Nyomtasd, másold, terjeszd!

Közel 1500-zal több a regisztrált
munkanélküli most Hajdú-Biharban,
mint tavaly ilyenkor

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Néhány településen már most igen nagy az álláskeresők aránya, pedig még
nincs is karantén.
pedig 6,22 százalék az álláskeresők aránya.
Ugyanez az adat országos szinten 4,74 százalék, tehát elmondhatjuk, hogy az átlaghoz
képest Hajdú-Bihar megyében jelentősen nagyobb a munkanélküliek aránya.
Hajdú-Bihar megye az NFSZ vonatkozó
adatbázisának legjobb és legrosszabb 5 helyén szereplő települések egyaránt a községek közül kerülnek ki. A megyében a munkavállalási korú lakosokból Bihardancsházán a
legalacsonyabb, 1,83 százalék a regisztrált álláskeresők aránya, Bedőn 2,94 százalék, Görbeházán 3,06 százalék, Földesen 3,22 százalék, Mikepércsen pedig 3,7 százalék. Bojton a
legmagasabb a munkanélküliek aránya: 19,20
százalék. A kistelepülést követi Hajdúszovát
18,51 százalékkal, majd Folyás 16,27 százalékkal, a negyedik Körösszakál 15,43 százalékkal,
az ötödik legrosszabb adatot pedig Berekböszörmény produkálta 14,71 százalékkal.

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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Facebook: facebook.com/nyomtassteis
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Nem nyugszanak a kedélyek az orvosok körében a rájuk vonatkozó, méltánytalannak tartott törvény miatt. Súlyos hibát követett el a kormány,
hogy éppen a járványidőszak csúcspontján ingerelte fel és bizonytalanította el az egészségügyben dolgozókat. Miközben már alig bírják a terhelést a kórházak vagy éppen a mentőszolgálat.

Forrás: debreciner.hu

Megnéztük, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat (NFSZ) legfrissebb elérhető adatai
alapján milyen állapotban találhatja a HajdúBihar megyei munkaerőpiacot az esetleges
újabb bezárkózás.
Kezdjük az általánosabb, az egész megyét érintő információkkal. Ezekről az elérhető nyilvános adatbázisoknak köszönhetően összehasonlítást is tudunk adni a 2019.
októberi állapotokhoz képest. Ami a legsokatmondóbb adatot illeti, az NFSZ táblázata
alapján az előző évben 20 500 nyilvántartott
álláskereső volt Hajdú-Bihar megyében. Idén
októberben azonban 1459-cel több, 21 959
álláskereső szerepelt a rendszerben. Ez a
gazdaságilag aktív népesség (tehát a dolgozók és az álláskeresők) 9 százalékát jelenti,
szemben a 2019-es 8,3 százalékkal. Az úgynevezett „munkavállalási korú” népességhez
tartozó 15-64 éves korosztályhoz viszonyítva
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Nagyszabású felmérést készített tagsága körében a Magyar Orvosi Kamara az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló, október 6-án elfogadott törvény
megítélésével kapcsolatban. Az eredmények alapján a hazai orvostársadalom egyértelműen elutasítja az orvosok
béremelését többek között a másodállás-vállalás korlátozásához és akár kétéves kirendelhetőséghez kötő új szabályozást.
A kamara felmérésében részt vevő
mintegy 8 ezer orvos 77 százaléka, majdnem hatezer ember nyilatkozott úgy,
hogy a törvény jelen formája számára
nem elfogadható. A közellátásban dolgozó orvosok több mint kétharmada pedig
névvel vállalta, hogy az új jogviszonyt
nem fogja aláírni.

Ha a törvény nem módosul,
aláírja-e a szerződést?
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Forrás: Magyar Orvosi Kamara
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„Nem csak méltatlan, hanem a biztonságos betegellátást veszélyezteti a kormány késlekedése” − írta a Magyar Orvosi
Kamara Pintér Sándornak. Ezért azonnali
egyeztetést kérnek a belügyminisztertől.
Levelükben arról is írtak, hogy miközben a kórházban és lélegeztetőgépen
lévő betegek száma egyre nő, a Covidosztályok kritikus állapotú betegeit már
szemészek, pszichiáterek és fogorvosok
látják el.
Hasonlóan látja a helyzetet az orvosi
kamara Borsod megyei vezetője, Csilek
András is, aki jelezte, egyre nagyobb terhelés alatt vannak a Covid-osztályok. A
kizsigerelt orvosok és ápolók mellett pedig a túlélési esélyek is rosszabbak.
„Ezért mondom, hogy a beteg túlélése nagyban függ az ellátás minőségétől.
Nem a kezelésétől, hanem az ellátásé-

tól” − vagyis attól, hogy mennyi orvos és
ápoló tudja figyelemmel követni a betegeket, észreveszik-e idejében, ha romlik
az állapotuk, és képesek-e elkerülni a
súlyos szövődményeket. Minél több beteg jut egy-egy orvosra és ápolóra, annál
nagyobb a kockázata, hogy nem veszik
észre a figyelmeztető jeleket.
Egyelőre mindenkinek jut ágy, de
ahogy telik az idő, egyre nehezebb lesz
tartani az ellátás minőségét, részben az
óriási betegdömping, részben az egyre
fáradtabb és akár a fertőzés miatt szintén
karanténba kerülő egészségügyi dolgozók miatt.
„Egyre vékonyabb a jég. Repedezik,
de még csináljuk. Az a baj, hogy csak a
járvány elején tartunk” – fogalmazott
Csilek András.
Forrás: www.444.hu, www.hvg.hu

Hitelt sem enged felvenni
a fővárosnak a kormány
Egy férj a hónap elején minden pénzt elvesz a feleségétől, majd így zsörtölődik: állandóan tőlem kunyerálsz, akármit akarsz venni. Pontosan ezt
játssza most a kormány Budapesttel.
A legújabb játszma a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos: „Több mint 1 millió 500
ezer budapestit közvetlenül, közvetetten
pedig 3 millió embert szolgálná Budapest
legnagyobb zöld járműfejlesztése – írja
Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester. − Ez az a terv, amit a
kormány meg akar akadályozni. Megígérték rá a pénzt, de ismét megszegték a szavukat. Ezért a városvezetés visszatérítendő
európai forrásokat szerzett. Így most már
csak egyetlen darab aláírás, nem több,
ennyi kellene a kormánytól a megvalósí-

táshoz. Ám ők ezt is megtagadják. Nem tőlünk. Hanem Budapesttől.” A Fidesz ugyanis úgy módosította a törvényeket, hogy az
önkormányzatok kölcsönt sem vehetnek
fel az engedélyük nélkül.
A probléma gyökerére a főpolgármester világított rá már hónapokkal ezelőtt.
A Budapesten megtermelt adóbevételek
tekintetében 100 forintból csak alig 3 marad Budapesten, a többit az állam elvonja.
Majd a városvezetésre mutogat a kormány,
hogy mennyire tehetetlenek, mert semmit
nem tudnak önerőből megoldani.

Forrás: www.hvg.hu

Miért a mentősök tesztelnek?
Egyre nehezebben bírjuk, egyre több bajtársunk betegszik meg, csökken
a létszámunk – nyilatkozta Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók
Szövetségének elnöke, aki szerint nem helyes, hogy a tesztelést mentősökkel végeztetik.
A mentősök szövetségi elnöke elmesélte, hogy akad olyan mentőállomás, ahol
szinte az összes kollégájuk koronavírusos lett, más helyeken akár 15-en is várnak egyszerre a teszteredményükre.
A problémákat az okozza, hogy Kus
per elmondása szerint a mentősök −
akiknek az eredeti feladata a
mentés lenne − máig napi több
ezer tesztet végeznek el, ami
képtelenül nagy és rengeteg
időt felemésztő feladat. Egyes
mentősök a 12 órás műszakjuk
egy részét fordítják tesztelésre,
mások annak letelte után önként vállalnak ilyen pluszfeladatot, a szabadidejük terhére.
Bár viselnek védőfelszerelést, ők is megfertőződhetnek.
Az elnök szerint az Országos
Mentőszolgálat mindent meg-

tesz, hogy a sok teszt miatt ne kerüljön
veszélybe a mentés, ezért is vonták például be az orvostanhallgatókat. Kusper
szerencsésebbek tartaná, ha nem a mentősök tesztelnének, hanem tesztelési
pontokat hoznának létre, és ott zajlana a
folyamat.

Forrás: www.444.hu
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Az eltűnt álláshelyek nyomában
Orbán Viktor azt ígérte áprilisban, hogy
annyi munkahelyet fog a kormány
teremteni, mint amennyit a vírus elpusztít, szeptemberben pedig azt nyilatkozta, hogy már teljesítették a vállalásukat. A tények azonban nem erről
tanúskodnak.
A Központi Statisztikai Hivatal friss
adatai szerint augusztusban is hatvan-

ezerrel kevesebb álláshely volt, mint
januárban, és százezerrel kevesebb,
mint tavaly augusztusban. Szeptemberben pedig tovább csökkent a foglalkoztatottak száma.
Egyes számítások szerint mintegy
300 ezren kereshetnek állást, és ebből
150 ezren segély nélkül.
Forrás: www.hvg.hu
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