Nyomtasd, másold, terjeszd!

Két tesztjét is elrontották

NYOMTASS TE IS!

Tizenegy nap rosszullét után tudta meg egy polgári tanár, hogy megfertőződött. Az egyik minta kifolyt, a másikban benne maradt a pálcika.

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

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

bb!

dd tová

astad, a
Ha elolv

Zavarok a járvány elleni
védekezésben
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Miközben tucatnyian haltak meg a napokban is a Covid-járvány következtében, Orbán Viktor azt ígéri a televízióban, hogy „aki megbetegszik, azt
meggyógyítjuk”. A józanabb szakemberek szerint a nagy szavak helyett
jobban meg kellene szervezni a védekezést. Komoly gondok vannak a
teszteléssel, és aggasztó a szakemberhiány az egészségügyben.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

pen nem rendelt, ezért a helyettesítőjével
tudott beszélni telefonon, aki közölte vele,
hogy ennyi nem elég ahhoz, hogy teszte
lést kérjen a számára.
Másnap belázasodott, és egyre ros�
szabbul érezte magát. A háziorvosa 7-én
kérte a PCR-tesztet, a tesztelők másnap
mentek ki hozzá, csütörtökön (szeptember
10-én) pedig megszületett az eredmény:
nem értékelhető. A leletén szereplő indok
lás szerint „a minta kifolyva érkezett” a la
borba. Másnap ismét házhoz mentek a tesz
telők, vasárnap délutánra pedig ennek az
eredményét is ismertették vele: ismét nem
értékelhető. A leletben ezúttal az szerepelt,
hogy a „mintavevő pálca benne maradt a
mintavevőben”.
A félresikerült tesztelésekkel kapcsolat
ban egyébként úgy értesült, hogy nem csak
ő járt így Polgáron.
A harmadik tesztjének eredménye: po
zitív. Ekkor már 11 napja produkálta a beteg
ség tüneteit.

www.nyomtassteis.hu

Forrás: debreciner.hu

Szeptember 7-én jelentette be Polgár vá
ros polgármestere, hogy a József Attila
Szakképző Iskola egyik alkalmazottjának
szervezetében kimutatták az új típusú ko
ronavírust, ezért az összes dolgozót ha
tósági karantén alá helyezték, az iskolát
pedig az illetékes hatóság bezárta, elren
delve a tantermen kívüli online oktatást. A
Debreciner online újság szerkesztőségét
szeptember 15-én kereste meg az iskola
egyik pedagógusa, hogy megossza a tör
ténetét abban bízva, hogy ezáltal sikerül
megakadályozni, hogy mások is hasonló
helyzetbe kerüljenek.
A tanár elmondása szerint minden egy
augusztus 31-i értekezleten kezdődött,
amikor a 12 tagú tantestület 4-5 órán ke
resztül ülésezett. Az egyik pedagógus
szeptember elsején jelezte, hogy megbe
tegedett. A szerkesztőséget megkereső
tanár 3-án este már rosszul érezte magát,
hőemelkedése és orrfolyása lett, 4-én pe
dig nem is ment dolgozni. A háziorvosa ép
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Miközben ezerszámra vett lélegeztetőgé
peket a magyar kormány, sokkal drágáb
ban, mint más országok, ennek a töredé
kéhez sincsen elegendő szakember.
„Amíg van tizenhatezer lélegeztetőgé

pünk és tízezer üres kórházi ágyunk, spe
ciálisan képzett szakápolóból kevesebb,
mint kétezer áll rendelkezésre” – írja
Facebook-posztjában dr. Máté-Horváth
Nóra aneszteziológus, intenzív terápiás
szakorvos. A szakember hoz
záteszi, „esélye egy lélegez
tetésre szoruló betegnek csak
akkor lehet a túlélésre, ha a
nap 24 órájában áll mellette
megfelelő intenzív osztályos
szakszemélyzet: anesztezio
lógus és intenzív terápiás or
vos, valamint intenzív terápiás
szakápoló. Egy kétezer fős
csapatból kell a nap 24 órájára
(2-3 műszakra), a hét 7 napjára
kiállítani azt a szakszemély
zetet, amely ellátja az intenzív
osztályos betegeket. Így talán
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könnyen érthető, hogy hiába a tizenhat
ezer gép vagy a tízezer szabad ágy, ha
nincs, aki ott legyen a betegek mellett.”
Kiemeli, hogy növelni a szakszemély
zet számát rövid idő alatt nem lehet, eh
hez évek kellenek. Ezért tartja hiteltelen
nek Orbán Viktor nyilatkozatait: Az, hogy
senki nem marad ellátatlanul, valamint
az, hogy „a kórházi kapacitások szinte
korlátlanul állnak rendelkezésre”, egy
általán nem igaz. Tudjuk ugyanis, hogy
annak, hogy hány intenzív osztályos be
teget tud ellátni a magyar egészségügy,
nem a szabad ágyak száma és már biz
tos, hogy nem a lélegeztetőgépek száma
fog gátat szabni.

A tesztelések körüli zűrzavar sem azt
a képzetet erősíti az emberekben, hogy
jól felkészülten állunk a járvány újabb
hulláma előtt. A gyanús esetek napokig
várnak arra, hogy kiérkezzen a mentő
tesztelni, majd újabb napok telnek el, míg
megérkezik az eredmény. Családtagokat
nem hajlandók tesztelni, és nem segít az
állam abban sem, hogy ha már ő maga
nem képes biztosítani a tesztelést, akkor
lehessen magánrendelőkhöz fordulni.
Nem tették ingyenessé ezt a szolgál
tatást, nem az állam állja a költségeket.
Hiába vezettek be hatósági árat, ez még
mindig megfizethetetlen a nem jómódú
ak számára.
Forrás: www.24.hu

Testükkel védik a szegények
támogatóját
Számtalan jótékonysági szervezetet működtet az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösség. A napokban a központjukban ki akarták kapcsolni a gázt tartozások miatt, amit a MET támogatói
megakadályoztak.
A kisegyház kálváriája már évek óta tart.
Az Orbán-kormány úgy írta át az egyházi
törvényt, hogy ők ne lehessenek hivata

los egyház, így mindenféle támogatástól
elestek. Csakhogy ezt a törvényt meg
semmisítette az Európai Unió bírósága,
és kártérítésre kötelezte a magyar ál
lamot. A kormány azonban nem haj
landó fizetni. Iványi Gábor szerint mil
liárdokkal tartoznak nekik, miközben
a gázszámlatartozásuk 30 millió. Ezt
azonnal ki tudnák fizetni, ha az állam
megtérítené a törvényesen nekik járó
összegeket.
Iványi támogatói sátrat és bariká
dot emeltek az intézmény bejárata elé,
hogy megakadályozzák a bejutást.

Orbán irodája elé vitték
a kitöltetlen konzultációs íveket
A miniszterelnök munkahelye előtt, a karmelita kolostornál számolt be
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselő arról, hogy összesen
260 ezer darab üres nemzeti konzultációs ív került hozzájuk.
A június elején kezdődő akciót azok fi
gyelmébe ajánlották, akik ki akarták
fejezni elégedetlenségüket a
kormányzati
propagandával
szemben.
Összesen 260 ezer darab üres
ív került hozzájuk, ami Hadházy
szerint komoly siker. A kormány
azt állítja, hogy nekik 1,8 milliót
küldtek vissza, de nem engedi,
hogy a képviselők
ellenőrizzék ezt.

Hadházy és Szél kezdettől azt mond
t á k , hogy nem akarnak versenyezni a
kormánnyal az ívek számában:
a kormánynak eleve ingyen
lehetett feladni, míg hozzájuk
postán vagy aktivistákon ke
resztül volt mód eljuttatni, rá
adásul tapasztalataik szerint
sokan félnek az országban
részt venni bármilyen ellen
zéki akcióban.
Forrás: www.444.hu

Mészáros Lőrinc gyerekei építik
nettó 4 és fél milliárdért Felcsúton
az iskolát
A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft.
megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt. kivitelezi a felcsúti Endresz György
Általános Iskola újjáépítését. Mindkét cég a felcsúti milliárdos, Mészáros
Lőrinc gyerekeinek tulajdonában van.
A felcsúti kivitelező cég nettó 4 549 161
674 forintért vállalta a munkát.
A Homlok-Mészáros Ágnes, Mészá
ros Beatrix és ifj. Mészáros Lőrinc által
tulajdonolt FEJÉR-B.Á.L. Zrt. nem isme
retlen az építőiparban. A láthatóan okta
tási intézményekre specializálódott cég

Forrás: www.klubradio.hu

korábban több közbeszerzést is elnyert:
ők építhettek például hatmilliárdért isko
lát Biatorbágyon, a Bács-Kiskun megyei
Izsákon és a Pest megyei Dunakeszin 3-3
milliárd forintért a West Hungária Bau
Kft.-vel, de a cég Érden is elnyerte több
oktatási intézmény kivitelezését.
Forrás: www.atlatszo.hu
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