Ellenszavazat nélkül elfogadták
a „Debrecen 2030”-at
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A DK kivonult, a Civil Fórum sem szavazott, a Momentum tartózkodott, Madarasi István (MSZP) és Kőszeghy Csanád Ábel (korábban Jobbik, most független) viszont a fideszes képviselőkkel együtt megszavazta a – bírálói szerint kevés konkrétumot tartalmazó – tízéves fejlesztési tervet.
Négy hónapos járványszünetet követően június 25-én újra ülésezett a debreceni képviselőtestület. A Debrecen 2030 programról szóló
napirendi pont tárgyalásának kezdetekor Varga Zoltán (DK) országgyűlési képviselő előzetes jelzésének megfelelően mindhárom DK-s
képviselő kisétált a tanácsteremből, Varga
ugyanakkor bent maradt. Gondola Zsolt Zoárd, a Civil Fórum elnöke bejelentette, hogy az
egyesület két önkormányzati képviselője nem
vesz részt sem a vitában, sem a szavazásban.
Szabó Bence (Momentum) a program ismertetett elemeiről elmondta, hogy habár
azok fontos fejlesztések, nem tudják támogatni az előterjesztést, ugyanis a Debrecen
2030 tervben korábban már teljesítendő
elemeket soroltak fel, a program elkészítését nem előzte meg társadalmi vita, valamint
nem lehet tudni semmilyen konkrétumot a
2023 utáni évek fejlesztéseivel kapcsolatban.

Kellenek-e iskolarendőrök?
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Sokan reménykednek, hogy egy ilyen látványos intézkedéssel egy csapásra
meg lehet oldani az iskolai problémákat, de ez sajnos nincs így. A szakértők
szerint ez csupán egy költséges álmegoldás.
Szeptembertől iskolaőröket küld 500 általános és középiskolába a kormány, akik
a 12 évesnél idősebb gyerekek esetében
szükség szerint alkalmazhatnának akár
testi kényszert, bilincselést is. Támadás
megakadályozására vagy ellenszegülés
megtörésére vegyi eszközt és gumibotot
használhatnak majd.
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Madarasi István (MSZP) a hozzászólásában
megindokolta, hogy miért fogja megszavazni
az előterjesztést. Mint mondta, ő a debreceniek érdekét nézi, ahogy szerinte a Debrecen
2030 is.
Varga Zoltán a felszólalásában azt mondta, elfogyott a bizalom a városvezetés iránt
az elmúlt évek meg nem valósított projektjei
kapcsán, továbbá azt állította, hogy a fejlesztési terv valójában nem is Papp László polgármester vezetésével készült, hanem a kormány
adta a kezébe. „Ezt a programot azért írták
meg önnek, hogy Debrecenből mocskos, aljas
propagandafegyvert gyártsanak Budapesttel
szemben” – mondta Varga. „A Debrecen 2030
az én irodámban, az én íróasztalomnál készült” – reagált Papp, majd hozzátette, hogy
szerinte nem ő, hanem Varga Zoltán képviseli
a nagypolitikát a közgyűlésben.

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 nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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A törvény rendelkezik arról is, hogy az
erőszak miatt jogerősen elítélt diák családjától egy évre vonják meg a családi
pótlékot.
Sok probléma van a magyar iskolarendszerrel, de még véletlenül sem az,
hogy ott naponta ütik-verik egymást a
gyerekek, a szülők, a pedagógusok – jelentette ki egy szakértő.
Persze vannak egyedi esetek: sajnos előfordul, hogy
összeverekszik két gyerek,
vagy egy felbőszült szülő
inzultál egy pedagógust,
vagy éppen egy pedagógus alkalmaz testi fenyítést
egy gyerek ellen. Ezeket az
elszigetelt eseteket felerősíti a média, de ez nem
jelenti azt, hogy gyakran
előfordulnának.
Még ennél is sokkal ritkább, hogy fegyvernek mi1

nősülő tárgyat visz be valaki oktatási intézménybe, az pedig végképp, hogy sor
is kerül ennek a használatára.
Ráadásul a portán üldögélő őr ezeket
az elszigetelt, súlyos eseteket sem tudta
volna megakadályozni.
Ha gumibotos őrt küldenek az iskolába, akkor csak az „erőszak erőszakot
szül” elv fog érvényesülni. Pszichológiai
kutatásokból tudjuk: a fenyítőeszközök
jelenléte, látványa is erősítheti az agres�szivitást.
Ezért a szakértők úgy vélik: iskolaőr
helyett jól felkészített, a kiemelt figyel-

met igénylő gyerekekkel is foglalkozni
képes fejlesztőpedagógusokra, pszichológusokra, pedagógiai asszisztensekre,
szociális munkásokra van szükség. Nagy
számban.
Természetesen ez a kormányzati intézkedés sokak körében népszerű lesz,
mert azt hiszik, ezeket a bonyolult szociális, társadalmi, pszichológiai problémákat
ilyen egyszerű kezelni. A Pedagógusok
Szakszervezete szerint viszont az iskolarendőrség csak egy drága látszatmegoldás.
Forrás: www.hvg.hu, www.azonnali.hu

Ha nem tetszik az úgynevezett nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az LMP társelnökei) arra kérik az embereket, ha értelmetlennek és feleslegesnek tartják az
álkérdőívet, akkor küldjék el nekik a kitöltetlen papírt.
A nyomtatványokat a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány
(TITA) 1401 Budapest, Pf. 152. címére várják.

Hosszabbodó kórházi várólisták
A járvány időszaka alaposan megbolygatta az egészségügyet, így a lassan
újrainduló élet itt is sok nehézséget okoz majd. A feltorlódott műtétek miatt nagyon megnőhetnek újra a várólisták.
A járvány miatt az egy évben elvégzett várólistás műtétek 16 százaléka maradt el. Az
igazán nagy betegrohamig, aminek érkezését az orvosok és a szakemberek augusztusra és szeptemberre becsülik, még viszonylag
könnyen lehet időpontokhoz jutni.
Szürkehályogműtétre a fővárosban akár
1-2 héten belül sor kerülhet, míg például a
Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a hivatalos
adatok szerint az átlagos tervezett várakozási

idő kerek 5 és 7 hónap. Vannak olyan műtétek, amelyek esetében már most elképesztően hosszú várakozási idővel kell számolni.
A csípő- és térdprotézisműtétek várólistája
ugyan különböző a térségekben, de nem sok
jóra számíthatnak a betegek. Csípőprotézisre
a Dél-Alföldön például 166 napot kell várni,
Észak-Magyarországon pedig már több mint
egy évre ugyrik a mutató.
Forrás: www.nepszava.hu

Túl sokan nem érik meg
a nyugdíjazásukat
Évente több mint 23 ezer olyan ember hal meg, akik már betöltötték az 50
évet, de még nem érték el a nyugdíjkorhatárt. De a nyugdíjasok közül is
nem kevesen vannak, akik csak pár évig élvezhetik a megérdemelt pihenést, ugyanis a 65 éves kort elérők közül évente 13-14 ezren halnak meg
öt éven belül.
Bár a születéskor várható életkor és az
egészségesen töltött évek esélye nálunk is növekvőben van, de összevetve
más európai országokkal az derül ki,
hogy máshol jóval tovább élhetnénk, és
a születéskor becsült korból több lenne
az egészséges évek száma is. Akik már
megérték a 65 éves kort, ők is jóval ke-

vesebb évig élhetnek Magyarországon,
mint az EU átlaga, és persze kevesebb
lehet számukra az egészséges évek száma is.
Az utóbbi négy évben a 60–64 éves
korosztályban nem volt javulás, a 65–69
éves korúaknál pedig emelkedett a halálozások száma a KSH adatai szerint.
Forrás: www.24.hu

Kijutott a felcsúti focicsapat
az Európa Ligába
Ön és minden kedves családtagja, valamint valamennyi magyar ember
6840 forintot adott fejenként az adójából Orbán Viktor házi hobbijára, a
felcsúti focira. Ugyanis 2011 óta az 1800 lakosú község futballjára ennyi
pénz folyt be.
Az Orbán Viktor által alapított Felcsút
Utánpótlás Nevelésért Alapítvány
(FUNA) 2011 óta 53 milliárd (54
000 000 000) forintra tett szert
a mintha csak éppen erre a
célre kitalált társasági adó
eltereléséből, illetve direkt
adományokból, amiket a cégek Orbán Viktor hobbijára felajánlottak. Ehhez jön még hozzá
a profi csapatot működtető Puskás Fut-

ball Club Kft.-hez befolyt, szintén tisztes
mennyiségű pénz, 15,4 milliárd forint.
De persze minden pénzt
megért, hogy teljesült a miniszterelnök úr nagy álma,
kijutott az Európa Ligába a
kis község focicsapata. Arról a
focihoz értők tudnának mesélni,
hogy a pénzen kívül ezt még milyen eszközökkel érték el.
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Forrás: www.nyomtassteis.hu
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