Nyomtasd, másold, terjeszd!

Az ottani járványhelyzet miatt
Magyarországra költözik a szerb foci

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve
az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok.
Szerbia járványügyi szempontból a nem
biztonságos országok listáján szerepel,
ezért az európai szövetség (UEFA) nem
engedélyezi a nemzetközi mérkőzések
megrendezését.
A szerb válogatott Oroszországban
játssza első mérkőzését a Nemzetek
Li
gá
jában, majd szeptember 6-án – a

Hat megyében nincs 24 órás állami
fogászati ügyelet

Forrás: www.hvg.hu mti.hu

Csongrád, Somogy, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Tolna és Veszprém megyében egyáltalán nem találni 24 órás, tb-finanszírozott fogászati ügyeletet.
Akinek nem munkaidőben fájdul meg a foga, az kénytelen magánorvoshoz
menni vagy várni egy napot.

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

Forrás: www.nepszava.hu

lamivel több mint kétharmaduk, az átlagbér
alatt keres – hívta fel a figyelmet Kiss Ambrus munkaerőpiaci szakértő, politológus, Budapest főpolgármester-helyettese. Ennek az
aránynak az egyik oka az egykulcsos személyi jövedelemadó és az adókedvezmények
elosztása, ami szintén a magasabb fizetéssel
rendelkezők számára kedvező.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
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Direktno nevű belgrádi internetes újság
szerint – Budapesten fogadja a török
csapatot. Ha a vírushelyzet októberig
nem változik, a válogatott minden Nemzetek Ligája-meccsét külföldön rendezi.
A csoport negyedik tagja éppen a magyar együttes.

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.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

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

Csalóka az átlagbér – háromból ketten
az átlag alatt
A magyar munkavállalók legjobban kereső
tizedének annyi a bevétele, mint a társadalom alsó felének összesen. A hivatalos
bruttó átlagkereset a 400 ezret közelíti, az
összkép ennél jóval borúsabb.
Ez úgy értelmezhető reálisan, ha tudjuk:
a munkavállalók szűk egyharmada rendelkezik átlagbér feletti keresettel, a többiek, va-
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Az ország ötöde nagy bajban van, ha nem
jókor fájdul meg a foga. Több mint kétmillió ember kerülhet olyan helyzetbe, mint
az a veszélyeztetett terhes asszony, akinek csillapíthatatlan fájdalma ellenére
sem sikerült ellátáshoz jutnia a győri
ellátórendszerben. Győr-MosonSopron megye ugyanis egyike azoknak a megyéknek, ahol
nincs közfinanszírozott 24 órás
fogászati ügyelet.
– Ha valakinek nagyon
sürgős, a legjobb, ha vonatra
száll, és meg sem áll a fővárosi Szentkirályi utcai ügyeleti központig, ott mindig van
ellátás – tanácsolta csak félig
tréfásan Nagy Ákos keszthelyi
fogorvos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke, aki hat olyan

megyét is talált a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási
listájában, ahol egyáltalán nincs tb-szerződött fogászati ügyelet.
A szakember szerint valószínűleg annak sem sokkal
könnyebb, aki más megyékben él. Mint mondja: noha az
ügyeletet az alapellátás részeként az önkormányzatoknak
kellene megszervezniük, a biztosító olyan kevés pénzt fizet
a feladatra, hogy abból szinte
lehetetlen megoldani a problémát.
A körülbelül 1400 forintos –
államilag finanszírozott – óradíjból kellene fedezni a fogászati anyagot, az orvos és az
asszisztencia bérét, a takarítást és
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Egy, az idén tavasszal a Települési
Önkormányzatok Szövetsége által publikált felmérés szerint a helyhatóságok
majdnem fele szabadulna az alapellátási
ügyeletek fenntartási költségeitől. Mert
sokszor még a gazdagabb települések
számára is túl nagy teher a fogorvosi
vagy az önálló gyermekorvosi ügyelet
fenntartása.

millió Magyarországnak. A tervek szerint az oltóanyagot szeptemberben kezdik tesztelni, a cég becslése szerint jövő
nyáron hozhatják forgalomba. A stratégiával Brüsszel komoly kockázatot vállalt: a gyártók költségeinek egy részét is
állja, cserébe jogot kap a vásárlásra, ám
kérdés, hogy valóban a Sanofi vakcinája
lesz-e a befutó.
Forrás: www.hvg.hu

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.

milliárd forint). Eddig sem a kormány,
sem a rendőrség, sem a honvédség nem
számolt be az összeg felhasználásáról,
az ellenzéki képviselők hiába kérdezték
a minisztereket, kitérő válaszokat kaptak érdeklődéseikre. Végül az Országos
Rendőr-főkapitányság válaszolt érdemben a Népszavának. E szerint
2019. január 1. és 2020. június 30. között 5,6 milliárd forintot költöttek a déli
határzónába telepített rendőrök 2 423
685 óra normál és túlszolgálatára.
A Brüsszeltől kapott 6,6 milliárd forint
többségét tehát a rendőrség használta
fel, a honvédségnek egymilliárd jutott.

Forrás: www.nepszava.hu

Sokáig titkolta a kormány, hogy mire költötte az Európa Uniótól határvédelemre kapott 20 millió eurót (akkori áron 6,6

Sok fizikai dolgozónak elfogyott a szabadsága
A koronavírus miatti leállások következményeként mind márciusban, mind áprilisban
a szokásos napok dupláját töltötték szabadságon a fizikai dolgozók.
Egy munkaügyi szakértő szerint a vírusjárvány idején, a digitális oktatás bevezetésekor meg kellett oldaniuk a szülőknek a

gyerekek felügyeletét. A szellemi dolgozók
otthonról is tudtak dolgozni, de a termelésben részt vevő fizikai állományú munkavállalók ezt nem tehették meg, viszont az ő
esetükben is meg kellett oldani a gyermekfelügyeletet, ezért ők sokkal több szabadságot voltak kénytelenek igényelni.

Milyen legyen az új miniszterelnök?
A 2022-es országgyűlési választásokon milyen miniszterelnök-jelöltet
látna szívesen?
Itt ön is elmondhatja a véleményét:
https://terjed.ahang.hu/surveys/fonixmenokahang
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Forrás: www.atv.hu

Bár Orbán Viktor miniszterelnök azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy az
ő ügyességén múlott mindez, de ez nincsen így, a vakcinát az Európai Unió
rendelte meg, sőt a gyártás költségeinek egy részét is ők előlegezik meg.
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Több mint ötmilliárd forintot költött a rendőrség a határzárat védő járőrök
fizetésére – uniós pénzből.

Forrás: www.nepszava.hu

Az Európai Unió foglalt oltóanyagot
Magyarországnak is

Hiába indított hadjáratot Brüsszel ellen
Magyarország, most mégis az Európai Bizottság segítségével foglalhatja le azt az
ötmillió adag koronavírus-vakcinát, amiről Orbán Viktor beszélt péntek reggeli
rádióinterjújában.
A Sanofi francia gyógyszergyártónál
kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből
juthat az Orbán Viktor által említett 5

Brüsszel fizette a déli kerítésnél
dolgozó rendőrök túlóráit

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

az egyéb rezsiköltségeket. Ennyiből nem
lehet fenntartani ezt az ellátást, ezért aztán országosan alig van 24 órában működő fogászati ügyelet, ahol pedig van, ott
az önkormányzat mélyen a zsebébe nyúl.
A legtöbb helyen – bár a jogszabály
szerint folyamatos ügyeleti ellátást kellene biztosítani – a hétvégén és az ünnepnapokon néhány órás ügyeletet szerveznek.

