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A saját kezébe vette a szúnyogirtást
Tiszagyulaháza polgármestere, mert nem
tetszett neki a katasztrófavédelem akciója
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www.nyomtassteis.hu

Mikó Zoltán szerint az éjjeli időpontban végzett központi irtás csak a falusiakat ébresztette fel, a szúnyogok ellen semmit sem ért. A szomszéd megyéből rendelt gázmestert, majd bepattant mellé a terepjáróba.
a történteket jelezte a szúnyogirtást szervező
hatóságnak, kérve a gyérítés megismétlését. Mivel ekkorra már súlyos szúnyoginvázió
alakult ki a településen, annak vezetése úgy
döntött, hogy megrendelnek egy külön irtást.
A polgármester elmondása alapján a katasztrófavédelem által is használt szert juttatták ki a levegőbe egy Szabolcs-SzatmárBereg megyei településtől kölcsönkért, erre
szolgáló szerkezet, valamint egy odavalósi
gázmester segítségével.
A polgármester szerint a lakosság elégedett, több pozitív visszajelzést is kaptak
az irtás óta. A jövőben kéthetente tervezik
ismételni a szúnyoggyérítést, nagyobb rendszerességet nem bírna el Tiszagyulaháza
költségvetése: mivel a szer 2 ezer forintba
kerül literenként, és egyszerre 25 litert fújnak
ki, tehát 50 ezer forintba kerül minden egyes
alkalom.

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 nyomtassteis.hu oldalról.
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Érzékenyen érintette a fiatalokat és az egész zenésztársadalmat, hogy továbbra sem engedélyeznek nagyobb koncerteket, miközben focimeccseket
lehet tartani. A kancelláriaminiszter szerint a megkülönböztetés oka, hogy
a futballszurkolók nem isznak a stadionokban, a koncertlátogatók viszont
igen. Mások szerint az ok ennél egyszerűbb: Orbán Viktor a focit szereti.

Forrás: debreciner.hu

Július 17-én tette közzé nyilvános Facebookposzt formájában Mikó Zoltán, Tiszagyulaháza független polgármestere, hogy a kudarcot vallott központi szúnyoggyérítés miatt
a Hajdú-Bihar megyei kistelepülésen „saját
kézbe” veszik az irtást. Július 19-én több bejegyzésben is közvetítette a vérszívók elleni
hadjáratukat, fotókat és videót is mellékelve
hozzájuk.
Mikó elmondása alapján a katasztrófavédelem éjjel fél kettő és kettő óra között érkezett Tiszagyulaházára, amikor köztudomásúlag nincs már annyi szúnyog. Az autó emellett
túl gyorsan ment, szinte végighasított a főúton, a legtöbb mellékutcába pedig egyáltalán nem fordultak be. A szúnyogokat tehát
kevésbé, a lakosokat viszont annál inkább
zavarta az akció: „le volt engedve az ablak,
és bömbölt a diszkó, úgyhogy többen felébredtek rá” – fogalmazott a polgármester, aki
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Továbbra sem lehet 500 fő feletti rendezvényeket tartani Magyarországon. A kormány vizsgálja, hogy augusztus 15. után
feloldható-e ez a korlátozás, azonban jó
esély van rá, hogy a rendelkezés érvényben marad – közölte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.
Szerinte van egy nagy különbség a
focimeccsek és a zenés rendezvények
között: az alkoholfogyasztás, ami miatt
kevéssé tartják meg a távolságot az emberek a zenés rendezvényeken.
Csalódott vagyok, és tehetetlen düh
van bennem – fakadt ki egy ismert zenész. – Azt érzem, hogy borzasztó béna
magyarázat ezt az egészet az alkoholfogyasztásra fogni. Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna.
Az ügy kapcsán többen is felidézték az egyik kormánypárti lap, a Ripost
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2019-es cikkét, amelyben egy Ferencváros-meccsről így tudósítottak: „Közel
120 ezer, egészen pontosan 119 308 korsó sört adtak el a Groupama Arénában,
ahol a büfék mellett vannak külön csak
ennek a csapolására alkalmas pultok is.
A 610 forintba kerülő alkoholos ital a felnőtt szurkolók kezében szinte alapkellék
a stadionban.”
A fesztiválszervezők is kétségbe
vannak esve, hiszen iszonyatos nyáron
vannak túl, sok esemény maradt el végleg. Az iparágban hónapokig úgy tudták,
hogy a korlátozás augusztus 15-ig tart
majd, most ez a dátum is bizonytalanná
vált.
A zenészek, hangosítók, világosítók és
a fesztiválszervezők hónapok óta jövedelem nélkül vannak, és most még a halvány reményük is elszállt, hogy normali-

zálódhat a helyzet. Miközben eddig még
semmiféle segítséget nem kaptak az államtól. Ezért érzik annyira felháborítónak
a futball megkülönböztetett helyzetét,
amit sokan nem tudnak mással magyarázni, mint Orbán Viktor focimániájával.

Többet keres az iskolaőr,
mint a kezdő tanár

Ritkítják a tömegközlekedést vidéken

A Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége
és a Volánbusz Zrt. zalai munkavállalói petíciót indítottak tiltakozásként, mert arról értesültek, hogy augusztus elsejétől „a szaktárca
a távolsági autóbusz-közlekedés drasztikus
visszaszorítását tervezi”.
Úgy tudják, a megye és Budapest közötti
autóbuszos járatok nagy részét törölni akarják. Horváth László úgy fogalmazott, nem a
tervszerű és észszerű közlekedésszervezés
ellen tiltakoznak, de nem tudják, az új menetrend mennyiben igazodik az utazóközönség igényeihez és szokásaihoz, beleértve az

érintett önkormányzatok elvárásait is. Abban
biztosak, hogy ami történik, azt a dolgozókkal
nem egyeztették, így a buszvezetők szerint
leértékelik a munkájukat. A Volánbusz munkatársai a járatritkítások miatt elbocsátásoktól
tartanak.
Néhány hete a Közlekedő Tömeg Egye
sület épp a másik oldal, a vasút járatritkításai
miatt gyűjtött aláírásokat, és az ötezer névvel
megtámogatva július elején fordult az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM),
mert sok térségben szintén drasztikusnak nevezhető vasúti járatritkítás okoz gondokat.

Béremelésért tüntettek a postások
A minimum 10 százalékos béremelést követelő
postás szakszervezetek szerint az egyszeri bérkiegészítés elfogadhatatlan, ezért hívták utcára a dolgozókat.

Ősszel 500 iskolában kezdik el a munkát az iskolarendőrök. Kiderült, hogy
már 8 általánossal is el lehet látni a feladatot, a fizetésük viszont magasabb lesz, mint a főiskolát vagy egyetemet végzett kezdő pedagógusoké.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság toborzóplakátja szerint csak előnyt jelent a
középfokú vagy az ennél magasabb végzettség, de nem alapfeltétel.
Komoly aggályainak adott hangot
Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Országos
Választmányának tagja. Szerinte nagyon
is indokolt lenne a középfokú végzettség
elvárása, hiszen az iskolaőröknek komoly
pedagógiai, pszichológiai, rendvédelmi
felkészítésen kell átesniük. – Ebben a te-

Elkezdődött a Volánbusz járatainak csökkentése azokon a területeken,
ahol a MÁV megfelelő vasúti közlekedést tud biztosítani az utasoknak.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Forrás: www.nepszava.hu

A budapesti tüntetésen Tusz Ferenc, a Kézbesítők Szakszervezetének elnöke elmondta: tavaly
november óta folynak a bértárgyalások, a mun-

kintetben én is elég szkeptikus vagyok
– fogalmazott Pongó Géza, a Független
Rendőr Szakszervezet főtitkára, aki szerint azokban az intézményekben, ahol valóban komoly konfliktusok adódhatnak,
az iskolaőrnek minden tekintetben felkészültnek kellene lennie.
Ugyancsak Nagy Erzsébet beszélt arról, hogy a tanárokra nézve sértő, ha egy
általános iskolai végzettséggel rendelkező iskolaőr több pénzt keres majd, mint
egy diplomás pályakezdő pedagógus.

káltató azóta sem teljesítette a követeléseiket.
„Rettenetesen le vagyunk maradva a bérekben.
Amikor 25 év szolgálat után nettó 140 ezer forintot visz haza az ember, azt ne gondolják, hogy
elég, és ne gondolják, hogy meg fognak elégedni vele a dolgozók. Számukra az a 20 ezer forint
nem sokat jelent, nekünk viszont az életünk, hiszen családokat kell eltartani” – fogalmazott.

Forrás: www.merce.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 álkonzultációt, akkor küldjék el nekik a kitöltetlen íveket.
A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA)
1401 Budapest, Pf. 152. címére várják.

Forrás: www.nepszava.hu
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