Ezer faluba, kétmillió emberhez
visszük el a szabad sajtót

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A 2020-as év végéig szeretnénk ezer olyan embert, közösséget, baráti társaságot találni, akik vállalják, hogy egy-egy kistelepülésen minden héten,
valamennyi postaládába eljuttatják a Nyomtass te is! legfrissebb számát.
pülésre jutottunk el, és volt olyan hét, hogy
félmilliós példányszámban jelentünk meg. A
visszajelzések alapján az emberek igényelnék
a hiteles információkat, és szeretnének sokoldalúan tájékozódni.
Magyarországon a lakosság egyötöde,
kétmillió ember, olyan településeken él, ahol
1000–5000 fő lakik. Körülbelül ezer ilyen lakosságszámú település van. A 2020-as évben
azt szeretnénk elérni, hogy az itt élők valamennyien megkapják az újságunkat minden
héten. Ezért ezer olyan embert, közösséget,
baráti társaságot keresünk, akik felelősséget vállalnának egy-egy faluért. Biztosítanák,
hogy minden héten eljusson a postaládákba a
Nyomtass te is! legújabb száma.
Ha bármivel segíteni tudsz nekünk –
nyomtatás, szállítás, terjesztés, pénz, kapcsolatok, ötletek, reklám –, akkor írj nekünk
az info.nyomtassteis@gmail.com címünkre!
Köszönjük!
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Miért nem
az egészségügyről
konzultálunk?

A Szonda Ipsos közvélemény-kutató cég 28 országban elvégzett felméréséből az derült ki, hogy a saját egészségügyi rendszerük helyzetét a
magyarok látják a legrosszabbnak: 76 százalék sorolta ezt a legnagyobb
problémák közé.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A kormány százmilliárdokat költ évente arra,
hogy csak azok a hírek juthassanak el a kistelepülésekre, amelyeket ők akarnak. Reggeltől estig a migránsokkal (menekültekkel)
riogatják az embereket, és folyamatosan arról
beszélnek, hogy az országban minden jó és
minden szép.
Ennek érdekében felvásároltatták a megyei napilapokat, és egyetlen országosan is
fogható független rádió sincs. A mi pénzünkből működő Kossuth Rádió és az M1 TV, több
más adóval együtt, kizárólag propagandát sugároz, miközben az ellenzéket nem engedik
megszólalni. Immár egy évtizede csak egyféle véleményt és meghamisított tényeket
hallhatunk.
Ezért indítottuk el több mint két éve a
Nyomtass te is! hetilapot, amely hétről hétre
azokat a legfontosabb híreket közli, amelyeket a legszívesebben elhallgatna a kormány
az emberek elől. Ez idő alatt rengeteg tele-
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Még a második legrosszabbul álló Lengyelországban is csak 55 százalékos volt
ez az arány.
Ehhez képest – hiába erőlteti a kormány a migrációs témát – a bevándorlást
csak a magyarok 11 százaléka sorolta a
három legégetőbb probléma közé. Terrorizmustól pedig csak 2 százalék tart.
Hogy mennyire kétségbeejtő a magyar egészségügy helyzete, azt jól jelzi,

hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) adatai szerint csaknem 24-25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyi ellátás rendszeréből.
Míg Magyarországon hat ápoló jut
ezer lakosra, addig Németországban a
duplája. Budapesten és Pest megyében
a legalacsonyabb a folyamatos munkarendben dolgozó szakképzett ápolók
száma, miközben itt a legmagasabb a
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A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
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ehhez: a becslések szerint a tavaly végzettek 59 százaléka nem a szakmában
helyezkedett el.
Az egészségügyi szakdolgozói helyek
73 százaléka van betöltve jelenleg.
Nyakunkon az újabb úgynevezett
„nemzeti konzultáció”, de természetesen
nem a legégetőbb problémánkról, az
egészségügyről fog szólni, hanem olyasmikről, amik elterelik majd a figyelmünket az életünk legfontosabb kérdéseiről.
Forrás: www.hvg.hu, www.penzcentrum.hu

Hazudnak a mentők kiérkezési
idejéről

A jogállamért tüntettek
Több ezren demonstráltak a hétvégén Budapesten, az ellen tiltakozva, hogy
a kormány nem akarja végrehajtani azt a bírósági döntést, amely pénzt ítélt
meg a Gyöngyöspatán élő cigány gyerekeknek, akiket sokáig törvénytelen
módon, elkülönítve oktattak.
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

szakképzetlen ápolók aránya. De minden
megyében hiány van kórházi és rendelői
dolgozókból, főleg ápolók, szülészek és
mentőtisztek hiányoznak.
Az egészségügyi pálya – főleg az alacsony bérek miatt – annyira nem vonzó,
hogy a tíz éve végzett, 2009/2010-es
évfolyam egészségügyi szakdolgozóinak a 66 százaléka már nem is dolgozik
az egészségügyben – állítja az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóhelyettese. Páva Hanna azt is hozzátette

A jogállam lényege az, hogy az életünket
törvények irányítják, amelyek mindenkire érvényesek, azokat mindenkinek be
kell tartania. A bírósági ítéleteket például nem lehet megkérdőjelezni, azok kivétel nélkül mindenkire kötelezők. Mivel
Magyarország jogállamnak tartja magát,

A kormány büszkén jelentette be, hogy örvendetesen rövidült a mentők kiérkezési ideje, csakhogy kiderült, mi ezt is másképpen mérjük, mint bárhol másutt a világon.

Rétvári Bence államtitkárt a parlamentben arról kérdezték, hogyan alakult az
utóbbi években a mentők kiérkezése
ideje. A kormány tagja ezt válaszolta: az
Országos Mentőszolgálat országosan
10,88 perc alatt ér ki a sürgős esetekhez, a 15 percen belüli kiérkezési arány
pedig 82 százalékos. Ez jelentős javulás
ahhoz képest, hogy a 2018-as év első
hónapjában a 15 perces kiérkezési arány
78 százalékos volt. Vagyis Rétvári szerint
„az utóbbi években folyamatosan javult a
sürgős esetekben a kiérkezési idő, ami a
kormány fejlesztéseinek köszönhető”.
Csakhogy van itt egy nem is olyan
apró kis csúsztatás.
A kiérkezési idő alatt azt az időt értjük
évtizedek óta, ami a hívástól, azaz a beje2

lentés kezdetétől a helyszínre való kiérkezésig eltelt. A világon mindenhol ezt az
adatot mérik. De nem így nálunk!
A Mentőszolgálatnál a kiérkezési időt
nem a hívástól számítják, hanem a mentőkocsik indulása és a helyszínre érkezés
között rögzítik.
Tehát ez az idő a Mentőszolgálat vezetése szerint onnantól számítódik, amikor már van szabad mentőegység, amelyet küldeni lehet.
Az eközben vérző sebbel, infarktussal, stroke-kal vagy balesetben eszméletlenül fekvő beteg vár, akár fél órát, egy
órát is, amíg a megfelelő mentőegység
megkapja a címet. Aztán már tényleg
gyorsan odaér.

ezért keltett megdöbbenést, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök megkérdőjelezte a
bíróság döntését, mert szerinte a romák
az ítélet nyomán munka nélkül jutnának
pénzhez. Természetesen minden ember,
aki kártérítést kap valamilyen ügyben,
az munka nélkül jut hozzá ehhez, hiszen
a pénzt az elszenvedett sérelmei miatt
kapja.
Setét Jenő roma aktivista, a tüntetés
főszervezője leszögezte: „Senki nincs a
törvény felett, se cigány, se nem cigány,
se dolgozó, se nem dolgozó, se miniszterelnök.” Beszédében úgy fogalmazott:
az egyetlen hasonlóság közte és Orbán
Viktor között az, hogy mindketten voltak
Soros-ösztöndíjasok.
A tüntetők azt követelték, hogy a kormány tartsa tiszteletben akkor is a bíróság ítéletét, ha romákról van szó.
Forrás: www.hvg.hu

A fideszes kádereket a megyei önkormányzatok tartják el
A megyéknek is vannak önkormányzatai, de ezek
jószerével szinte csak működésre és a dolgozók
fizetésére költik az összes állami juttatást. Rengeteg vidéki fideszes ezekben az állásokban jut
megélhetéshez.
A megyei önkormányzatok 2018-ban 4,7 milliárd forintot költöttek el, és ez szinte teljes egészében a képviselők fizetésére és a szervezetek
működésére ment el. Gazdasági elemzésük alapján úgy tűnik, egyetlen feladatuk, hogy jól fizetett
állásokat biztosítsanak a vidéki politikusoknak.

A korábbi feladatokat, a megyei oktatási és
egészségügyi intézményeket átvette az állam, viszont az ezeket korábban működtető bürokrácia
megmaradt. A megyei önkormányzatok saját forrással nem rendelkeznek, a kormány pénzét költik. Megszüntetésük nem lenne hatással a mindennapi életre, viszont ötmilliárd forintot lehetne
vele megtakarítani. Igaz, több száz jól fizetett, a
vidéki pártépítés szempontjából fontos politikusi
állást kellene ehhez feláldozni.
Forrás: www.g7.hu

Forrás: www.varosikurir.hu
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