit az utcára kerülni, fejleszti
az időseknek nyújtott szolgáltatásokat, segíti az egyszülős családokat, és
erősíti a közbiztonságot.
9. Az Otthonos Budafok-Tétény programpont a bérlakások állományának
növelését és a lakáshoz jutási rendszer igazságossá és átláthatóvá tételét foglalja magába.

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

Ha szeretne többet megtudni Budafok-Tétény polgármesterjelöltjéről
és képviselőjelöltjeiről, vagy segíteni szeretné a kampányukat, az alábbi
Facebook-elérhetőségeken megteheti:
facebook.com/havasi22/
facebook.com/ mmm.delbuda/

Botrányosan sokat késnek a MÁV vonatai

Munkabeszüntetésre készül
a szociális szféra

Az Üllő–Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly 428 utazásból mindössze 107szer indult és 16-szor érkezett a menetrend szerinti időben a vonat. Csak a
késések miatt több mint 7 munkanapnyi idő esett ki annak az életéből, aki
ezen a vonalon utazott.
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az életéből 56,96 órát. „Ezt az időt csak hasznosabban tölthettem volna el, dolgozhattam volna, családommal
lehettem volna” – írja.
A Közlekedő Tömeg Egyesület
tüntetést jelentett be a MÁV ellen
szeptember 26-ra. Már a meghívó szövege is keserű tréfa: „Az
esemény 17 órára van meghirdetve a Facebookon, de a
MÁV iránti szolidaritásból egyórás késéssel, azaz 18:00-kor fog kezdődni.”

Októberben ismét sztrájkolnak a szociális ágazat dolgozói. A megalázó bérek mellett a méltatlan munkakörülmények is növelik az elégedetlenséget.

Forrás: www.hvg.hu

„Vasúttal járok nap mint nap. 2018 tavaszán
valami elszakadt bennem a MÁV minősíthetetlen szolgáltatásával kapcsolatban. Ezért
egy éven keresztül feljegyeztem az induláskori és az érkezéskori késés
időtartamát” – írta Balogh Roland
okleveles közlekedésmérnök az
Elegem van a MÁV-ból! Face
book-csoportban.
Balogh úr valamivel több, mint negyedmillió forintot fizetett ki a vasúttársaságnak a szolgáltatásért, ami feleslegesen elvett

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.

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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Forrás: www.444.hu

szórakozóhelyek létesítésének támogatását, a Duna-parti rozsdanegyed
kulturális negyeddé való alakítását,
turisztikai célú kikötő létrehozását és
a sváb hagyományok erősítését ígéri.
7. Az Átlátható és demokratikus Budafok-Tétény legfontosabb alpontjai:
átlátható közbeszerzések, a jelenlegi
helyett minőségi és kiegyensúlyozott média megteremtése, a lakosság
véleményének a megkérdezése, az
eddigi önkormányzati gazdálkodás
átvilágítása, a korrupciós ügyek felderítése.

