Népi mozgalommá vált a maszkvarrás
Mivel a koronavírus-járvány kezdete óta
nem lehet kapni a patikákban védőmaszkokat, a társadalom tudomásul vette,
hogy az állam képtelen gondoskodni a
védelméről, ezért hozzálátott, hogy maga
oldja meg ezt a problémát is.
Önkéntesek ezrei varrják országszerte
a különböző típusú és minőségű maszkokat, amelyek jó részét ingyen adják oda
azoknak, akik szeretnék használni. Bár a
hivatalos kommunikáció továbbra is fe-

leslegesnek véli a maszkviselést, a józanabb orvosok – figyelembe véve a külföldi gyakorlatot is – a maszk viselésére
biztatják az embereket. Mert igaz ugyan,
hogy aki egészséges, annak nem kell
maszk, csak hát ennek a betegségnek
éppen az a jellegzetessége, hogy sokáig nem lehet tudni, hogy ki vált fertőzővé,
mert a tünetek csak később vagy egyáltalán nem jelentkeznek.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Magyarország védőfelszerelésekkel
segíti Észak-Macedóniát
Egészségügyi védőfelszereléseket adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon
szembeszállni az új típusú koronavírusjárvánnyal – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szkopjéban.
Magyarország százezer maszkkal és
ötezer védőruházattal járult hozzá a vi-

lágjárvánnyal szembeni északmacedón
védekezéshez.
„Mi, magyarok, felelős szomszédságpolitikát folytatunk, ennek keretében
Szlovéniának, Horvátországnak, Szerbiának és most Észak-Macedóniának nyújtunk ilyen jellegű segítséget” – hívta fel a
figyelmet Szijjártó Péter.
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Nem kapnak azonnali pénzügyi
segítséget a munka nélkül maradtak
Százezrek várták reménykedve azt a mentőcsomagot, amelynek egyes
részleteit Orbán Viktor jelentette be hétfőn délelőtt. Úgy tűnik, csak nagyon keveseknek nyújt segítséget az állam azok közül, akik az elmúlt
hetekben veszítették el a munkájukat.
Álláskeresési járadék ideje
Európában

Forrás: www.atv.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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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A bejelentés egyik legfontosabb eleme
az volt, hogy rövidített munkavégzés
esetén a bérköltség egy részét átvállalja
az állam. Konkrétumokat (mit és men�nyit engednek el, napi hány órás munkaviszony esetén, mennyi lesz rá az állami
keret) nem említett a miniszterelnök,

ez majd a rendeletekből derül ki talán.
Pedig a legtöbben alighanem a munkahelyvédelemre koncentráló lépéseket
várták, mert a koronavírus-járvány március eleji elhatalmasodása miatt még a
kormányzati becslés szerint is pár hét
alatt 40 ezer ember veszítette el munkáját, és most legalább napi négyezer
dolgozót küldenek el a cégek. De ennél
egészen biztosan többen veszítették el
megélhetési forrásaikat. A helyzet azért
is nehéz, mert, mint a mellékelt ábrán
látható, az álláskeresési járadék a többi
európai országhoz képest nagyon rövid
időre szól nálunk.
Növelte a társadalmi feszültséget,
hogy a kormány a különleges felhatalmazásával élve az elmúlt napokban
olyan intézkedéseket hozott, amelyeknek semmi közük nincs a járvány elleni
védekezéshez. Orbán Viktor korábbi ígé1

Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának szerződéseit, illetve Mészáros és
Tiborcz közös vagyonkezelője is kapott
kétmilliárd forintos állami támogatást kikötőfejlesztésre.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Szemfényvesztésnek tartják
a 13. havi nyugdíj ígéretét
A nyugdíjasok érdekvédelmi szervezetei szerint felháborító, hogy a jövő évtől kezdődően, négy évre elosztva akar adni 13. havi nyugdíjat a kormány,
ahelyett hogy most rögtön segítene a nehéz sorsú időseknek. A népi humor
azonnal el is nevezte 53. heti nyugdíjnak Orbán Viktor ígéretét.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A bejelentés szerint 2021 februárjában
egyheti, majd 2022-ben ugyanígy, 2023ban és 2024-ben szintén plusz egy-egy
heti nyugdíjat kapnak majd a nyugdíjasok. Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke
szerint „az, hogy a 13. havi nyugdíjnak
csak az egynegyedét fogják megkapni

jövő februárban a nyugdíjasok, felháborító”. A szakember úgy véli, ezzel a lépéssel a kormány nem orvosolja a jelenlegi
problémákat. Legalább egymillió olyan
kisnyugdíjas van, aki kevesebb, mint 117
ezer forintból él havonta. A rászoruló
nyugdíjasok érdemi megsegítése egyszeri méltányossági nyugdíjsegély kifizetése lenne. „Honnan tudjuk, hogy mi
lesz 2021, 2022, 2023
vagy 2024 februárjában? Honnan tudjuk,
hogyan
alakulnak
majd az árak, az átlagkeresetek? Arról
nem is beszélve,
hogy honnan tudhatná bárki, megéri-e
a jövő februárt vagy
mi lesz vele 2-3-4 év
múlva?” – tette fel a
kérdést az érdekvédelmi vezető.
Forrás: www.penzcentrum.hu
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Borsodban már éheznek a járvány miatt
Magyarország legszegényebb településeire
előbb érkezett meg az éhezés, mint a koronavírus – írja az Index című internetes portál. Noha
a kisfalvakban nem tudnak arról, hogy bárki is
elkapta volna a betegséget, a gazdasági válság
már elérte az ország elmaradottabb régióit.
Van olyan falu Borsodban, ahol egy nap alatt
hatvan férfi vesztette el az állását, tartalékokat
pedig eddig se tudtak felhalmozni – mondta el
Tóth Ákos, az Age of Hope Alapítvány vezetője.
Hozzátette: a boltok a legtöbb helyen vagy
bezártak, vagy úgy felmentek az árak, hogy alig

tudnak valamit venni a helyiek. Ott, ahol eddig
250-300 forint volt egy kiló kenyér, most 450 forintot is elkérnek érte.
Tornanádaskán pedig akkor fordult katasztrofálisra a helyzet, amikor a járvány miatt bezártak az óvodák és az iskolák. Addig a gyerekek
naponta háromszor enni kaptak. Itt nem a távoktatás a szülők legfőbb gondja, hanem az, hogy
mit tud enni a gyerek otthon.
Jelenleg a civil szervezetek adományai tartják életben a régiót, ahol az éhezés szinte mindennapos.
Forrás: www.index.hu

Ne vegyék el az önkormányzatok helyiadó-bevételeit!
Teljesen érthetetlen módon Orbán Viktor úgy döntött, elvonja az önkormányzatoktól a gépjárműadóból befolyó bevételeket. Sok falunak, kisebb
városnak jószerivel ez az egyetlen helyiadó-bevétele van.

Itt írhatja alá az ez elleni tiltakozást:
https://szabad.ahang.hu/petitions/ne-vegyek-el-a-helyiadobeveteleket-az-onkormanyzatoktol

Koronavírus-helyzetjelentés
Ausztriából
Ausztria eddig jól kezelte a vírushelyzetet.
Három és fél héttel ezelőtt otthoni munkavégzést, távoktatást és a társas kapcsolatok drasztikus korlátozását vezette
be az osztrák kormány, amivel sikerült elérnie, hogy a betegség terjedése lassult.
Ez elsősorban az állampolgárok fegyelmezettségének köszönhető, másodsorban azoknak a munkahely- és gazdaságvédelmi intézkedéseknek, amelyek a
polgárok biztonságérzetét megteremtik.
Fizetésük 80-90%-át rövidített, otthoni
munkaidő mellett is megkapják, állami segítséggel. A nyugodt közérzethez

hozzájárul az a szolidáris közösségi viselkedés is, amely a rászorulók számára
is biztosítja, hogy legyen maszk, WC papír, kórházi ellátás, vagy iskolai információ. A szakminisztérium számítógéppel,
nyomtatóval látja el a hátrányos helyzetű
diákokat. Az élelmiszerboltokban ingyen
osztanak műtéti maszkokat, szerda óta
ugyanis kötelező a használata bevásárláskor.
Ám Ausztria nem bízza el magát.
A húsvéti ünnepek idején kifejezetten
lebeszélnek mindenkit a megszokott,
nagy családi összejövetelekről.
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Goulabert-Illényi Noémi

retével szemben törvénnyel kényszerítik
ki a Liget-projekt folytatását, beültetik
a kormány embereit a színházak felügyelőbizottságába, adnak két ingatlant
Schmidt Mária alapítványának, 29-et pedig az egyházaknak; tíz évre titkosítják a

