Nyomtasd, másold, terjeszd!

Takarékosságra oktatja a szegényeket,
aki havi négymilliót keres

Domokos László szerint „a hangsúlyt a
tartalékolásra kellene helyezni”. És hogy
miként? Domokos erre is megadja a választ: A pénzügyi egyensúly eléréséhez
arra kell figyelni, hogy a család kevesebbet költsön a bevételénél, a különbözetet
pedig mindig tegye félre.

Minden családban ki kellene nevezni
a „pénzügyminisztert”, aki rendszeresen
átnézi a számlákat, és meghúzza a kiadásokat.
Domokos László fizetése március elsején nőtt havi 3 millió 950 ezerről 4 millió
410 ezerre.
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Az Állami Számvevőszék milliókat kereső elnöke a napokban magyarázta el
a munkájukat elveszítő családoknak, hogyan kell okosan bánni a pénzzel.

képesek ellátni a családtagok azokat, akiknek
szakszerű segítség kellene.
Magyar György ügyvéd szerint a kialakult
helyzet számtalan problémát okozhat még az
egészségügyi dolgozóknak a későbbiekben,
mivel ez az egészséghez való jog megsértését is magában foglalhatja.

Orbán: Május 3-án tetőzik a
járvány, május 4-én érettségi
Pedagógusok, szülők és diákok ezrei kérdezik: ha egyszer úgy tudja a
kormány, hogy a tervezett érettségi idején lesz a koronavírus-járvány
csúcsa Magyarországon, akkor miért kényszerítenek sok tízezer gyereket és felnőttet, hogy veszélynek tegyék ki magukat?
Az operatív törzs április 19-én ezt a közleményt adta ki: „A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor
közösségben, személyes érintkezések
útján terjed a fertőzés. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy
az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők
és aki teheti, az maradjon otthon, továb-

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

4

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

Illusztráció: Pápai Gábor – Népzava
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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

bb!

dd tová

Forrás: www.nepszava.hu www.atv.hu

A 60 milliós Olaszországban, ahol a térségünkben a legsúlyosabb volt a járvány, jelenleg 3200 kórházi kezelésre szoruló súlyos
esetet tartanak nyilván. A 330 milliós USA-ban
13 400-at.
Akkor miért kell nekünk 36 ezer üres ágy?
De ennél is súlyosabb kérdés, hogyan lesznek

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Mi lesz a kórházból kirakott betegekkel?
Egy ország találgatja, hogy mi értelme volt néhány nap alatt 36 ezer ágyat
kiüríttetni és hazaküldeni még ápolásra szoruló embereket, ezzel veszélyeztetve az életüket.
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bá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a
kijárási korlátozásokat.”
A Szülői Hang nevű közösség szerint
„megmagyarázhatatlan, mire alapozva lehet az írásbeli érettségi megtartását mégis biztonságosnak ítélni. Fontos,
hogy a kormány tegye nyilvánossá annak a döntésnek az indoklását, ami több
százezer embert közvetlenül is érint, diákok, pedagógusok, iskolai technikai dolgozók, szülők és nagyszülők egészsége,
akár az élete is múlhat rajta.”
Bár a kormány lehetővé tette, hogy
az érettségizők dönthetnek úgy is, nem
vesznek részt a vizsgán, de ez nyilván azt
is jelenti, hogy kiesnek az idei felsőoktatási felvételiből. A Szülői Hang szerint ez
nem jelent valódi választási lehetőséget,
és a gyerekek „méltatlanul nehéz helyzetbe kerülnek”, hiszen azt várják tőlük,
hogy vagy szegjék meg az elmúlt hetek1

nulásnál; felvételi nélkül lehetne továbbtanulni; őszre halasztani az érettségit; és
a felsőoktatásban is később kezdenének,
hogy ne kelljen évet veszteni.

Máris módosítani kellett
a mentőcsomagot

Forrás: www.szuloihang.hu

A kormány által alig két hete bejelentett mentőcsomag nem segített a munka nélkül maradtaknak, de még a nagy multicégek is elégedetlenek voltak
vele. Feltehetően az óriáscégek nyomására rákényszerültek a módosításra,
de a pénz nélkül maradt családokról még mindig nem esik szó.

Helyzetjelentés Hollandiából
nagyon fegyelmezetten betartja. Az emberek a megszokottnál kedvesebbek és
türelmesebbek. Az utcán és a boltban ismeretlenek rád mosolyognak, vagy akar
rád is köszönnek. Szórólapokat is kaptam,
hogy ha rászorulnék, akkor szívesen bevásárolnak nekem. Az a jelmondat, hogy:
közösen erősek vagyunk.
Radó Márta

Rabszolgatörvény: túlmunka,
pluszpénz nélkül
Totálisan kiszolgáltatja a dolgozókat a kormány a 24 hónapos munkaidőkeretről nagypénteken hozott határozatával. A rabszolgatörvényként elhíresült döntéssel lenullázták 200 év munkaügyi vívmányait – állítja a Magyar
Szakszervezeti Szövetség.
A cégvezetők ugyanis most szabad kezet
kaptak: két éven keresztül egyoldalúan
rendelkezhetnek a munkaidő beosztásáról. Megtehetik, hogy amikor a helyzet
úgy kívánja, akár hetekig otthon tartják
az embereket, de utána ledolgoztatják a
kiesett időt, naponta akár 12 órában. Pótlék és túlórapénz nélkül. Másképpen: a
legális legfeljebb 48 órás munkahétből
akár 60-62 órát is csinálhatnak. És ettől a
legjobb szakszervezet sem képes megvédeni a tagjait, mert egy ügyes csavarral

Közgazdászok, szakszervezetek, politikusok jelezték ezerféle módon a kormánynak, hogy ez nem elegendő segítség.
Legutóbb Bokros Lajos volt pénzügyminiszter szólalt meg. Szerinte a segítséget oda kell összpontosítani, ahol a legnagyobb a veszélye a bukásnak, tehát a
munkavállalókhoz és a kisvállalkozókhoz.
Ugyanilyen fontosnak tartja a gyerekes

a kormány kivette a kezükből a lehetőséget, a kollektív szerződésben biztosított
alkut.
Ez a határozat különösen jól fog jönni
azoknak a kormány számára fontos cégeknek, amelyek most fizetésen tartják
otthon a dolgozóikat, ám amint újraindul az élet, könyörtelenül behajthatják
a kiesett munkaórákat. Erről a veszélyhelyzetre való hivatkozással döntött a
kormány, ám félő, hogy békeidőben sem
fogja visszavonni.

Illusztráció: MARABU

Hollandiában az úgynevezett „intelligens” lezárást vezették be. Ha lehet, ne
mászkálj el, de nincsen kijárási tilalom.
Már arról beszélnek, hogy újranyitják az
iskolákat. De először megnézik, hogyan
fog ez beválni Dániában. Nincsen pánikhangulat. Szinte senki sem hord maszkot,
nehogy hiánycikk legyen belőle. Helyette a másfél méter távolságot mindenki

szegény családok támogatását, a családi
pótlék megemelését.
Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke úgy vélte, drasztikus változások
hiányában a vállalatoknak most kell
dönteniük. Ha a segítséget nem tudják
igénybe venni, akkor megszüntethetik a
munkahelyeket, ahelyett, hogy részmunkaidőben, támogatással megőriznék őket.
A kormány hétfőn bejelentette,
hogy egyszerűsödik a munkahelyvédelmi bértámogatás igénylése,
és bővül a kedvezményezettek
köre. A támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető.
A vállalkozók munkahelymegtartó
hitelt is kérhetnek.
Ez a módosítás azonban még
mindig nem ad semmit a már
munkanélkülivé váltaknak és a
legszegényebb családoknak.

Már most tömeges a munkanélküliség
Lassan két hete, hogy Magyarország teljes felnőtt lakosságának hét százaléka vesztette el a
munkáját. A kancelláriaminiszter szerint pedig
naponta négyezer ember válik munkanélkülivé.
Az Ipsos közvélemény-kutató cég vizsgálatai
szerint legnagyobb arányban az alapfokú képzettségűeket sújtotta a válság, körükben 13 szá-

zalék vesztette el mostanra a munkáját. Az állás
nélkül maradtak között több a nő, a középfokú
végzettségűek és a családos.
Míg az alapfokú végzettségűeknek csupán 8
százaléka dolgozik részben vagy teljesen otthonról, a diplomások körében ez 51 százalék.
Forrás: www.444.hu
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ben előírt korlátozásokat, vagy veszítsék
el a továbbtanulás lehetőségét.
Egyébként számtalan más megoldás is lenne. Érettségi helyett az év végi
jegyeket vennék figyelembe a továbbta-

