Nyomtasd, másold, terjeszd!

Az ellenzék közös jelöltje, Bíró László
mégis ott lehet a szavazólapokon

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A Nemzeti Választási Bizottság után a Kúria sem engedte, hogy a Jobbik hivatalosan is támogassa Bíró Lászlót a borsodi időközi országgyűlési választáson,
október 11-én. Az ellenzéki pártok azonban továbbra is kitartottak mellette, és
saját jelöltjüknek tekintik őt, így nincs akadálya, hogy a jelöléshez szükséges
aláírásokat összegyűjtve elinduljon a választáson.

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.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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A
legkevesebbet az emberek
Minden eddiginél nagyobb, több mint 140 ezer forint a különbség a fővárosban és a legszegényebb megyében élők nettó átlagkeresete között
– derül ki a lapunk által elemzett friss adatokból. Kelet-Magyarország
nemhogy nem zárkózik fel, de hónapról hónapra nő a leszakadása. A munkanélküliségi-adatok is lesújtóak, itt Nógrád és Borsod van a sor végén.
Az adatok azt mutatják, hogy a szakadék
egyre nagyobb az ország keleti és nyugati széle között, vagyis a kormányzati
gazdaságpolitika a legszegényebbek
helyzetén egyáltalán nem segít.
Forrás. KSH/Magyar Hang

lapon, a jobbikosok pedig ott lesznek az utcákon – jelentette ki Jakab Péter. Aki szerint
minden esély megvan arra, hogy október 11én az ellenzék közös jelöltjének győzelmével hivatalosan megszűnjön a parlamentben
a Fidesz–KDNP kétharmados többsége.
Dudás Róbert, a párt alelnöke szerint,
mivel a Jobbik jelölő szervezetként nem
vehet részt a választáson, ezért Bíró László
a győzelme esetén azonnal nem ülhet be
a Jobbik frakciójába. Vagy független képviselőként, vagy más, őt jelölő pártnak a képviselőjeként vehet majd részt az országgyűlés munkájában. Ez azonban mellékes
kérdés számukra, az elsődleges célnak azt
tartják, hogy képviselői mandátumot nyerjen, ezáltal lebontsák a Fidesz kétharmados
többségét.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A jogi problémát az okozta, hogy megválasztása után hosszú hónapokkal sem jegyezte még be a bíróság teljesen hivatalosan a Jobbik elnökeként Jakab Pétert. Ezért
ők nem jelenthették be a jobbikos Bíró Lászlót az ellenzéki pártok közös jelöltjeként.
Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Kúria döntése után bejelentette: telefonon konzultált
valamennyi ellenzéki párt elnökével. A döntés megszületett, nem hátrálnak meg. Bíró
Lászlót az összes többi ellenzéki párt (DK,
Momentum, LMP, MSZP, Párbeszéd) hivatalosan, jelölőszervezetként is támogatja, a
Jobbik pedig aktivisták százaival fogja segíteni az ellenzéket és Bíró Lászlót. Jakab szerint a Jobbik-logót letilthatják a szavazólapról, a jobbikosokat azonban nem tilthatják ki
az utcákról. Bíró László ott lesz a szavazó-
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Az idei esztendő első negyedévében – csakúgy, mint évek óta mindig – a
fővárosiak vitték haza a legtöbb fizetést,
átlagosan nettó 316 968 forintot. Ez brutálisan, több mint 61 ezer forinttal haladja
meg az országos nettó átlagkereset
összegét, amely jelenleg 255 506 forint. A
képzeletbeli dobogó
második fokára – immár szintén hagyományosan – Győr-MosonSopron megye polgárai
állhattak fel 269 754 forintos
nettó fizetéssel. Az ország 19
megyéjéből 18-ban az átlagnál kevesebbet visznek haza. Az
évek óta a sereghajtó pozícióból kirobbanthatatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg
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megyében 79 ezer forinttal keresnek kevesebbet a dolgozók országos átlagnál.
A Borsodban élők keresete 58 ezer 113
forinttal marad el az átlagtól, a budapestiek átlagánál pedig 119 ezer 571 forinttal
keresnek kevesebbet.
Ami a nyilvántartott álláskeresők számát illeti, szintén ijesztő a különbség a

szegényebb és gazdagabb megyék között: 2020 márciusában Nógrádban volt
arányaiban a legtöbb álláskereső, a munkaképes korúak 9,2 százalékának nem
volt hol dolgoznia. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a második legmagasabb
az álláskeresők aránya, 8,7 százalékos.

Iskolakezdés sok bizonytalansággal
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének még a nyár utolsó napjain is olyan követeléseket kellett megfogalmaznia, amelyek szükségesek
lennének az iskolák biztonságos indításához. A fejetlenséget jól mutatja,
hogy az egyik legnagyobb egyetem, az ELTE, máris online tanítást rendelt
el, miközben másutt bejárnak az iskolákba a gyerekek.

Forrás: www.hang.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A felére csökkentették a hátrányos
helyzetűeket segítők támogatását
L. Ritók Nóra, az esélyteremtésért és a mélyszegénység felszámolásáért
dolgozó Igazgyöngy Alapítvány vezetője számolt be róla, hogy az alapítvány
köznevelési megállapodását 50 százalékkal megkurtítják ettől a tanévtől.
A szakember szerint az értesítés a járványhelyzettel indokolja a csökkentést. Az alapítvány a berettyóújfalui kistérségben működik
1999 óta. Fő tevékenysége a tehetséggondozás és személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. Az
alapítvány által fenntartott alapfokú művészetoktatási iskola a kistérség 6 településén
végez művészeti nevelő munkát, ahova 23
faluból mintegy 670 gyerek érkezik.

Néhány nappal előtte az ugyancsak szegény gyerekekkel foglalkozó Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) iskoláitól vonták
meg a kiegészítő támogatást. Az Iványi Gábor
lelkész által vezetett közösség több óvodát,
általános iskolát és középiskolát is fenntart
Budapesten és az ország hátrányos helyzetű
térségeiben, például a Szabolcs megyei Tiszaszentmártonban vagy Beregdarócon.

Az öt pontból álló követeléslista szerint az állam végezzen tömeges tesztelést a tanárok
és diákok körében. Gondoskodjanak érintés-
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Az egész Európai Unióban Magyarország kötötte a legrosszabb üzletet, mivel
március óta Magyarország fizeti a legmagasabb kilogrammonkénti egységárat a Kínából érkező lélegeztetőgépekért – írja a Direkt36.

Forrás: www.hirklikk.hu

Rámutatott, hogy a hazai intézkedésekben
komoly ellentmondások vannak, hiszen a
könyvhetet nem engedélyezik, de megtartják a budai Várban a borfesztivált, és focimeccsekre is lehet járni.
Vagy egyik se lehet, vagy mindegyik lehet, vállalni kell a felelősséget – vélekedett,
hozzátéve, hogy ezek a döntések így csak a
hatóságot teszik nevetségessé.

Forrás: www.hvg.hu, www.168ora.hu

Orbánék vették a legdrágábban
a lélegeztetőgépeket

Forrás: www.24.hu

Lezárták a határokat, de 6000 szurkolót
mégis beengednek
Szeptember 24-én Budapest ad otthont a
labdarúgó Szuperkupa döntőjének. A szervezők 3-3 ezer jegyet bocsátottak a spanyol
és német szurkolók rendelkezésére, a maradék 14 ezerből pedig a magyar szurkolók
vásárolhatnak.
Falus Ferenc egykori tiszti főorvos szerint kísérleti báránynak tekintik a magyar
futballszurkolókat és a magyar lakosságot.

mentes hőmérőkről az intézménybe érkezők
beléptetéséhez!
Biztosítsanak kellő létszámú napközbeni
takarítót és gyermekfelügyeletre beosztható
segítő munkatársakat!
Mindenki kapjon védőfelszereléseket
(maszkok, gumikesztyűk)! Az iskolák dönthessenek arról, hogy mikor zárnak be és térnek át
digitális oktatásra.
Miközben országszerte megnyíltak az
iskolák, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara betilt minden
előadást és szemináriumot, augusztus 31-től
csak távolléti (online) formában lehet oktatni.

Németország a magyar mennyiségnél
majdnem kétszer nagyobb össztömegű
(1014,3 tonnányi) eszközt szerzett be kevesebb, mint a magyar ár tizedéért (30,7 millió euróért). Hollandia is nagyobb össztömegű (582,3 tonnányi) eszközt szerzett be,
ezért pedig kevesebb, mint a magyar ár
harmincadát (13,7 millió eurót) fizettek ki.

A külügyminisztérium most annyit közölt a Direkt36-tal, hogy augusztus elejére
összesen 15 825 darab lélegeztetőgépet
szállítottak Magyarországra. A gépek átlagára 57 106 euró volt (20,1 millió forint),
így ezek összesen több mint 300 milliárd
forintba kerültek a magyar adófizetőknek.
Forrás: www.444.hu

3

