Nyomtasd, másold, terjeszd!

Azonnali béremelést sürgetnek az orvosok

NYOMTASS TE IS!

„A magyar emberek egészségének védelmét nem lehet tovább – a gyorséttermi dolgozókéval megegyező 900 forintos orvosi és a szakmunkásokétól
is elmaradó – 1700 forintos szakorvosi nettó órabérre építeni” – írta egy Orbán Viktorhoz intézett levelében a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
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Forrás: www.ezalenyeg.hu

milliárd forintot fordít erre a kormány. Soltész Miklós államtitkár pedig azt közölte:
a jövő héten dönt a kormány a külföldön
szolgálatot teljesítő 2800 magyar pap, lelkész jövedelempótlékának szintén duplájára emeléséről is.
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Dudálással nem szabad tiltakozni,
de őrjöngve lehet tüntetni
A múlt héten bebizonyosodott, hogy a rendőrség kettős mércét használ. A
kormány ellen dudálással tiltakozókat sok százezres tételekkel büntették,
míg egy jobboldali párt és a fociultrák tüntetését nem oszlatta fel a rendőrség, holott előtte még azt közölték, hogy a járványhelyzet idején tilos demonstrálni.

Emelkedik a papok fizetése
Megduplázódik a kistelepüléseken szolgáló papok kiegészítő jövedelempótléka – közölte Balog Zoltán miniszterelnöki biztos. A politikus elmondta: az eddig
2,6 milliárd forintos támogatás duplájára
emelkedik, vagyis a jövő évtől összesen 5,2

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Az eredetileg a kórházi ágyak kiürítése,
súlyosan beteg emberek hazaküldése ellen szervezett akciósorozaton a tüntetők a
Lánchíd lábánál található körforgalomban
körözve dudáltak, hangszórón üzeneteket
közvetítettek, illetve többen gyalogosan is
tiltakoztak, táblákkal. Az egyik
demonstrálót, egy nyugdíjast két
ilyen tüntetésen is megbírságoltak
a rendőrök a KRESZ, a kijárási korlátozás megsértésére és csendháborításra hivatkozva, összesen 1
250 000 forintra. De sokan mások
is több százezres büntetéseket
gyűjtöttek be.
Ehhez képest különösen meghökkentő volt, hogy egy nagy felháborodást kiváltó kettős gyilkosság elleni tiltakozó megmozdulást
a rendőrség szinte tétlenül tűrt.

Alig egy hete két, fiatalokból álló társaság
verekedett össze Budapesten a Deák téren.
Egyikük kést rántott, és két embert megölt.
A brutális gyilkosság szempontjából lényegtelen, mégis elterjedt, hogy az elkövető roma
származású volt, noha ezt hivatalosan senki

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

meréseként. Miniszterelnök Úr, most az
Önök kezében van a változtatás lehetősége: egy élhető, mindenki számára hozzáférhető és a fiatal szakemberek itthon
maradását biztosító egészségügyi rendszer életre hívása. A fentiek ismeretében
kérjük Miniszterelnök Urat, hogy mielőbb
ossza meg az orvostársadalommal, hogy
és milyen mértékű orvosi béremelést
tervez a kormány a 2021-es évben” – írja
az orvostársadalom nevében a kamara
elnöke.

www.nyomtassteis.hu

Forrás: www.444.hu

„Be kell látnia, Miniszterelnök Úr, hogy
most, a járvány első szakaszának sikeres
leküzdése után már nem a tárgyalások
folytatása, hanem a bérrendezés vált halaszthatatlanná. A fáradt, végletekig túlterhelt orvostársadalomból a hivatására
koncentráló nemzeti erőforrást kell alkotnia az ország vezetésének” – fogalmaz a
levélben Kincses Gyula.
„Az egészségügyi dolgozók bizonyítottak a kórházakban, a társadalom pedig
egy emberként tapsolt munkájuk elis-
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rend csak akkor állt helyre, amikor rendőri
erősítés érkezett.
A rendőrség eredetileg nem engedé
lyezte egyik rendezvényt sem, mert a jelenlegi veszélyhelyzet alatt érvényes jogszabályok tiltják ezt. Mégsem tettek a
hatóságok semmit, hogy megakadályozzák.
A tüntetők szerint ők csak kegyeleti megemlékezést tartottak. Akik láttak képeket
vagy videófelvételeket az eseményről, ahol
fenyegető, rasszista szövegeket skandáltak,
színes fáklyákat gyújtottak, és megfélemlítő
módon vonultak, azoknak nem egy kegyeleti
emlékezés jutott eszükbe róla.
Néhány nap múlva Gyulán történt hasonló gyilkosság fiatalok közötti konfliktus nyomán. Itt egy rendészeti középiskola diákja
volt a tettes.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

24 ezer beteget küldtek haza?
A koronavírusos betegek fogadására kialakított 32 917 kórházi ágy döntő
részén korábban betegápolás folyt – jelentette ki Szél Bernadett független képviselő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Szél szerint márciusról áprilisra átlagosan
16 329 ággyal csökkent a használatban
levő ágyak száma, azaz ennyivel kevesebb

ágyon ápoltak beteget. Mivel már márciusban is volt miniszteri utasítás bizonyos kórházi ágyak felszabadítására, majdhogynem
megfeleződött az aktív és krónikus ágyak
kihasználtsága február és április között.
Összességében 24 466-tal csökkent a
használatban levő ágyak száma ebben az
időszakban.A krónikus ágyakon belül a rehabilitációs ágyak kihasználtsága 57 százalékpontot esett, ami 8690 beteg hazaküldését jelenti. Áprilisra mindössze minden
harmadik rehabilitációs osztályon található
ágyban feküdt beteg, míg februárban még
87,6 százalék volt ez az arány.
Forrás: www.168ora.hu
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Pár napos céggel pályázott,
nyert nyolcmilliárdot
Már a látszatra sem ügyelnek. A Tiszakécske amatőr focicsapatának egykori játékosa, Sáfrány Tamás tavaly év végén éppen egy nappal az előtt
alapította meg élete első cégét, hogy megnyitották a több tízmilliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatást szétosztó pályázatot. És
láss csodát, azonnal milliárdokat nyert.
A Magyar Turisztikai Ügynökség a Kisfaludy-program részeként összesen 83,5
milliárd forinttal támogatta a nagy kapacitású szállodákat. A pénz jellemzően Fidesz-közeli vállalkozókhoz került.
A túljelentkezés ellenére Sáfrány sikeresen pályázott: cége összesen nyolcmilliárd forint állami támogatást nyert
három hotel fejlesztésére, köztük egy
ötcsillagos balatoni szálloda megépíté-

sére. A pár hetes vállalkozás úgy kapott
több milliárd forintot, hogy semmilyen
információ nem lelhető fel róla, honlapja sincs, és elérhetőségnek is mindössze
Sáfrány gmailes címe van megadva.
A siker titka sokak szerint, hogy Sáfrány közeli kapcsolatban áll a hozzá hasonlóan tiszakécskei Szíjj Lászlóval, aki a
Fidesz kormányzása alatt az ország negyedik leggazdagabb embere lett.
Forrás: www.magyarhang.org

Mire jutott pénz a Gazdaságvédelmi Alapból?
Néhány nappal ezelőtt 126 milliárdot osztott szét a kormány a Gazdaságvédelmi Alapból. Az intézkedés nagy nyertese a honvédség és a sport
ágazat, de még űrtevékenységre is jutott.
A kormány 126 milliárdot a koronavírusjárvány miatti válsághelyzet ellensúlyozására létrehozott Gazdaságvédelmi
Alapból vont el, 69 milliárdot a Központi
Maradványelszámolási Alapból, 1,1 milliárdot pedig a Járvány Elleni Védekezés
Központi Tartalékából.
Csak néhány tétel azok közül, amiket
a kormány fontosabbnak tart, mint a vírusjárvány:
A határon túli gazdaságfejlesztési
programok támogatására 18,5 milliárd

megy (miközben szűk két héttel ezelőtt
36,5 milliárdot egyszer már biztosított
erre a kormány), 6,3 milliárd pedig a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás kerete. Összesen 70 milliárd forintot kap a Magyar Honvédség, 6,6 milliárdot pedig az
olimpiai mozgalommal összefüggésben
az utánpótlás-nevelés. Az űrtevékenység
támogatására 2,4 milliárd forintot csoportosítottak át. De jutott 733 milliós vissza
nem térítendő támogatás a fideszes vezetésű Karcag önkormányzatának is.
3

Forrás: www.nepszava.hu

nem erősítette meg. A szélsőjobboldali Mi
Hazánk mozgalom mégis az Országos Roma
Önkormányzat VII. kerületi, Dohány utcai
székháza elé hirdetett tiltakozó gyűlést. Néhány résztvevő ellen szabálysértési eljárást
indítottak a rendőrök, de az eseményt nem
oszlatták fel, holott a veszélyhelyzet idején
tilos a tüntetés.
Erről a rendezvényről vonultak át közösen a Deák Ferenc térre – a gyilkosság
helyszínére –, itt már legalább kétezer ember gyűlt össze. Az egyik áldozat focidrukker
volt, ezért a jelenlévők zöme néhány csapat
radikális szurkolói közül került ki. A Magyar
Nemzet szerint ezen a megmozduláson
részt vett Dzsudzsák Balázs is. A magyar
labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a kormánypárti napilap szerint igyekezett megnyugtatni a szurkolókat, de a viszonylagos

