Nyomtasd, másold, terjeszd!

Decemberig 54 ember fagyott meg
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NYOMTASS TE IS!

A Magyar Szociális Fórum jelentése szerint csak október eleje és december vége között 54 polgártársunk vesztette életét kihűlés miatt Magyarországon. Az áldozatok többsége fűtetlen lakásokban, illetve kórházba
szállítás közben halt meg.

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

bb!

A kihűlés okozta halálozások területi
megoszlása alapján elmondható, hogy
az elhunytak többsége kistelepüléseken
élt, közülük is sokan mélyszegénységben. A magányosan élő, idős emberek
továbbra is a legveszélyeztetettebbek.

Pedig a nagy hidegek még csak most
jönnek.
A Máltai Szeretetszolgálat kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljünk hajléktalan embertársainkra és az egyedül,
rossz körülmények között élő idősekre.

Forrás: www.merce.hu
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Drágulni fog a kenyér

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

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu

Forrás: www.merce.hu

Az emberek a kenyér árában azonban
sokkal nagyobb mértékű drágulást fognak tapasztalni.
Az utóbbi időszakban több alkalommal is emelkedett a liszt ára, ezért az elmúlt két-két és fél év alatt már eddig 25
százalékkal drágult a kenyér.

Sokkal több munkahelyet
menthetett volna meg a kormány
Legfeljebb 3 hónapig és akkor is méltatlanul kevés összeggel segít a kormány azoknak, akik munka nélkül maradnak. Márpedig a járvány miatt
az elmúlt hónapokban százezrek kerültek utcára. Kiderült, a kormány a
csődbe ment cégek nagy részét megmenthette volna a gazdaságvédelmi
alapból, mégsem tette.

„Emelniük kell a liszt árát a malmoknak januárban, különben nem biztosítható a működésük” – mondta Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnökvezérigazgatója. Ez pedig maga után vonja a kenyér árának növekedését is.
A jelenlegi áremelkedés hátterében
alapvetően a hazai és az európai búzatermés gondjai állnak: a súlyos aszály, majd
a tavasz végi, nyár eleji esős periódus. Mivel hónapok óta drágul a kenyérgabona,
a malmok 7-10 százalékos áremelésre
kényszerülnek.
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lóknak nem nyújtott elegendő és hathatós segítséget. Míg más országokban
– például Ausztriában – minden bajba jutott munkavállaló alanyi jogon megkapja
a kormánytól a fizetése
70-80 százalékát, hogy
Mennyi ideig jár munkanélküli-segély?
túlélje a válságot, a
magyarok legfeljebb 3
Ausztria
5 hónap
hónapos, úgynevezett
Csehország
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Dánia
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támogatást remélhetLengyelország
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Százezrek váltak munkanélkülivé néhány
hónap alatt a Covid−19 vírus miatt Magyarországon – is –, mert a kormány sem
a vállalkozásoknak, sem a munkaválla-

Forrás: Európai Unió
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A legveszélyeztetettebb ágazatok közül kettő – a turizmus és a vendéglátás
– a második hullámban kapott némi segítséget. A támogatásukra azonban méltatlanul kevés, havonta összesen mintegy
5 milliárd forint jut a központi költségvetésből. Ebből a szerencsések legfeljebb
50 százalékos bértámogatást kaphatnak
a munkavállalóik után, ám ennyiből nem
lehet megmenteni az ágazatban egykor
kialakított munkahelyeket.

Közös kormányzásra készül az ellenzék
Hat pontban fogalmazták meg a közös kormányzás legfontosabb alapelveit az ellenzéki pártok – DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd
– vezetői. Korábban már megegyeztek abban, hogy közös listán, közös
jelöltekkel, közös miniszterelnök-jelölttel indulnak a 2022-es választáson.

Forrás: www.444.hu

Egymilliárd forint jutalmat kapott
a Fradi ukrán edzője
Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van,
hogy a csapata nemzetközi
szerepléséből származó bevételek 20 százaléka őt illeti.
Ez az összeg egymilliárd forint
körül van. Ez jól jellemzi a foci

körüli viszonyokat. Az sem mellékes, hogy a Bajnokok Ligájában
lejátszott hat mérkőzésből egy
döntetlent ért el a Ferencváros, a másik 5 meccsen kikapott. Ezért járt most az ezermillió forint.

A közös programjuk a következő hat alapértékre épül majd:
Önmagával békében élő nemzet
Jakab Péter (Jobbik): „Megteremtjük a társadalmi békét, véget vetünk az elmúlt évtized
gyűlölködésének, betemetjük a társadalmi
árkokat, és újraegyesítjük a nemzetet. Mi nem
hat párt, hanem 15 millió magyar kormánya
leszünk.”

Forrás: www.hvg.hu

Kétszer annyit költünk alkoholra,
mint az uniós átlag
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tot főzhetnek vagy főzethetnek cefréjükből jövedékiadó-mentesen.
Habár a járvány miatt az összes kocsma bezárt, az online értékesített alkohol
mennyisége emelkedett. A szakember
úgy látja, emelkedő tendenciát mutat
azoknak a száma, akik nem érzik jól magukat a saját bőrükben. És innentől kezdve a különböző feszültségoldó, gondűző
szerek – akár az alkohol, a gyógyszerek,
esetenként az alkalmi kábítószer-használat – kerülhetnek előtérbe.

Demokratikus jogállam
Fekete-Győr András (Momentum): „Olyan új
köztársaságot fogunk építeni, amiben a polgárok, vagyis mi ellenőrizzük kormányt, és
nem fordítva. Véget fogunk vetni az oligarchák
hatalmának, és leszámolunk a korrupcióval.
Egyetlen bűn sem maradhat büntetlenül.”
Forrás: www.nepszav.hu

Az EU-ban a háztartások kiadásainak 1,6
százalékát költötték átlagosan italra, de
Magyarországon ez az arány 2,9 százalék
volt. Finnországgal és Horvátországgal
holtversenyben a 6. helyen állunk.
Zacher Gábor toxikológus szerint ez
az arány biztosan nőtt 2020-ban a több
hónapos bezártság miatt. A vírus sokaknál erősítette a függőséget, vagy agres�sziót szült. Úgy vélekedett, hogy az sem
segít, hogy a kormány döntése alapján a
magánszemélyek idén már 86 liter párla-

életünkben számol a
környezeti fenntarthatóság feltételeivel.”
A demográfiai válság
kezelését és a természeti értékek megvédését tűzték ki célul,
és felszámolnák az illegális migrációt is.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Egy felmérésből most egyértelműen kiderült, hogy a járvány miatti károk
enyhítésére létrehozott gazdaságvédelmi alapot másra használta a kormány, az
abból fizetett kiadások jelentős részének
semmi köze nem volt a valóságos gazdaságvédelemhez. Jutott pénz például a
Budapest–Belgrád vasútvonalra, atlétikai
gigastadion építésére és kormányközeli
sportegyesületek sok százmilliós támogatására, csak éppen a dolgozó emberek
megfelelő támogatására nem.

A jövőbe tekintő kormányzás
Schmuck Erzsébet (LMP): „Célunk egy olyan
környezettudatos társadalom felépítése,
amely mind a gazdaságban, mind az egyéni

Gondoskodó társadalom
Szabó Tímea (Párbeszéd): „Egy olyan társadalomért dolgozunk, amely nem hagyja magára
az időseket, a betegeket, a szegénységben
élőket.” Igazságos újraelosztási rendszert,
tisztességes bért és nyugdíjat ígért a Párbeszéd társelnöke.
Igazságos társadalom
Kunhalmi Ágnes (MSZP) az oktatási rendszert, a tisztességes versenyt és a jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető állami
szolgáltatásokat emelte ki. „Be fogjuk vonni a
felső tízezret és a nagyvállalatokat is a közteherviselésbe.”
Európai Magyarország
Gyurcsány Ferenc (DK): Sok vitánk van az Európai Unióval, és messze nem tökéletes, de
„a történelmi választási lehetőségek közül
Magyarország számára a legjobb, a legfontosabb”. Hazafias, európai kormányt szeretnénk
– emelte ki a DK elnöke.
Forrás: www.telex.hu

3

