Nyomtasd, másold, terjeszd!

A rákbetegségben is rekorderek
vagyunk
Magyarországon diagnosztizálták a
legtöbb daganatos megbetegedést
2018-ban, százezer lakosra 700 beteg
jutott. Az Európai Unióban az utóbbi
évtizedekben 20 százalékkal többen
haltak bele a betegségbe, minden negyedik halálesetet a rák okoz.
A Svéd Egészség-gazdaságtani Intézet
tanulmányt írt az európai rákhelyzet
1995 és 2018 közti alakulásáról. A halálozási számokban nagyon rosszul áll
az egész kontinens, százezer lakosból
majdnem 350-en halnak meg rákban.
Az európai férfiaknál a tüdő-, a vastag-
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bél- és a prosztata-, a nőknél a mell-, a
tüdő- és a vastagbélrák szedi a legtöbb
áldozatot, ebben a sorrendben
Magyarországon évente fejenként
100 eurót költenek a rák megelőzésére, szűrésére vagy kezelésére, ugyanez
Dániában 250, Svájcban pedig 500 euró.
A rák miatt elvesztett munkaévek számában is mi állunk a legrosszabbul,
százezer lakosonként ezer munkaév
megy kárba.
Becslések szerint a rákos megbetegedések 40-45 százaléka megelőzhető,
a prevencióra és a szűrésre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
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Mi az a börtönbiznisz?
A Fidesz hozott egy törvényt még 2016-ban arról, hogy milyen körülmények között kell tartani a rabokat. Mivel a saját törvényét nem tartja be,
a rabok kártérítést kérhetnek, és kérnek is. A miniszterelnök szerint ez
felháborító.

Aki szegénynek születik, az is marad
Legalábbis akkor, ha Magyarországon látja meg
a napvilágot. Hazánkban ugyanis alig van esélye kitörni a szegénységből – derült ki a davosi
Világgazdasági Fórumra készített jelentésből.
Az Európai Unióban a hazainál csak két országban rosszabb a helyzet: Romániában és

Bulgáriában. Messze megelőz minket Szlovákia,
Csehország és Lengyelország is.
A lista első öt helyét nem meglepő módon
az észak-európai államok töltik be. Az összesített rangsort Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország és Hollandia vezetik.
Forrás: www.index.hu

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 www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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A kormány és a Fidesz fő kommunikációs témája ezekben a napokban a
„börtönbiznisz” miatti háborgás. Orbán
Viktor a Kossuth rádióban fújt riadót,
mert több ezer rabnak ítéltek magyar
bírók kártalanítást az embertelen börtönkörülmények miatt. „Ez szerintem a
joggal való visszaélés, ezért a kifizetéseket fel kell függeszteni. Nem a jogszabályok helyes alkalmazásáról van
szó, ezért nem fizetünk” – jelentette be

a miniszterelnök, amikor arról kérdezték,
hogyan érhette el a 10 milliárd forintot a
magyarországi fogvatartottaknak megítélt kártalanítás.
Azóta megjelent egy kormányhatározat, ami Orbán ígéretével szemben
nem fagyasztotta be a jogerős ítéletek
alapján járó kártalanításokat, hanem
csak arról szól, hogy az állam a fizetési határidők utolsó pillanatáig várjon az
utalással. (A befagyasztást nem is tehette volna meg, mert bármit mond is
Orbán Viktor a hiszékeny embereknek
hangulatkeltésként, a bírósági ítéleteket a kormánynak is végre kell hajtania.)
A helyzet azért bizarr, mert a rabok kártalanításáról szóló törvényt 2016-ban
az Orbán-kormány kezdeményezte, és
a Fidesz szavazta meg, míg az ellenzék
elutasította.
A törvény úgy született, hogy 2015
végéig már több mint ötezer magyarországi fogvatartott panasza került a
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Horváth Imre szocialista képviselő például így fogalmazott: „Ha (...) a
fogvatartottak nagy részének inkább
kiutalják a kártalanítás összegét, az néhány év fogva tartás után meglepő ös�szegeket fialhat az elítélteknek. Mindez
érthető módon kiválthatja a társadalom
megütközését, miközben semmit nem
javít a fogvatartottak elhelyezési körülményein.”
Az eldurvuló vitában már olyan vad
dolgok is elhangzottak, hogy civil szervezetek juttatnak be csótányokat a börtönökbe, hogy bizonyítsák, rosszak a körülmények.
Összegezve: a magyar kormány olyan
törvényt hoz a börtönviszonyokról, amilyet akar, de ha ez nem felel meg az Unió
követelményeinek, akkor ki kell lépnünk
az EU-ból. Viszont ha elfogadott egy törvényt, akkor azt be kell tartania.

Már a Fidesznek is kínos az m1 tv
Szinte nézni is kellemetlen volt azt az interjút, amelyet az m1 televízió készített Karácsony Gergely főpolgármesterrel, aki megválasztása óta először szerepelhetett a közszolgálati médiában. A riporter nem újságíróként,
hanem pártkatonaként viselkedett.
A produkció még a kormányoldalon
sem nyerte el mindenki tetszését. Fürjes
Balázs államtitkár például úgy reagált:
„Sokszor éri méltatlan támadás a köztévét, de ez a tegnapi vállalhatatlan volt.
Vállalhatatlan a főpolgármester és a budapestiek felé.”
Hatalmas öngólnak tartja az interjút
Török Gábor politikai elemző is, aki arról írt, miközben a köztévé könnyedén
tehetett volna fel színvonalasan kritikus
kérdéseket, az interjú mégis azzal indult,
hogy Karácsony miért nem biciklivel érkezett mínusz egy fokban az MTVA székházába.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége is elítélte az interjúkészítésnek
ezt a módját, és többek között ezt írták:

Forrás: www.444.hu

Kaotikusan indult az e-receptek kiadása
Igazolás vagy meghatalmazás kell az e-recepthez az ágyhoz kötöttek és a
tizennégy éven aluli gyerekek gyógyszereinek kiváltásához, ami sok kellemetlenséget okoz a patikákban. Nem hangolták össze a fejlesztéseket az
ide vonatkozó jogszabályokkal.
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és a 14 éven aluli gyerekeknek a recept
kiváltásához szükséges meghatalmazást
is az e-rendszerben kell rögzíteni. Ez a lehetőség viszont nem működik, hiába állnak készen az informatikai fejlesztések, a
minisztérium nem készítette el a bevezetéséhez szükséges rendeletet. Az ágyhoz
kötött betegeknek így a kormányablakban kell segítséget kérniük, ahol szintén
nem tudják, hogy pontosan mit kellene is
tenni.

„A hiteles tájékoztatás fogalmába a politikai hangulatkeltést szolgáló, a kérdő
mondatokban a kormánykommunikáció
üzeneteit megfogalmazó álkérdések
aligha tartoznak bele.”

Az Unió egyik legkorruptabb országa lettünk
Magyarország az Európai Unió második
legkorruptabb tagállama – olvasható a
Transparency International (TI) friss jelentésében. A nemzetközi szervezet felmérésből ráadásul az is kiderült, hogy az
EU-forrásból finanszírozott közbeszerzéseknél kiosztott pénzek húsz százalékát
Mészáros Lőrinc cégei nyerték el.
Forrás: www.index.hu

Az elektronikus rendszerben rögzített
recept nem elég egy gyógyszer kiváltásához. Magunkkal kell vinni az orvos
által kiadott felírási igazolást is, mert ha
épp összeomlik a számítógépes rendszer, nem lehet másként orvosságot
kiadni. Januártól elvileg már csak személyigazolványra és taj-számra lenne
szükség, de ezt a jogszabályt az egészségügyi tárca elfejtette módosítani.
Ráadásul az ágyhoz kötött betegeknek

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A jelentést bemutató Martin József Péter,
a TI Magyarország ügyvezető igazgatója
szerint hazánkban a korrupció a rendszer
része, nem pedig mellékhatása. Az elmúlt
évtizedben a korrupció végletesen közpon-

tosítottá vált hazánkban. „A 2010 óta hatalmon lévő elit immár évtizedes uralmának
eredményeként Magyarországon a kormányt ellenőrizni hivatott állami intézmények többsége tetszhalott állapotban van”
– tette hozzá Martin.
A jelentésre a Kormányzati Tájékoztatási
Központ a már megszokott módon reagált,
az állításokat nem cáfolta, de kijelentette,
hogy a „Transparency International egy Soros György által pénzelt szervezet, amely
az egész Soros-hálózattal együtt folytatja a
Magyarország elleni támadást”.
Forrás: www.hvg.hu

3

Forrás: www.24.hu

strasbourgi emberjogi bíróság elé, akik
mind azért követeltek kártérítést, mert a
körülményeik nem feleltek meg annak a
minimumnak, amit Magyarország nemzetközi szerződésekben magára vállalt.
Legalább 4 négyzetméternek kellene
jutnia egy emberre, és a vécéket külön
légtérben kellene elhelyezni az ágyaktól – ez a két feltétel hiányzott a legtöbb
esetben.
A magyar kormány egy új törvényben
vállalta, hogy ezeket a pereket saját hatáskörben intézi, 1200 és 1600 forint/nap
kártalanítást határozott meg a jogos kifogások után. A kormány a jogszabállyal
gyorsan akart spórolni: inkább fizettek
volna ennyit a perelő raboknak, mint sokkal többet a strasbourgi ítéletek nyomán.
Az ellenzéki képviselők előre figyelmeztették a kormányt, ne kártérítést
fizessen, hanem korszerűsítse a börtönöket.

