Nyomtasd, másold, terjeszd!

A falusi kisboltok is szállíthatnak házhoz

NYOMTASS TE IS!

kereskedő napi fogyasztási cikkeket vagy
éttermi ételt forgalmaz – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

www.nyomtassteis.hu

Forrás: www.mti.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Segítség családon belüli erőszak esetén
A kényszerűen összezárt családokban
jóval több a feszültség és az ingerültség. Ilyenkor különösen megnő a veszélyeztetettsége a családon belüli,

Azonnali segítséget
a munka nélkül maradóknak!

illetve kapcsolati erőszak áldozatainak.
Egy ingyenesen hívható telefonszámon
– 36/80/205520 – lehet segítséget kérni ilyen esetben a nap 24 órájában.

Miközben a koronavírus-fertőzöttek számának robbanásszerű növekedése még hátravan, a munkájukat, jövedelemforrásaikat már most százezrek veszíthették el. Egyre többen követelik, hogy – más országokhoz
hasonlóan – a mi kormányunk is azonnal nyújtson konkrét segítséget a
reménytelen helyzetbe jutott családoknak.

Hol és mikor követhetők élő szentmiseközvetítések?

9-én, nagycsütörtökön a győri Nagyboldogasszony-bazilikából. Április 12-én, húsvétvasárnap pedig a Szent István-bazilika Szent
Jobb-kápolnájából közvetítenek szentmisét,
amelyet bemutat és szentbeszédet mond
Erdő Péter bíboros prímás.

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

Forrás: www.magyarkurir.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a nyilvános liturgiák március 22-e óta elmaradnak.
A Magyar Kurír katolikus hírportál összegyűjtötte a rádiókon, televíziókon elérhető
misék időpontjait. A Duna Tévén vasárnapi
szentmisét közvetítenek április 5-én, virágvasárnap 9 órától a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása-templomból, április
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Alig van ember, akinek a környezetében
ne lennének olyanok, akik már most elvesztették a munkájukat, bevételi forrásaikat. Korábbi felmérésekből tudjuk,
hogy a magyar társadalom egyharmadának még egy hónapnyi tartaléka sincsen,
de a nagy többség sem képes néhány
hónapnál tovább kitartani.
Mint a mellékelt ábrán látszik, a környező országokban már rég meghozták
a legfontosabb intézkedést, a kieső fizetések pótlását. Mióta az ábránk készült,
már Szlovákia is felzárkózott ezekhez az
államokhoz. Náluk, a járvány miatt leállni
kényszerült cégeknél, a dolgozók bérének 80 százalékát vállalja át az állam.
Most hétfőn az összes ellenzéki párt
– a DK, az MSZP, a Jobbik, a Momentum,
a Párbeszéd, az LMP és a Liberálisok –
egyhangúan követelték, hogy száz százalékkal emeljék meg az egészségügyi

Forrás: Momentum

Bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül is folytatható üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzet idején, ha a
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delmet követelnek a válság idejére, és
a közüzemi számlák fizetésének felfüggesztését.
A sokféle elképzelés kidolgozói
egyetértenek abban, hogy azonnali cselekvésre van szükség a társadalmi robbanás elkerüléséhez.
Orbán Viktor hétfőn azt ígérte, hogy
április elején nagyszabású akciótervet
jelent be, és ennek eredményeképpen
mindenkinek lesz munkája. A kormány
tartja az eddigi irányt, „munkán keresztül segíti az embereket jövedelemhez és
megélni is” – fogalmazott a miniszterelnök.

Soros szerint mindenki veszélyben van a
járvány idején, de sokakat különösen fenyeget, mint például az idősotthonokban
élőket és a hajléktalanokat, akikből egyre
több lehet, mert sokan veszítik el a munkájukat. Szerinte emiatt az önkormányzatok, amelyek amúgy is szűkös keretből
gazdálkodnak, most hatalmas szociális
problémákkal találják majd szembe magukat. Ezért adományozott egymillió eurót (mintegy 357 millió forintot) a fővárosi
önkormányzatnak, hogy ezzel is segítse a
bajbajutottakat.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Korlátlan hatalom Orbánnak,
beláthatatlan ideig
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https://iranytu.org/nyomtasshirlevel

Helyzetjelentés Spanyolországból

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Egy héttel ezelőtt azt kérte Orbán
Viktor, hogy az ellenzék tegye lehetővé,
hogy ezt az időkorlát nélküli teljhatalmat
gyorsított eljárásban kapja meg. Ehhez
természetesen nem járulhattak hozzá,
ezért lehetett azt hazudni az ellenzékről,
hogy gátolják a vírus elleni védekezést.
Most hétfőn már elég volt a Fidesz-többség a döntéshez, és az meg is szavazta.
A veszélyhelyzet elmúlta után – amit
Orbán dönt el, hogy mikor van vége –
nyilván visszaadja majd ezt a korlátlan
felhatalmazást, hacsak nem gondolja
meg magát…

Forrás: www.444.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre!:

Vajon lehet olyan ember Magyarországon, aki elhiszi, hogy az ellenzéki pártok politikusai és szavazói a vírusnak szurkolnak, vagyis azt szeretnék, hogy
minél többen betegedjenek és haljanak meg? Nehezen képzelhető el. Mégis sikerült Orbán Viktornak majd egy héten át ezt elhitetnie a választói egy
részével.
Sokak szerint csapdát állított az ellenzéknek, amibe ők bele is sétáltak. A járványveszély idején különleges jogrendet vezettek be az országban, ami sok hatalmat
ad a kormány kezébe. Erre szükség is van,
hiszen ilyenkor gyors és rendkívüli döntéseket kell hozni. Ezt az ellenzék sem vitatta. Ők egyszerűen azt kérték, hogy amikor 15 nap után meghosszabbítják, akkor
ennek legyen egy határideje. Más országokban is kaptak ilyen felhatalmazásokat
a kormányok, de demokráciákban meghatározzák, hogy meddig tarthat ez a parlamenti ellenőrzés nélküli időszak.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Soros György 357 000 000 forintot
adományozott a koronavírus elleni
küzdelemre

Olaszország után Spanyolországban a legmagasabb a vírus által okozott halálesetek száma.
Az ország jelenlegi 7340 halottja olyan mértékben terheli meg a halottasházakat, hogy a
holttestek elhamvasztására sincs idő, mielőtt
elszállítják őket. Ennél is rosszabb, hogy senki
nem tudja eltemetni a szeretteit.
Napi 3000 és 6000 között mozog az új megbetegedettek száma.
Én két hete, a március 16-án bevezetett kijárási tilalom óta ülök a barcelonai szobámban,
ahova 2 hónappal ezelőtt érkeztem. Katalónia
számos részén, csakúgy, mint Madridban, az

egészségügyi ellátás összeomlott, védőfelszerelésből pedig már hosszú napok óta kifogyott
az ország. Emiatt eddig 5000 orvos és nővér
fertőződött meg, pedig a hivatalos számok
szerint 70 000 koronavírus-fertőzöttet kellene
az egészségügynek ellátnia. A Kínából rendelt
600 000 teszt teljesen használhatatlannak bizonyult.
A két héttel ezelőtt még pezsgő város mára
teljesen elnéptelenedett. A járvány következményeként eddig már 2 millió embert bocsátottak el a munkahelyéről, és számos kis- és
középvállalkozás került a csőd szélére.

Jónás Marianna

dolgozók bérét, növeljék a szociális juttatásokat, fokozottan védjék a családokat, a munkanélkülivé váló embereket,
az időseket és a nyugdíjasokat, valamint
segítsék a munkahelyek megtartását,
valamint a kis- és középvállalkozásokat.
Surányi György, a Magyar Nemzeti
Bank egykori elnöke azt javasolja, hogy
legalább három hónapig, havonta és fejenként minden munkáját elvesztőnek
100 000 forintot, az eltartott gyerek után
50 000 forintot adjanak a költségvetésből.
Mások egy mindenkire kiterjedő
– szintén százezer forintos – alapjöve-

3

