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Nyomtasd, másold, terjeszd!

Kutyatetemek tömege Sámson
mellett – Nincs felelős?

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A rendőrség megszüntette a nyomozást a hajdúsámsoni kutyatetemekkel
kapcsolatban. Nincs elkövető, nincs bűncselekmény, csak - feltételezhetően - több száz kutyatetem, és megválaszolatlan kérdések sokasága.
Februárban olyan látvány tárult állatvédők és
kutyamentők elé egy hajdúsámsoni erdő mélyén, ami sokkolta őket: friss, bezsákolt és már
oszlásnak indult kutyatetemek egy gödörben.
Nem történt állatkínzás?
Bár az állatvédők és a helyszíni szakvélemény
szerint a kutyák vélhetőleg bántalmazás következtében halhattak meg, a Debreceni
Rendőrkapitányság július 17-én megszüntette az eljárást, mint fogalmaznak: a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök
alapján nem állapítható meg bűncselekmény
elkövetése.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány
ság sajtóosztálya arról tájékoztatta a Debreci
ner online újságot, hogy a nyomozók az eljárás
során orvosszakértő bevonásával vizsgálták
az eset körülményeit, valamint adatgyűjtést
hajtottak végre, több tanút is meghallgattak.

Több Balatont, kevesebb
Adriát – nektek
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A magyarok millióinak a Balatont ajánlgatja Orbán Viktor, ám mint kiderült, ő és a külügyminisztere is inkább az Adrián nyaralgatott a nyáron.
Szijjártó Péter esetében súlyosabb az ügy, mert ő Magyarország negyedik
leggazdagabb emberének luxusjachtján pihent, ami bizony felveti a durva
korrupció gyanúját is.
Az egyik legolvasottabb horvát lap, a
Jutarnji arról ír, hogy idén nyáron is az Adriánál nyaralt Orbán Viktor, miközben magyar honfitársainak a Balatont ajánlgatja.
A cikk szerint a magyar miniszterelnök
Hvar szigeténél bérelt a barátaival egy
Hanse 575 típusú vitorlást, amiről megjegyezték, hogy már akár heti 2500 euróért

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Felelős szerkesztő: L. László János
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Forrás: debreciner.hu

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

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

Az állatvédők nem adják fel
Schreiter Katalin (Országos Állatvédőrség
Alapítvány) a Debreciner érdeklődésére elmondta, nem lepődtek meg azon, hogy a
nyomozást megszüntették. Akkora ellenállásba ütköztünk az ügy során, hogy még ha
ki is akarták volna deríteni, mi történt, akkor
se lettek volna felelősök. Schreiter Katalin azt
is kijelentette, hogy minden lehetséges fórumon meg fogják tenni a szükséges lépéseket
azért, hogy megtalálják a felelősöket.
Az egész országot megrázta a kutyatetemekkel tele gödrök feltárása idén februárban. Némely illetékes hatóság, mint például a
hajdúsámsoni önkormányzat és Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal a mai napig nem válaszolt a Debreciner kérdéseire.
Az állatvédők között Magyarországot ab
szurdisztánként és/vagy fonákországként
szokták jellemezni.

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
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(880 ezer forint) is bérelhető. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csak
annyit közölt: „Orbán Viktor magánprogramjairól nem adunk tájékoztatást, csak a
hivatalos tevékenységéről.”
Kínosabb a külügyminiszter, Szíjjártó
Péter ügye, akit úgy fényképeztek le az
Átlátszó újságírói Horvátországban egy
luxushajón, hogy közben a Face
bookon olyan fényképeket közölt
magáról naponta, mintha a munkahelyén dolgozna.
Az igazi botrány azonban nem
ez, hanem hogy a 7 milliárdba kerülő luxusjacht tulajdonosa Szíjj László építőipari mágnás, a 4. leggazdagabb magyar vállalkozó, aki szinte
kizárólag állami forrásokból jutott a
mesés vagyonához.
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Ezt a típusú luxushajót, amelyen
Szijjártó nyaralt, egy hétre – különböző becslések szerint – 60–100 millióért
lehet kibérelni. Azért ennyire jól még a
külügyminiszter sem keres.
Néhány éve Szél Bernadett független képviselő egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be, ami alapján 5 évig kizárta
volna magát a közbeszerzésekből az a
vállalkozó, aki a nyugdíjminimum ös�szegénél nagyobb értékű ajándékot ad
állami vezetőknek és kormánytagoknak.
A Fidesz leszavazta a javaslatot.
Amikor még ellenzékben volt a Fidesz, ezt nyilatkozta Szíjjártó Péter: „Magyarországon az embereknek elegük
van a luxuskormányzásból. A luxuskormányzás helyett valóban az emberek
számára fontos döntéseket hozó, a puritán elveket szem előtt tartó plebejuskormányzásra van szükség.”
Forrás: www.444.hu

A Fidesz-szavazók is tudják, hogy
pártjuk elfoglalta a független sajtót
Már a kormánypárt hívei sem hiszik el a propagandaszöveget, hogy a sajtóban „baloldali médiafölény” van – derült ki egy friss kutatásból.
A lakosság háromnegyede meg van győződve arról, hogy a Fidesz erőteljesen
befolyásolja a hazai média működését –
derül ki a Publicus Intézet közvéleménykutatásából. A jobboldali politikusok által sulykolt „baloldali médiafölényben”
viszont már nagyon kevesen hisznek: a
válaszadók mindössze 6 százaléka gondolja úgy, hogy az ellenzéknek lenne
nagyobb ráhatása a negyedik hatalmi
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ág működésére. Négy évvel ezelőtt – a
Népszabadság bezáratása után – 33%
gondolta, hogy az ellenzék befolyása nagyobb a sajtóra.
A fideszes szavazótábornak csupán
19 százaléka gondolja azt, hogy a magyar
sajtó kiegyensúlyozottnak mondható,
vagyis a kormánypártok és az ellenzék is
egyenlő arányban jelen van benne.
Forrás: www.nepszava.hu

Sok ezer ember távozott
az egészségügyből
Tavaly május óta 122,4 ezerről 115,9 ezerre csökkent az egészségügyi alkalmazottak száma. Meggyengült egészségügy áll szemben a járvány következő hullámával.
Ez a hat és fél ezer alkalmazott egészen biztosan hiányzik az ellátásból – nyilatkozta
Soós Adrianna, a Független Egészségügyi
Szakszervezet elnöke, aki szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet. Ez pedig a járvány
második hullámában – ha megint több lesz a
megbetegedés – nagyon súlyos helyzeteket
teremthet.
Az elmúlt hónapokban több olyan folyamat is zajlott, amelyek előidézhették a személyi állomány zsugorodását. Az ellátórendszer
a visszarendeződés óta is csökkent kapacitással működik. A kórházak kevesebb ágyra engednek betegeket, így kevesebb alkalmazott
is elegendő. A KSH legfrissebb adatai szerint
az aktív ágyaknak még mindig csak alig több
mint a fele (53,3 százaléka) van szolgálatban.
Tavaly ilyenkor az ágyak kétharmadán (68,4
százalékán) feküdt beteg.
Sok egészségügyi dolgozónak okozott
20-30 százalékos bevételcsökkenést a jár

vány elleni védekezés, a veszélyhelyzet
idején ugyanis átmenetileg megszűntek a
megélhetésüket biztosító kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek. Az egészségügyi
szakdolgozók felének-kétharmadának, az orvosok közül szinte mindenkinek van „békeidőben” másod-, harmadállása. A normális heti
40 óra helyett 60-at, sőt, ügyeletekkel együtt
még többet is dolgoznak az orvosok, nővérek,
szakdolgozók, hogy megéljenek. A veszélyhelyzet kihirdetésekor az egészségügyben
azonnal megtiltották a külföldön vagy itthon
végzett pluszmunkát.
Nehéznek ígérkezik a második hullám a
szociális ágazatban is. Soós Adrianna szerint
ott ugyanis 13 ezerrel apadt az alkalmazottak
száma. Ez azért is aggasztó, mert a szociális
gondozók anyagi helyzete rosszabb, mint az
egészségügyi dolgozóké, „legalább százezer
forinttal alacsonyabb a keresetük”, és a központi egyszeri 500 ezer forintos jutalomból is
kimaradtak.

Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az LMP társelnökei) arra
kérik az embereket, ha értelmetlennek és feleslegesnek tartják az álkonzultációt, akkor
küldjék el nekik a kitöltetlen íveket.
A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA) 1401
Budapest, Pf. 152. címére várják.
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Forrás: www.nepszava.hu

Éppen ezért szabályozzák szigorú tör
vények azt, hogy a politikusok ne fogad
hassanak el ajándékokat olyan vállalkozóktól, akik állami pénzekhez jutnak,
hiszen ez felveti a gyanút, hogy a zsíros
megbízásokat például nyaraltatással hálálják meg nekik.
Nyugat-Európában, de már a környező országokban is ennél jóval kisebb gyanús esetekben le kellett mondaniuk pozíciójukról a hírbe hozott politikusoknak.
Nálunk „természetesen” megengedőbb törvényeket alkottak maguknak,
ami csak azt mondja ki, hogy a képviselő
– képviselői megbízatásával összefüggésben – nem fogadhat el az egyhavi
fizetését meghaladó ajándékokat, más
ingyenes juttatásokat. Vagyis gyakorlatilag mondhatja azt minden rajtakapott
képviselő és kormánytag, hogy nem a
„képviselői megbízatásával összefüggésben” fogadott el ajándékot, hanem baráti
alapon.

