Nyomtasd, másold, terjeszd!

Elvette a kormány a helyi
tömegközlekedés állami
támogatását is a településektől
Egy parlamenti képviselőnek adott pénzügyminisztériumi válaszból derült ki,
hogy már biztosan nem kapnak jövőre
pénzt a városok a helyi közösségi közlekedésre. A 70 település 2 milliárdos
támogatása a Járványvédelmi Alapba
megy. Amennyiben valamely település-

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

nek gondjai adódnak a működési költségekkel, akkor rendkívüli támogatást
kérhetnek a Belügyminisztériumtól, mert
a kötelező feladatok ellátását biztosítja a
kormány. A közösségi közlekedést azonban önként vállalt feladatnak minősítik.

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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Ki lehet az új miniszterelnök?

Forrás: www.hvg.hu

Az ellenzéki politikusok mezőnyében továbbra is Márki-Zay Péter és
Karácsony Gergely a két legnépszerűbb politikus: őket – gyakorlatilag
holtversenyben – a szavazókorú népesség több mint egyharmada tartja
alkalmasnak „fontos politikai szerepre” – derült ki a Medián közvéleménykutató cég október elején készült felméréséből. Az ellenzék azt tervezi,
hogy a 2022-es választások előtt előválasztáson igyekeznek megtalálni a
nyerő jelöltet.
Forrás: www.atv.hu

nem agresszívak, de az elhanyagolás, az
érzelmi bizonytalanság is valamiféle bántalmazás”.
Mint mondta, ezeknek a gyerekeknek
nagy esélyük van a pszichés rendellenességekre, akár a szenvedélybetegségre magára is. Kutatások igazolják ugyanis, hogy az érintett gyermekek harmada
maga is szenvedélybeteg lesz később.

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

Alkoholista családban nő fel
minden ötödik magyar gyerek
Négyszázezer gyerek olyan családban él,
ahol alkoholfüggő valamelyik szülő.
Frankó András, a Máltai Szeretetszolgálat szenvedélybetegeket segítő szolgálatának vezetője szerint: „egy olyan
családban, ahol nincs béke és harmónia,
a családon belüli erőszak előfordulhat,
és elő is fordul sok gyerekkel, bár vannak
olyan alkoholbetegek, akik egyáltalán
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Jól szerepel még ebben a rangsorban a Tóth Bertalant megelőzve szerepel a Mi
két igen aktív független parlamenti kép- Hazánk elnöke, Toroczkai László, akitől
viselő, Szél Bernadett és Hadházy
Ákos, a pártpolitikusok közül pe(2020. október)
dig a jobbikos Jakab Péter, a DK-s
Dobrev Klára és a momentumos
Ismertség a szavazókorú
népesség százalékában
százalékában
Donáth Anna kapott 25 százaléknál több pozitív „voksot”.
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Forrás: Medián
1

ISZOM mozgalom első emberei (utóbbi
a volt MSZP-s Szanyi Tibor pártja) nem
teljesen ismeretlenek, de népszerűség
tekintetében a sereghajtók között foglalnak helyet.

Rengeteg pénzt kapunk az Unióból
munkahelyvédelemre

Forrás: www.hvg.hu

Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a
munkahelyvédelmi program
keretében benyújtott 504 millió eurós (180 milliárd forint)
hitelkérelmét. Ezzel Magyarország is csatlakozott ahhoz
a 16 uniós tagállamhoz, ame-

Hogyan szervezzünk csoportot?
Online képzés november 15–24. között.
Neked szól ez a képzés, ha van egy ötleted és elindítanál egy
csoportot, megújítanád a jelenlegi csoportod működését, vagy új
tagokat szeretnél bevonni.
Kapcsolat és további képzések: www.kozeletiskolaja.hu,
kozeletiskolaja@gmail.com

Ferenc pápa támogatja a melegek
élettársi kapcsolatát

Elégedetlenek a nyugdíjasok
az 1,2 százalékos emeléssel

A napokban mutatták be Rómában azt a Ferenc pápáról készült dokumentumfilmet, amelyben többek között arról beszél, hogy a homoszexuálisoknak is joguk van családalapításhoz, hiszen ők is Isten gyermekei.

Keveslik, ezért egyöntetűen elutasítják a nyugdíjasok az 1,2 százalékos
nyugdíj-kiegészítést. A Nyugdíjas Szakszervezetek Egyeztető Tanácsában
együttműködő nagy országos érdekképviseletek 1,5 százalékos korrekciót, a kisnyugdíjasoknak pedig legalább 50 ezer forintot követelnek.
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augusztusban is elérte az előző 12 havi
mértéket, a 4,3 százalékot. Az év elején
2,8 százalékkal emelték a nyugdíjakat,
most pedig 1,2 százalékos kiegészítést tervez a kormány. Vagyis hiányzik
0,3 százalék – magyarázza Juhász. De
nemcsak a hiányzó 0,3 százalékot követelik, hanem azt is, hogy a novemberi
korrekció a kisnyugdíjasoknak se legyen
50 ezer forintnál kevesebb. Ez a néhány
tízezer forint ugyanis túlzás nélkül a túlélést jelentheti a kisnyugdíjból tengődő
tízezreknek.

A pápa azt mondta, hogy „Senkit nem
szabad kitaszítani vagy nyomorulttá tenni
emiatt”.
A családalapítás mellett támogatja
azt is, hogy a melegek köthessenek élettársi kapcsolatot.

Ferenc pápa még soha nem állt ki
annyira nyíltan a melegek mellett, mint
a Francesco című filmben. Elődeihez képest radikálisan más álláspontot képvisel
a melegek jogaival kapcsolatban, bár a
melegházasságot ő sem támogatja.
Forrás: www.telex.hu

Két év alatt két és félszeresére drágult a stadion
Forrás: www.szakszervezetek.hu

Jelentősen megkárosítja a kormány a
nyugdíjasokat – két és fél millió embert
– azzal, hogy mindössze 1,2 százalékos
nyugdíj-kiegészítést hagyott jóvá novemberre. Ez a mérték ugyanis nem követi az inflációt, s meg sem közelíti az
élelmiszerárak emelkedését – érvel Juhász László, az érdekképviselet elnöke.
A számok alapján legalább 1,5 százalék
kiegészítés jár.
Az év első hét hónapjában ugyanis
az év eleji nyugdíjemelést jelentősen
meghaladó infláció volt: júliusban és

lyeknek kérelmét elfogadta a
Tanács – közölte a Pénzügyminisztérium.
A magyar pályázat kérdése
húzódott a legtovább, mert a
bizottság vizsgálta, hogy a magyarországi programok megfelelnek-e a feltételeiknek.

A Honvéd új otthonát eredetileg nettó 5 milliárd
forintból tervezték felhúzni. 2018-ban az eredeti
elképzelésekhez képest több mint dupla áron
zárult le a Bozsik Stadion építési munkálataira
kiírt tender: nettó 11,8 milliárd forintért, közös
ajánlattevőként a Pharos ’95 Sportpályaépítő
Kft. és a West Hungária Bau Kft. (WHB) nyerte el

a megbízást. Egy évvel korábban eredménytelen lett a közbeszerzési eljárás, mert az új stadionra szánt 5 milliárd forintért nem találtak kivitelezőt. A sportlétesítmény költsége egyébként
nemrég még további nettó 1 milliárd forinttal,
12,8 milliárd forintra drágult.
Forrás: www.atlatszo.hu
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Forrás: www.444.hu

sokan az ellenzéki jelzőt is elvitatják. A
bontakozó ellenzéki együttműködésből
ugyancsak kimaradó Magyar Kétfarkú
Kutya Párt és a közelmúltban színre lépett új pártok, mint a Volner Párt (névadója az exjobbikos Volner János) és az

