Nyomtasd, másold, terjeszd!

Miért csak Pest megye maradt zárva?

NYOMTASS TE IS!

Budapest mellett május negyedikétől Pest megyében továbbra is fenntartják a kijárási korlátozásokat, míg az ország többi részén akár strandra is lehet menni. Akik kicsit utánanéztek a számoknak, megdöbbentek.
a számot összehasonlítva a megye 417
712 fős lakosságával, azt kapjuk, hogy itt
több mint kétszer akkora valószínűséggel futok össze egy regisztrált fertőzöttel, mert minden 1401 emberből egy már
igazoltan elkapta a koronavírust. De még
a mindössze 79 fertőzöttet regisztrált
Zala is hasonlóan veszélyes, mint Pest
megye, itt ugyanis 3400 lakosra jut egy
fertőzött.

www.nyomtassteis.hu
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Pest megyében néhány nappal ezelőtt
394 fertőzöttet regisztráltak, ez az összes
hazai fertőzött 13%-a. Ám ha a 394-et
összevetjük Pest megye 1 278 874 főnyi
lakosságával, azt kapjuk, hogy minden
3246 lakosra (egy-egy közepes méretű
falura) jut 1 (azaz egy) regisztrált fertőzött.
Fejér megyében regisztrálták az ös�szes fertőzött 10 százalékát, 298 főt. Ezt
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„Száz százalék”, hogy indíthatnak pert a családok
ezekben az ügyekben. A kórház felelhet a károkozásért, ugyanis kötelezettségszegésről van szó,
mondta az ügyvéd. Nemcsak polgárjogi perek

indulhatnak vagyoni és nem vagyoni kártérítésért,
hanem felmerül még a büntetőjogi felelősség
kérdése is, a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés.
Van ugyan különleges jogrend és van veszélyhelyzet, de sem az alaptörvény, sem az egészségügyi törvény nincs felfüggesztve. Aki ezt megszegi, „függetlenül attól, hogy Orbán Viktor vagy
Kásler Miklós mit mondott neki, felelni fog”, ha
bármely betegnek hátránya keletkezik vagy életét veszti a hazaküldés miatt.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Megállíthatatlanul nő
a munkanélküliség
Micsoda véletlen, hogy a részletes munkanélküliségi adatok hivatalos
közlését épp most szüntették be! Így jórészt a saját tapasztalatainkra és a
közvélemény-kutatókra kell hagyatkoznunk. Nem nyugtatta meg a társadalmat Orbán Viktor sem, aki tömeges közmunkát ígér, illetve a fiataloknak azt ajánlja, hogy menjenek katonának.

Lehet perelni a betegek hazaküldése miatt
Magyar György ügyvéd szerint a kormány
kórházkiürítési akciója nagyon nehéz helyzetbe hozta az orvosokat, akik nem tehettek mást,
vagy kitették a betegeket, vagy őket rúgták volna ki. Így a családok pert indíthatnak a hozzátartozóik esetleges egészségkárosodása miatt.
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A magyarok 31 százaléka dolgozik otthonról, 12 százaléka van fizetett szabadságon, 9 százaléka kényszerült fizetés
nélküli szabadságra, 7 százaléka veszítette el az állását, és mindössze 33 százalékuk dolgozik változatlan módon – derült ki a Generali Biztosító április elején
elvégzett felméréséből, amelyre a megkérdezettek 92 százaléka válaszolt. Azóta
nyilván sokat romlottak a fenti mutatók.
A megkérdezettek 63 százaléka már
március végén is jelentős bevételkiesést
érzékelt. A 78 százalékuk pedig attól tartott, hogy a helyzete tovább romlik.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
folyamatosan adatbázist épít az elbocsátottak, leépítettek számáról, és minden
hónapban jelzi a pozitív vagy negatív változásokat. Egészen márciusig így is volt,
akkor viszont már csak a néhány fő szám
jelent meg az adatbázisban.

A koronavírus hatása
a munkavállalókra (április elején)
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száros Lőrinc sem segít a saját munkavállalóinak. Minapi hír, hogy csoportos
létszámleépítésről döntött a szállodáinak
felújítása miatt a Mészáros Lőrincék tulajdonában álló szállodalánc, a Hunguest
Hotels Zrt., a májusban indítandó leépítési folyamat a dolgozók több mint 50 százalékát érinti.
Orbán Viktor legújabb hangzatos jelszava az, hogy három hónap után minden
munkanélkülinek lesz munkája. Amellett,
hogy addig is ki kéne húzni valahogy, az
ajánlatai teljesen komolytalanok. Tömeges közmunkát ígér, illetve a fiataloknak
azt ajánlja, hogy menjenek katonának.

Számoljon el a kormány az uniós
2000 milliárddal!
Az Unió 2000 milliárd forint pénzt szabadított fel, ezt Orbán Viktor átcsoportosíthatja a munkahelyek megmentésére vagy a jövedelemforrásaikat
elvesztő emberek támogatására.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Az Uniónak nincsen saját pénze. A tagországok befizetéseit osztja fel. Ezért
most azzal tudott segíteni, hogy
a fel nem használt források elköltésére szabad kezet adott a
kormányoknak.
Az Orbán-kormány azzal
védekezik, hogy ő ezeket a pén-
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Nyertünk a SozialMarie pályázatán
Az osztrák SozialMarie civil szervezet társadalmi pályázatán a Nyomtass te is!
harmadik helyezést ért el, az ezzel járó pénzdíjjal együtt. Ez elismerése az eddig
végzett munkánknak. Köszönjük mindenkinek, aki eddig vagy ezután segíteni
fog minket. Alig várjuk a járvány enyhülését, hogy újra elindulhassunk vidékre, és
minél több kistelepülésre juttassuk el a szabad sajtót.
www.nyomtassteis.hu
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Ötmilliárd turisztikai tanácsokért –
Orbán lánya a pénz közelében
„Tanácsadás a koronavírus okozta károk mérséklésére” címmel jelent meg
egy ötmilliárd forintos, turisztikai témájú közbeszerzési kiírás.

ember! Itt termelik meg az ország GDPjének 22%-át. Következésképpen éppen
olyan „bűnös város”, mint Budapest…
Még északabbra komoly konfliktus
kezd kialakulni Mexikó és az USA között.
A mexikói kormány kategorizálta a termelővállalatokat: kulcsfontosságúakra
és felejthetőkre. Felejthetőnek tartják az
összes üzemet, amely fontos alkatrészeket gyártott amerikai gyárak számára, lévén hogy ezek csak exportra termeltek.
Az USA számára ez fájdalmas, ezért elindult egy egyelőre csak verbális birkózás,
de ez még elfajulhat.
Kabai Péter

Illusztráció: Pápai Gábor – Népzava

Helyzetjelentés Mexikóból
San Cristóbalban a tereket, parkokat műanyag csíkokkal „lezárták”, turisták sehol,
a város egy házilag barkácsolt, nem túl
hatásos neutronbomba-támadás következményeire emlékeztet. Az utcák tiszták, csinosak, de kevés a járókelő.
Ebben a kisvárosban pár hét alatt
7-ről 11-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Chiapas állam területe
nem sokkal kisebb Magyarországnál, itt
195 igazolt eset van.
Kicsit északabbra egészen más a
helyzet. Mexikó városban és államban
van a legtöbb fertőzött. Érthető, a város
8,8 milliós, környékével együtt 21 millió

zeket már elígérte másoknak különböző célokra. De van-e most az emberek
megmentésénél fontosabb? Ezért
követelik egyre többen, hogy
tételesen mutassa be a kormány, mire költi ezt a pénzt az
emberek mentése helyett.

A hazai turisztikai ágazat rövid időn belüli
talpra állítására kérne szerteágazó tanácsokat a Magyar Turisztikai Ügynökség
(MÜT), illetve a tulajdonosi felügyelete
alá tartozó hét cég. A friss közbeszerzési pályázat indoklása
szerint a COVID-19 okozta járvány az egész világon és így
Magyarországon is jelentős
mértékű visszaesést hozott
a turizmusban. A szektor
„60 nap alatt a mennyből a
pokolba jutott” – jelentette
ki Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója a cég honlap-

jára kitett podcastban. Ebből a gödörből
kellene kimászni, ami tagadhatatlanul
nagy kihívásnak tűnik.
Az ajánlatkérők közt ott van
a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Magyar Divat &
Design Ügynökség is. Az MTÜ-t
Guller Zoltán, „Orbán Ráhel bizalmasa” vezeti. Guller 2018-ban a
segítői közt említette a miniszterelnök lányát, akinek aztán az
ismerősei jó pozíciókba kerültek az
MTÜ-nél. A Magyar Divat & Design
Ügynökséget pedig Bata-Jakab Zsófia,
Orbán Ráhel volt évfolyamtársa vezeti.
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281 ezer munkanélküli volt abban
a hónapban Magyarországon, ezt tudhatjuk, de hogy mennyi ezek közül az
álláskeresési vagy szociális ellátásra jogosultak száma, mely szektorokban milyen magas az arány és mennyi a tartós
munkanélküliek aránya, az nem már nem
derül ki.
Becslések szerint áprilisban további tízezrek veszítették el állásukat, így a
munkanélküliek száma 330 ezer körül lehet, de a munkanélküliség aránya akár 10
százalékig is felkúszhat.
Biztosan így lesz, hiszen Magyarország leggazdagabbá tett embere, Mé-

