Nyomtasd, másold, terjeszd!

Jelentős elbocsátások lesznek
a debreceni kulturális intézményeknél?

NYOMTASS TE IS!
Miért nem kell a tiszta
és olcsó energia?
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Megújuló energiaforrásokból előállított energia aránya
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(bruttó villamosenergia-fogyasztás százalékos aránya, 2018)
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műveket nem sorolják a megújuló energiát felhasználó erőművek közé.
Nem megújuló energiaforrások a kőszén, kőolaj, földgáz, propán-bután gáz,
illetve az urán. Ezek az energiahordozók
korlátozottan találhatók meg a Föld felszínén vagy az alatt, kitermelésük egyre
költségesebbé, felhasználásuk egyre
környezetszennyezőbbé válik. Az égésük

Megújuló energiaforrásnak nevezzük az
energiahordozók azon csoportját, amelyek képesek megújulni, azaz nem fogynak el. Ráadásul nagy részük nem szen�nyezi a környezetet, nem bocsát ki káros
anyagot. Problémás a fatüzelés, amely
megújulónak számít, hiszen pótolható,
mégis súlyosan szennyezi a környezetet,
ha elégetik. Az uránnal működő atomerő-

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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A megújuló energiahordozók felhasználása egész Európában nő. Magyarországon nem. Ezen a területen is utolsó előttiek vagyunk az Unió
összes országa között, megelőz minket minden szomszédunk. Nekünk
nem kell a tisztább és olcsóbb energia?

Görögország

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
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
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lyettestől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
náluk nem kell leépítésre számítani.
Telefonon beszéltünk Koroknai Edittel, a
Modem ügyvezetőjével is, akinek az elmondása szerint még nem dőltek el ezek a kérdések, a költségvetési tárgyalások jelenleg
is zajlanak. Konkrétumokkal azonban nem
tudott szolgálni, Puskás István kulturális
ügyekért felelős alpolgármesterhez irányított minket.
Az alpolgármestert levélben kerestük.
Megkérdeztük tőle, tényleg lehet-e számítani alkalmazotti létszámcsökkentésre az
említett és/vagy más önkormányzati kulturális intézményeknél; milyen érvek szólnak
a leépítések mellett; hány embert és milyen
munkaköröket érintenek az esetleges elbocsátások.
Amint válaszol a Debreciner érdeklődésére Puskás István kulturális alpolgármester, azonnal megjelentetjük.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

A Modemet és a Déri Múzeumot is érintheti a leépítés, a Méliusz Könyvtár állítólag megúszhatja. Várjuk a kulturális alpolgármester válaszait a
kérdéseinkre.
Több, egymástól független forrásból úgy
értesültünk, hogy 16 dolgozójának elbocsátására kényszerül a debreceni Modem,
valamint szüneteltetni fogja a működését
a Modemhez tartozó Sesztina Galéria és a
B24 Galéria is. Úgy tudjuk, hogy a Modemben – és a debreceni híresztelések szerint
más önkormányzati fennhatóságú kulturális
és művelődési intézményeknél is – azért
lesznek jelentős elbocsátások, mert 2020ban kevesebb forrásból gazdálkodhatnak
az intézmények, kevesebb pénz jut a városi
költségvetésből a kultúra egyes helyi bázisaira.
Információink szerint az önkormányzati
felügyelet alatt álló létesítmények létszámleépítése a Déri Múzeumot is érintheti.
Habár korábban ezzel kapcsolatos
pletykák is eljutottak hozzánk, a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár egyik vezetőjétől,
Vranyecz Tünde szolgáltatási igazgatóhe-

133. szám (IV. évfolyam/5.) | 2020. február 4.

1

során felszabaduló szén-dioxid kibocsátása miatt jelentősen megváltoztatják
a Föld légkörének az összetételét, ami
nagy valószínűséggel hozzájárul a klímaváltozáshoz. Az atomerőművek elhasznált fűtőelemei olyan radioaktív anyagok,
amelyek az élőlények egészségére veszélyesek, és amelyek biztonságos tárolása költséges, és sok emberöltőn át
fennmaradó kockázatot okoz.
Az Európai Unió statisztikai hivatala a
megújuló energiaforrások felhasználásának arányát vizsgálta 2018-ban. A kutatás
szerint a 28 tagállamból 21-ben emelkedett a megújuló források aránya a 2017es adatokhoz képest. Az EU-átlag 2018ban 18 százalék volt, a kitűzött uniós cél
a megújulók 20 százalékos használata
2020-ra. Ezen a listán Magyarország a 20.
helyen áll. De még így is mindössze 1 százalékponttal maradtunk le a 2020-as, 13
százalékos vállalásunktól.
Szomorú viszont, hogy Magyarorszá-

gon a megújulók részesedése nem 2018ban, hanem 2015-ben volt a legnagyobb,
tehát azóta csökken a részarányuk. 2016ban 14,3, 2017-ben 13,5, 2018-ban pedig
már csak 12,5 százalék volt.
Ennél is rosszabb a helyzet, ha azt
nézték, hogy a villamos energia előállításában milyen arányt képviselnek a
megújuló energiaforrások. Ebben a rangsorban már utolsó előttiek vagyunk Európában.
Tovább rontja a képet, hogy nálunk
a megújuló energiaforrások között 93
százalékos részesedéssel a biomassza
dominál. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nem a nap- vagy a szélenergia
számít meghatározó megújulónak, hanem az energiafűtől az erdészeti hulladékon (például a brikettált forgácson) át
a közerdőkből kivágott szociális tűzifáig
terjedő fűtőanyagok. Ezek viszont rendkívüli mértékben rontják a levegő minőségét.

Forrás: www.qubit.hu

A szennyezett levegő öt hónapot vesz el az életünkből
Ennyivel élnénk tovább,
ha kevesebb por lenne a
levegőben, de a Miniszterelnökség erre vonatkozó programja elakadt.
A szálló por évente
12 ezer magyar haláláért
felelős, az EU-ban a harmadik legszennyezettebb
levegőt szívjuk. A porszemcsék felületére mérgező anyagok, baktériumok és vírusok tapadnak, amelyek elérik a tüdőt, bejutnak
a vérbe, és lerakódnak a szövetekben.
Ez gyulladást okoz, amely allergiához,

Orbán az átlag magyarnál is
szegényebb
Még 2018-ban büszkén jelentette be a Magyar Nemzeti Bank, hogy átlagosan minden magyar embernek 4 millió 200 ezer forint megtakarítása
van. Most, 2020 elején a magyar miniszterelnök azt közölte, hogy neki
egyetlen forint megtakarítása sincsen.
Egyetlen forint megtakarítást sem tüntetett fel Orbán Viktor legfrissebb, a 2019es vagyoni helyzetét tükröző vagyonbevallásában. Mindez meglepő, hiszen
a kormányfő eddig, ha szerényen is, de
mindig gyarapodott valamennyivel.
Eközben a miniszterelnök feleségével
közös hitele tovább csökkent, tavalyra
csupán 3,5 millió forinttal tartoztak, 2020
januárjára ez pedig már csak 2 millió 199
ezer forintra csökkent.
Továbbra is résztulajdonosa egy XII.
kerületi ingatlannak, tulajdonosa a felcsúti házának, és mára már csak Róza és

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Flóra nevű gyermekei élnek vele és feleségével közös háztartásban.
Forrás: www.index.hu

Nem kell a Fidesz a Néppártnak

daganatos betegséghez
vezethet.
Öt minisztérium közösen dolgozta ki a tervet,
amely harcot indított volna a szmog ellen, de a
programból végül kihúzták az eredménnyel kecsegtető vállalások nagy
részét. A terv célja volt,
hogy támogassák a fűtés korszerűsítését, a szén- és fafűtést visszaszorítsák, helyette a gázfűtés és a távhő
részesüljön előnyben, mert kevésbé
szennyezők.
Forrás: www.444.hu

Továbbra is marad a Fidesz felfüggesztése az Európai Néppártban. Ugyanis az
a három politikus, akiket megbíztak a magyar demokrácia helyzetének vizsgálatával, olyan jelentést tett le, ami szerint hazánkban nem javult a helyzet.
Az Európai Parlament működése hasonlít a
magyar parlamentére. Ott is frakciók vannak, és a legerősebbek adják az Unió kormányát. Most a legnagyobb pártcsalád az
Európai Néppárt, nekik van a legnagyobb
szavuk abban, hogy mi történjen Európában, milyen jogszabályokat hozzanak, melyik ország járjon jól. Vagyis amelyik pártnak szava van ebben a pártcsoportban, az

előnyöket harcolhat ki a saját országának.
Még tavaly, hosszú viták után felfüggesztették a Fidesz tagságát e pártcsaládon
belül, mert mindenki elégedetlen volt a
magyarországi demokrácia helyzetével.
Idén év elején úgy találták, hogy a helyzet
semmit nem javul hazánkban, így a felfüggesztés marad. Ami természetesen egyáltalán nem jó Magyarországnak.
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