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Hitelből építünk vasutat a kínaiaknak
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NYOMTASS TE IS!

Elképesztő összegű – 700 milliárd forintos – hitel felvételéről írt alá megállapodást Magyarország Kínával. A kínai áruk szállítására épülő, Budapest
és Belgrád között megvalósuló vasúti beruházás dokumentumait 10 évre
titkosították.

www.nyomtassteis.hu
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Színes-szagos Facebook videóban jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken, hogy a maga részéről
aláírta a Budapest-Belgrád vasútvonal
hazai szakaszának felújításához kapcsolódó hitelszerződést. Annyi tudható,
hogy az építést a Mészáros Lőrinc-féle
OPUS Nyrt. egyik leánycége nyerte konzorciumban egy kínai vasútépítő vállalattal. Így az elmúlt két napban 1300 milliárd forinttal nőhetett az államadósság.
Kínának jól jönne egy vasútvonal,
amely Pireusz görög kikötőből Európába szállítaná az áruikat. Magyarország
vállalta, hogy a Belgrád–Budapest vonal hazai szakaszát megépíti. Rendben
is lenne ez, ha a kínaiak fizetnének érte.
De nem így van, mi veszünk fel kölcsönt
tőlük arra, hogy nekik vasutat építhessünk. Szakértők kezdettől vitatták az üzlet értelmét.
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Hivatalosan 700, valójában a kapcsolódó beruházásokkal együtt akár
ezermilliárd forintba kerül a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása, amely
projekt vélhetően soha nem fog megtérülni. A magyar vasúthálózat szempontjából a vonal másodlagos, érdemi
forgalmat nem bonyolít le. A kínai teherszállítás a mai ismereteink szerint
napi két pár tehervonat lenne, emiatt
a magyar állam számára a beruházás
egyes számítások szerint 2400 (!) év
alatt térülne meg.
Az ügylet dokumentumait tíz évre
titkosítják, de annyi biztos, hogy Mészáros Lőrinc cégei legalább 300 milliárdos
bevételre számíthatnak majd innen. Az
adósságot viszont még a gyerekeink is
fizetni fogják.

Veszélyhelyzet az egészségügyben
A kórházak kiürítése, az alapellátás meggyengülése, az orvosokra és a
magánrendelésekre vonatkozó megkötések nagyon súlyos helyzetet hoztak létre. A Magyar Orvosi Kamara szerint fennáll a veszélye, hogy az elmaradt kezelések miatt többen halnak majd meg, mint a koronavírusban.
A hivatalos állítással szemben rengeteg
olyan embert is hazaküldtek a kórházakból, akiknek még bőven ápolásra lett volna
szükségük. Az internet és az újságok tele
vannak olyan beszámolókkal, amelyek ezt
erősítik meg.
A Pesti Hírlapnak nyilatkozó Németh
Athina mentős ápoló önként vállalta, hogy
a kórházkiürítések miatt hazaküldött betegeket segít a rászoruló családoknál.

Forrás: www.nepszava.hu
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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 nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Csak ő már kilenc, általa látogatott és segített páciens haláláról tud. Ezek között
voltak végstádiumos, daganatos betegek
is, akiknek nem kellett volna olyan tortúrákon keresztülmenniük az utolsó napokban, mint így.
A gyógyászati segédeszközökkel ke
reskedők is megrázó történetekről mesélnek. – Ennyi elkeseredett, kétségbeesett
emberrel, tragikus sorssal még nem találkoztam – meséli egyikük. Folyamatosan
csöng a telefonjuk, és özönlenek hozzájuk a segítséget, tanácsot kérő, hosszú
„bevásárlólistákkal” felszerelkezett hozzátartozók. Voltak, akiknek egy nap alatt kellett volna mindent beszerezniük.
Súlyos gondok vannak az alapellátásban is. Egy a 444 című internetes portálnak nyilatkozó orvos meséli, hogy „…a veszélyhelyzet kihirdetésével párhuzamosan
azonnal megtiltották, hogy az egészség1

ügyi dolgozók másodállást vállaljanak. Nekem nincs magánrendelésem, de akinek
igen, az most nem folytathatja azt. Amiből
én és más kollégáim is élnek (az állami
fizetésem mellett), az az, hogy háziorvos-

Illusztráció: MARABU

ként ügyelek egy másik városban. Aki ezt
így csinálja, az nagyjából megkeresi még
egyszer a fizetését. Ezt most beszüntették.
Volt, aki bedolgozott egy másik kórházba
x napokon, most ezt sem lehet. Mindenki
csak a fő, állami állásában dolgozhat. Ezt
az ellátás is megszenvedi, és mi is.” Ennek
az orvosnak, aki koronavírusos betegek

életéért küzd egy dunántúli kórházban, a
nettó alapfizetése 203 ezer forint.
Nem véletlenül fordult a kormányhoz
a Magyar Orvosi Kamara, igen súlyos állításokat megfogalmazva: „Jelenleg sem a
betegek, sem az orvosok
nem tudják pontosan, milyen ellátások hol érhetők
el. A szakrendelők nagy
része leállt, ez a kapacitás
a 65 év feletti orvosok hiányában csak részlegesen
pótolható. A normál egészségügyi ellátások hiánya
miatt bekövetkező esetleges egészségkárosodások
és halálozások ismeretlen
mértékűek. A jelenlegi helyzetben sajnos
reális veszély, hogy a »szokásos« betegségek elmaradó ellátásából adódó tartós
egészségromlás és emelkedő halálozás
meghaladja a járvány által okozott egészségveszteséget.” A MOK szakmai ajánlások
kidolgozását javasolja a nem vírusfertőzött
betegek járvány alatti ellátására.

Forrás: 168ora.hu, pestihirlap.hu, 444.hu

Helyzetjelentés Angliából
Anglia nincs jól. Az Egyesült Királyságban
már 3 millió ember került közel az éhezéshez. A gazdaság teljesítménye 13 százalékkal csökkent. A Guardian című lap szerint
április végéig minden ötödik kisvállalkozás
tönkremehet. Eddig 129 kórházi dolgozóról
tudjuk, hogy koronavírusa volt és meghalt.
A kormány hónapokig elmulasztotta, hogy
az ott dolgozókat védőfelszereléssel lássa
el. Kevés embert tesztelnek, még azokat
sem mindig, akiknek már tüneteik vannak.
Közben a kormány diktatorikus intézkedéseket hoz ebben és más ügyekben, de az
emberek annyira félnek a vírustól, hogy ezt
észre sem veszik. A mentők és a körzeti or-

vosok szerint az otthoni halálozások száma
óriásit ugrott, mert az emberek nem merik „terhelni” az egészségügyet, és félnek,
hogy a kórházban fertőződnek meg. Nagyon megnőtt a családon belüli erőszak is.
Szubjektívan: én jól vagyok, van lakásom és
ennivalóm. Utcákon és parkokban gyalogolok naponta órákon át. Süt a nap, emberek
százai mennek ki a szabadba. A kedvenc
parkomban az elmúlt napokban a rendőrök
már nem állították fel azokat, akik leültek
egy padra.
(Még több információ az Anglia és a
koronavírus 2020 nevű Facebook-csoport
ban.)

Nem könnyű hivatalosan is
munkanélkülivé válni
A miniszterelnök megnyugtatóan beszél arról, hogy akik elvesztették a
munkahelyüket, nyugodtan menjenek munkanélküli-segélyre, és mire letelik a három hónap, lesznek új munkahelyek. Bár ez utóbbi állításban sokan kételkednek, sajnos az álláskeresési járadék sem megoldás mindenkinek, hiszen rengeteg a kizáró ok.
Senki nem maradhat megélhetés nélkül – mármint a szakszervezetek szerint,
ezért követelik, hogy az álláskeresési időt
hosszabbítsák meg a veszélyhelyzet hivatalos lefújását követő három hónapig,
és az összegét emeljék legalább a megélhetési minimumra, ami számítások szerint most havonta 95 ezer forint.
A munkanélküli-nyilvántartásba nem
könnyű bekerülni, vannak bizonyos előírások, amelyeknek meg kell felelni.
Az álláskeresővé, vagyis regisztrált
munkanélkülivé váláshoz a megelőző
három éven belül legalább 360 nap jogosultsági időt kell igazolni. Vagyis nem

olyan egyszerű a rendszerbe bekerülni,
és akinek ez mégis sikerül, legfeljebb 90
napig érezheti magát némi biztonságban.
Kizáró ok a nappali tagozatos tanulói jogviszony, az öregségi nyugdíjra jogosultság, a rehabilitációs járadék és a
megváltozott munkaképességű személyek ellátása utáni járadék vagy a hivatásos nevelőszülőség.
A járadék összege a kérelem benyújtását megelőző négy negyedévben kapott átlag havi járulékalap 60 százaléka,
de a 161 ezer forintos minimálbért nem
lépheti túl.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Szavazz ránk!
Bejutottunk a döntőbe az osztrák Sozialmarie civil szervezet
társadalmi pályázatán. Jó esélyünk van arra, hogy nagy összeget
nyerjünk a Nyomtass te is! hetilap terjesztésére.

Márkus Piroska

Most egy szavazattal te is segíthetsz nekünk!
Április 29-éig lehet szavazni itt:
www.sozialmarie.org/hu/projects/7997
Köszönjük!
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