Nyomtasd, másold, terjeszd!

Megfizethetetlen a rezsi az időseknek

NYOMTASS TE IS!

Egy friss kutatás szerint nagyjából ugyanannyi rezsit fizetnek a fiatalok, az idősek, a budapestiek, a kistelepülésen élők. Az azonban már nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen bevételből kell állni. Az egyedül élő kisnyugdíjasoknak a
bevételeik harmadánál is többet kell erre fordítaniuk.
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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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Forrás: www.hirklikk.hu

a nyugdíjasok nagy részének egyre kritikusabb
helyzetével.
Bár a kormány megadja az év elejétől érvényes 2,8 százalékos emelés és az első nyolc
hónap 4,3 százalékos nyugdíjas inflációja közti
különbözetet, de a szervezet szakértői ennél magasabb várható áremelkedéssel számolnak az év
végéig.
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Megkésett és kevés a beígért nyugdíjemelés
A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa szerint nem elég a magas infláció miatt beígért vis�szamenőleges 1,5 százalékos nyugdíjemelés, ami
a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő mintegy kétmillió-hatszázezer embernek jár.
A szervezet szerint veszélyes következményei
vannak és lesznek, hogy a kormány nem számol a
legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők, így

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Civilek védik a
tatai Öreg-tavat

Több mint fél éve elszántan küzd
egymással a tatai civilek közössége és a világhírű tájkert egy részét
szállodamonstrummal erőszakosan beépíteni akaró városi polgármester, a fideszes Michl József.
Tízezernél is többen jelezték, hogy részt
vesznek szeptember 19-én a Tóölelő demonstráción, hogy a tömeg erejével vegyék rá a városatyákat és a polgármestert elhatározása megváltoztatására.
A tatai Öreg-tó körül már 2020. február óta forrnak az indulatok, ekkor egy
fizetős strand és egy luxusszálloda építésének híre borzolta a kedélyeket. Korábban aláírásgyűjtéssel és népszavazási kezdeményezéssel is megpróbálták
megakadályozni civilek – akik később
megalakították a Miénk a Grund Városvédő Egyesületet –, valamint ellenzéki
pártok és ellenzéki képviselők az Öreg-tó
körüli nagyberuházásokat. Attól tartanak,
a tó ezektől elveszítené a turisztikai vonz
erejét, speciális adottságait. A járvány mi-

Szentessy László: Fabula, Nr. 17. (tollrajz)

Mindössze 6 százalék fizet 20 ezer forintnál kevesebbet, és 22 százalékuk havi 60 ezer
forintnál is többet a lakásfenntartásra.
Korosztályra lebontva az derül ki, hogy a
60 év felettiek 42 százaléka fizet 40¬–60 ezer
forintos rezsit egy hónapban.
Egy 50 ezer forintos rezsi kétkeresős háztartás esetében a bevételek 9,6 százalékát
teszi ki, egy átlagos nyugdíjas azonban már a
bevétele 36 százalékát kénytelen rezsire költeni.

www.nyomtassteis.hu

www.hvg.hu

Kortól, nemtől, iskolai végzettségtől, mun
kahelytől függetlenek a rezsikiadások – derült ki a Pulzus Kutatóintézet vizsgálatából.
A rezsibe beleszámoltak minden: a gázt,
az áramot, a vizet, a közös költséget, a telefont, az internetet, de még a kéményseprés
díját is.
A kutatás szerint a magyarok többsége,
39 százaléka 40–60 ezer forint rezsit fizet egy
hónapban, 33 százalékuk pedig 20–40 ezer
forint közötti összeget fizet.
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att bevezetett különleges jogrenddel felruházva, a 24 ezres lélekszámú városka
fideszes polgármestere, Michl József egy
személyben döntött arról, hogy kiemelt
fejlesztési helyszínként kezeli a tópartnak azt a részét, ahová a Hell Energy érdekeltségébe tartozó Avalon építkezne.
A kérdés a helyi Fideszt is megosztja.
A 20 ezer négyzetméteres, 5 csillagos
szálloda ellen már 14 ezer helyi lakos til-

takozik, akik helyi népszavazást kezdeményeztek. Véleményük szerint – és ezt
hatástanulmányokkal is alátámasztották
– a természetvédelmi területen tervezett
építkezés és a megaszálló üzemeltetése
aránytalan környezetterhelést jelentene,
kiszámíthatatlan a hidrogeológiai hatása, és durva városépítészeti beavatkozás
lenne, amely még nagyobb gépjárműforgalmat is generálna.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Zöld helyett beton?
Fertő-tó: hatalmas szállodaépítkezés természetvédelmi területen
Hajógyári-sziget: óriásgátépítés és kajak-kenu központ
Budapest, XVIII. kerület: 1,3 km-es betontérkő út az erdő mellett
Balaton-parti strandok: hatalmas üdülőparkok a tóparton
Biatorbágy: teniszcentrum az erdőben

A legkorruptabb ország
vagyunk az EU-ban
Magyarország esetében javasolt a legnagyobb arányban pénzügyi büntetést az Unió Csalás Elleni Hivatala az elmúlt négy évben. A felzárkóztatási
alapok és az agrárpénzek kifizetéseinek 3,93 százalékát találták problémásnak. Ez több mint tízszerese az uniós átlagnak.
Toronymagasan vezeti Magyarország az Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) éves jelentésében
szereplő listát, amely az uniós
források
felhasználásánál
tett pénzügyi büntetésekről szól. Magyarország
esetében a felzárkóztatási alapok és az agrárpénzek 2015 és 2019
közötti összes kifizetésének
3,93 százalékát talál-

ták problémásnak és tettek javaslatot
büntetésre. Összehasonlításul: az
uniós átlag 0,36 százalék, vagyis a
magyarországi arány több
mint tízszerese az uniós
szintnek.
Sokkal kevesebb a prob
lémás kifizetés a gyakran
rendszerszintű korrupcióval
vádolt Románia és Bulgária
esetében is.
Forrás: https://hu.euronews.com/

Milliókért vásárol szőnyegeket a Parlament
Az Országgyűlés Hivatala drága szőnyegek
beszerzésére írt ki pályázatot. Összesen 269
négyzetmétert beborító 8 darab új gyapjúszőnyegre volt szüksége a Parlamentnek. A Kövér
László házelnök felügyelte hivatal 135,6 millió

forintot fizet majd az egyetlen jelentkezőnek.
Számítások szerint az épület új díszeinek borsos ára van, négyzetméterre lebontva 2018ban negyedennyiért vett hasonló szőnyegeket
ugyanettől cégtől a Magyar Nemzeti Bank.

Forrás: www.mfor.hu

Tovább zuhan a gazdaság
A magyar gazdaság 14,5 százalékkal zsugorodott a második negyedévben, a foglalkoztatottak száma 5,3 százalékkal csökkent. Mindkét adat a
harmadik legrosszabb az Unióban.
Az Európai Unió 27 tagállamában az
Eurostat becslése szerint az átlagos
csökkenés 11,4 százalék volt a megelőző negyedévhez képest. A második negyedévi GDP-csökkenés az EU estében
is a valaha regisztrált legnagyobb. Spanyolországban 18,5 százalékos, Horvátországban 14,9 százalékos, Magyarországon 14,5 százalékos volt a visszaesés.
Vagyis Romániától Bulgáriáig, Szlováki-

ától Lengyelországig mindenki jobban
kezelte a válságot, mint mi.
Magyarország a foglalkoztatottság
csökkenésében is dobogós helyet ért
el. Nálunk 5,3 százalékkal csökkent a
foglalkoztatottak száma, ez a harmadik
legrosszabb eredmény Írország (–6,1
százalék) és Spanyolország (–7,5 százalék) után.
Forrás: www.hvg.hu

Megszüntetnék a Klubrádiót is
A független média újabb fontos bástyája ellen indított támadást a kormány. Az egyetlen olyan rádiót is meg akarják szüntetni, amely még nincs
a kormány kezében. Miközben ezt a rádiót már csak Budapesten és környékén lehetett fogni.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el a
frekvenciahasználat meghosszabbítására benyújtott pályázatukat. A rádió többségi tulajdonosa, Arató András szerint

szimpla politikai döntés született, és azt
ígérte, perelnek. Teljes abszurdum, nem
állja meg a helyét az az indoklás, hogy
a Klubrádió sorozatosan törvényt sértett
volna – mondta Arató András.
Forrás: www.hvg.hu
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