Nyomtasd, másold, terjeszd!

Mindennel büntetik az ellenzéki
városokat

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Például egy város múzeuma több mint kétszer akkora eséllyel pályázik, ha
a település vezetése kormányoldali, mint ha ellenzéki lenne.
A K-Monitor nevű civil szervezet a tavalyi
év után az idén is áttekintette, hogy mely
városok múzeumai kapnak állami támogatásokat egy számukra kiírt pályázaton.
Mint kiderült, az ellenzéki városok
múzeumainak látványosan rosszabbak
az esélyei. Közülük sokan egy fillért sem
kaptak.
A 15 független vagy ellenzéki vezeté-

bb!

dd tová

sű város 63,2 millió forintot kért átlagosan, de csak 21,7 millió forintot kapott.
Vagyis náluk a nyerési arány 34,3 százalékos volt.
Míg a 33 kormánypárti vezetésű városban az átlagosan igényelt 139,7 millió
forintból 111,3 milliót kaptak meg, vagyis
79,7 százalékos volt az ő nyerési arányuk.

Hiába a béremelés, az orvosok és
az ápolók is dühösek

Forrás: www.telex.hu

Orbán Viktor pár nap alatt akarta megoldani az egészségügy évtizedes
problémáit, ám úgy tűnik, nem sikerül neki. Nagyobb a feszültség az
egészségügyben, mint mielőtt elfogadták a törvényt egy jelentős béremelésről.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

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

Forrás: www.444.hu

Amíg 2017-ben Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselők még személyesen nézhették meg az akkori nemzeti konzultáció íveit, ahol többnyire csak üres dobozok
voltak, most a Miniszterelnöki Kabinetirodától
azt a választ kapták, hogy csak írásos formában tájékoztatják őket.

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

Senki nem nézheti meg a visszaküldött
konzultációs íveket
Egy normális demokráciában a parlamenti
képviselők bárhová bemehetnek ellenőrizni.
Az egyszerű polgárok a képviselőiken keresztül mindent megtudhatnak arról, hogy mire
költi az állam a mi adóforintjainkat. Most bemondásra kell elhinnünk, hogy hányan küldték vissza a nemzeti konzultációs íveket.
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A hibát ott követték el, hogy a béremelés- 3901-en válaszoltak, ijesztő képet mutat.
hez nagyon súlyos feltételeket kötöttek, A megkérdezettek 87 százaléka elutasítilletve kihagyták az ápolókat, akik nélkül ja, hogy az új jogszabály meghatározza a
másod- és harmadállás vállalásának leműködésképtelen az egészségügy.
A két legvitatottabb pont, hogy az hetőségét. Több mint 93 százalék elveti a
orvosokat akár két évre
is átvezényelhetik másik
Munkahelyváltás esetén megcélzott új terület
munkahelyre, míg a másodállásokat engedélyhez
vállalkozás
1811
kötik. Hiába a beígért béremelés, e két pont miatt
külföldi munkavégzés
2917
az orvostársadalom jelentős része elutasítja az új
magánegészségügy
3701
szerződések aláírását. Ha
pedig sokan nem írják ezt
örökre otthagyja az egészségügyet
8758
alá, gondok jelentkezhetmég nem tudja
nek az állami ellátásban.
12 855
Az orvosok körében
elvégzett
gyorsfelmé4000
8000
12 000
rés, amelyre két nap alatt
Forrás: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
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két évre szóló áthelyezhetőséget egészségügyi vészhelyzeten kívüli időszakban.
Ezen feltételek alapján a válaszadók 81,5
százaléka nem írná alá az új jogviszonyról
szóló szerződést.
Komoly a feszültség az egészségügyi
szakdolgozók körében is, hiszen az orvosok fizetésemelése hatalmasra növeli az
ápolók és az orvosok közötti – eddig is
jelentős – bérkülönbséget. Egy 30 ezres

körben elvégzett felmérés szerint a szakdolgozók fele a törvény miatt kihátrálna
az állami egészségügyből, ijesztően sokan teljesen elhagynák a pályát.
A Magyar Orvosi Kamara javaslatokat
nyújtott be a kormányhoz, miben kellene
azonnal módosítani a pár napja kapkodva
elfogadott törvényen, hogy az elfogadható legyen számukra is.
Forrás: www.telex.hu www.24.hu www.444.hu

Szlovákia teljes lakosságát ingyen
letesztelik koronavírusra
Szlovákiában az ország egész lakosságát koronavírustesztnek vetik alá,
jelentette be Igor Matovič kormányfő.
Az embereket – Szlovákiának több mint
ötmillió lakosa van – antigéntesztnek vetik alá, amelyből az állam mintegy 13 millió darabot rendelt. A tesztelés eredménye 15 perc elteltével már kiértékelhető.
Az egész országban mintegy 6000

tesztelési helyet alakítanak ki, a szám lényegében megfelel a választói körzetek
számának. Egy-egy tesztelőhelyen átlagban hét emberre lesz szükség. Az akció
lebonyolításába a hadsereget is bekapcsolják.

Forrás: www.telex.hu

Már árulják a jegyeket a tömegeket
vonzó focimeccsekre
Miközben több európai országban
részleges kijárási tilalmat rendeltek el, és már a kisebb rendezvényeket sem engedélyezik,
nálunk vígan toborozzák a nézőket sok ezer látogatót vonzó
focimeccsekre.
Hét elején kezdődött a jegyértékesítés a Ferencváros hazai labdarúgó

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Bajnokok Ligája-mérkőzéseire. A Fradi október 28-án a Dinamo Kijev ellen
játssza első hazai csoportmec�csét, de még a Groupama Arénában. További két meccs a
Puskás Arénában lesz november 4-én a Juventus és december
2-án a Barcelona ellen.
Forrás: www.telex.hu

Tanuljunk számolni, hogy ne
csaphassanak be minket
„Egész Európában nehéz a helyzet. Még Németországban is többen halnak meg, mint Magyarországon” – jelentette ki Orbán Viktor.
A második hullámot nézve, szeptember
óta Németországban 412, Magyarországon pedig 437 elhunytat regisztráltak
október 15-éig. Vagyis már eleve nem
igaz, hogy náluk többen halnak meg. De
ha ehhez hozzávesszük, hogy Németország lakosságszáma nyolcszorosa Magyarországénak, akkor nyilvánvaló, hogy

még egy szinten is csak akkor lennénk,
ha 8-szor többen halnának meg ott, mint
nálunk. Vagyis 3496-an. De 412-en haltak
meg.
Vajon mi szüksége van arra a miniszterelnöknek, hogy olyasmiket lódítson,
amit egy általános iskolás is könnyedén
le tud leplezni?

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Még mindig tartják magukat
a színművészetis diákok
Több hete foglalták el iskolájukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatói. Az ellen tiltakoznak, hogy az állam egy trükkös módszerrel alapítványi iskolává próbálja alakítani az egyetemet, így kapva szabad kezet
arra, hogy olyan tanárokat és olyan tananyagot erőltessen rájuk, ami a
kormány ízlésének megfelelő.
A függetlenségükért folytatott harc újabb
fejezete, hogy az egyetem élére kinevezett kancellár, aki korábban katonatiszt
volt, rendkívüli őszi szünetet rendelt el,
hogy eltávolítsa az épületből a diákokat.
Arra hivatkozott, hogy az épületben takarítani és fertőtleníteni kell.
A diákok azonban továbbra sem engednek az álláspontjukból, hogy mindenáron meg akarják őrizni az egyetemük függetlenségét, és az épületet nem
hagyják el, az új vezetést nem engedik be.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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