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Teljesen ellehetetlenülhet az állategészségügyi hatósági rendszer, alig
maradt járási főállatorvos, és az állatorvosok száma is folyamatosan
csökken – állítja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

GLDALON
M2E
O
–3.
A

Történelmi mélyponton a forint
Múlt héten ismét történelmi mélypontra zuhant a magyar fizetőeszköz, február 7-én egy
euróért 339,23 forintot kértek. Ezzel Európa
leggyengébb devizája lett a forint.
Ennek okai ugyanazok, mint amelyek a
2019-es mélyrepülés mögött is álltak. A Magyar
Nemzeti Bank kamatpolitikája miatt a magyar

reálkamat továbbra is a legalacsonyabbak között szerepel a feltörekvő piacon, a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt pedig a befektetők jól érzékelhetően elkerülik az országot.
A helyzetet tovább rontja a magyar kormány és
az Európai Unió felhőtlennek nem nevezhető
kapcsolata.
Forrás: index.hu
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A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
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Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Minimálbérben is az utolsók között
Mindössze három ország van az Európai Unióban, ahol a minimálbér
szintje még a magyarországit sem éri el, ezek: Lettország, Románia és
Bulgária. A szakszervezetek szerint sürgősen emelésre lenne szükség.
De a magyar minimálbéreseknél az észtek (584 euró), a horvátok (546 euró), a litvánok (607 euró) és a szlovének (941 euró) is
többet visznek haza, hogy Németországot,
ahol 1584 euró, a magyar átlagkereset (!) bő
másfélszerese a minimálbér, ne is említsük.
Bár a kormány tagadja, elterjedtek
olyan hírek, hogy összevonnák a minimálbért és a garantált bérminimumot. Ezzel a
lépéssel a bruttó 161 ezer forintos idei minimálbér és a 210 600 forintos garantált bérminimum helyett 199 ezer forint körül lenne
idén a minimálbér. Kordás László, a Magyar
Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint
ezt semmiképpen
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Az Európai Unió immár csak 27 tagállama
közül hatban – Svédország, Finnország,
Dánia, Ausztria, Olaszország és Ciprus –
nincs kötelező minimálbér. A fennmaradó
21 ország közül a három említett kivételével mindenhol több a minimálbér a magyarnál.
Az Európai Unió statisztikai hivatalának
legfrissebb adatai szerint a magyar minimálbér havi 487 euró. A rendszerváltás óta
velünk együtt egy blokként kezelt visegrádi országok – Lengyelország, Csehország,
Szlovákia – mindegyikében magasabb ez
az összeg.

Forrás: EUROSTAT
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Forrás: www.444.hu, www.szakszervezetek.hu

állás, azt a kormányhivatal nem tölti be,
hanem átadja egy másik részlegnek. Tolnában így vonták össze öt járás feladatait,
Baranyában is csak 24 hatósági állatorvos maradt. A képviselő megkeresett
19 kormányhivatalt, melyből kettő válaszolt. Kiderült: Hevesben és Baranyában
a járások felében van csak főállatorvos.
„Azt hittem, ez csak pimasz hallgatás,
de inkább segélykiáltás” – fogalmazott
Hadházy.

Forrás: www.nepszava.hu

Hadházy szerint az állategészségügyet
alárendelték az „arrogáns pártkatonák”
által irányított kormányhivataloknak. Az
alulfizetett hatósági állatorvosok elvándoroltak a szakmaiatlan vezetés miatt,
ez gondot okoz a járványok kezelésében,
emiatt nem tudták feltartóztatni a sertéspestist és a madárinfluenzát sem.
A civilben állatorvosként dolgozó
képviselő úgy tudja, ha megüresedik egy
főállatorvosi vagy hatósági állatorvosi
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Laboratóriumi vizsgálatok igazolják, hogy a lakosság számára tüzelőanyagként árusított és szociálisan osztott lignit háztartási tüzelésre alkalmatlan az alacsony fűtőértéke, valamint a magas hamu- és kéntartalma
miatt. Ezért is követel sürgős intézkedéseket az állami szervektől több országos és Miskolcon működő zöld civilszervezet.

zat, www.elosztoprojekt.hu) és
A Sajó-völgy földrajzi adottsáa Magyar Természetvédők
gai miatt, a máshol problémát
Szövetsége biztosította a
nem okozó meteorológiai
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Környezeti Tanácsadó Ironem extrém kibocsátások
A
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dák Hálózata és Zöld Kapesetén is kritikus állapotot
csolat Egyesület közreműokozhatnak. Komoly egészködésével a Sajó-völgyben
ségügyi kockázatot jelentetöbb helyen is lignitet vásárolnek, ahogyan azt a tüdő- és légjunk és ezeket a mintákat akkreditált
zőszervi megbetegedések száma is
laborba juttassuk el.
mutatja.
A legtöbb család a térségben platós
A földrajzi elhelyezkedésen és a meteorológiai körülményeken természe- teherautóról vagy zsákban vásárolja a
tesen nem tudunk változtatni, ezért a lignitet, attól függően, mennyi pénz áll
kibocsátó források körét kell az eddigi- rendelkezésére. A rászorulók kevéske
eknél jóval pontosabban meghatározni, pénzükből a 25-30 kilós zsákokat egyeés az eredmények elemzése után sür- sével vonszolják kézikocsikkal vagy az
gős kibocsátáskorlátozó intézkedéseket autójuk csomagtartójába tuszkolva.
kell hozni.
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Figyelemfelhívó kampány
Vizsgálatokat kezdeményeztek
a civilek
Az egyre aggasztóbb adatokat és jeleket látva, számos civil szervezet segítségével, úgy döntöttünk, hogy átfogó
lépéseket teszünk a helyzet javítása
érdekében. Megvizsgáljuk például az
egyébként szemmel is jól láthatóan
gyenge minőségűnek ítélhető ligniteket. Az Elosztó projekt (Civitates pályá2

2019 szeptemberében mi is ezt tettük,
s a legrászorultabbak számára leginkább elérhető szénféleségeket szereztünk be a Bükkábrány–Ózd útvonalon.
Tüzép-telepekről zsákos kiszerelésben
jutottunk hozzá bükkábrányi, putnoki,
felsőnyárádi szenekhez, illetve német
kötegelt briketthez. Sajókápolnáról,
Ózdról pedig a lakosok számára ingyen
osztott szociális tüzelőanyagokból sze-

reztünk anyagmintákat. Most már nem
csak a szemünkkel és az orrunkkal végzett mintavételeink igazolják, hogy a
lakosság számára tüzelőanyagként árusított és szociálisan osztott lignit háztartási tüzelésre alkalmatlan az alacsony
fűtőértéke, valamint a magas hamu- és
kéntartalma miatt.
Hogy felhívjuk a figyelmet a probléma fontosságára, országos sajtókörutat
is szerveztünk. Megálltunk a visontai
lignitbányáknál, a miskolci Lyukó-völgy
ben, Sajókápolnán és Farkaslyukon, ahol
a helyiek adtak tájékoztatást a fűtéshez köthető gondjaikról. Öt országos és
három helyi médium képviselői vettek
részt ezen az úton, többtucatnyi híradás
jelent meg a térségben tapasztalható
áldatlan állapotokról. Bizakodunk abban, hogy a döntéshozókhoz is eljutnak
ezek a vészjelzések.
Az Elosztó projekt keretében a következő fél évben további nyilvános eseményeket szervezünk az energiaszegénységgel, szilárd tüzeléssel kapcsolatos
kérdésekben. (A nemzetközi szakirodalom azokat a háztartásokat nevezi energiaszegénynek, amelyek nem képesek
megfelelő szintre fűteni lakásukat.) Az
energiaszegénység összetett jelenség,
melynek számos tényezője és hatása

van, az energiahatékonyságtól kezdve az
állami támogatások rendszerén keresztül az egészségügyi kockázatokig.

Új jogszabályok kellenek
Tehát mindenkit a maga szintjén szükséges segíteni, minden szabályozást az
élethez szükséges igazítani. Az energiaszegénység társadalmi problémáit
kezelni kívánó érintettektől szoros szakmaközi együttműködést és szemléletváltást igényel a gyors ütemben növekvő problémahalmaz kezelése.
Miután a jelenlegi szabályozás nem
felel meg a követelményeknek, a Levegő Munkacsoport, a Zöld Kapcsolat
Egyesület és egy magánszemély már
2019 januárjában a környezetvédelmi
hatósághoz fordult, és kérte a Sajóvölgyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv soron kívüli felülvizsgálatát.
A tervezetet 2020 decemberének
tették közzé, melyhez több tucat javaslatot, kiegészítést juttattak el a már említett civil szervezetek is. Hogy milyen
eredménnyel, az a közeljövőben kiderül,
erről a február 28-i újabb miskolci fórumunkon is beszámolunk.
F. Nagy Zsuzsanna

Ismét egy menekültet éheztetett a keresztény kormányunk
A múlt héten történt, hogy az Emberi Jogok
Európai Bírósága ismételten felszólította
a hazai hatóságokat, hogy haladéktalanul
adjanak enni egy afgán menekültnek.
A Magyar Helsinki Bizottság nevű civil
szervezet szerint az afgán férfi már hetedik
napja nem kap enni a magyar hatóságoktól, ezért a terhes és súlyos beteg felesége
és kislánya ételmaradékain él.

Ez a huszonnyolcadik olyan eset, hogy
a kötelezettség ellenére a magyar hatóságok nem hajlandók élelmet adni a tranzitzónában rekedt menekülteknek.
2018 augusztusa óta összesen 18 (!)
alkalommal próbálkozott azzal a kormány,
hogy egyszerűen nem ad enni az embereknek a tranzitzónában.
Forrás: www.index.hu
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További információk: mzvsz.hu, zoldkapcsolat.hu, elosztoprojekt.hu

Civilek küzdenek a Sajó-völgy
tiszta levegőjéért

