Nyomtasd, másold, terjeszd!

Koronavírus-hírek, amelyekről a
Debreciner.hu nélkül nem hallott volna

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A koronavírusjárvány második hullámának kezdete óta számos olyan írás
jelent meg a Debreciner.hu internetes újságban, amely a hajdú-bihari sajtótermékek közül elsőként vagy egyedüliként ismertetett a helyi járványhelyzettel kapcsolatos fontos, aktuális információkat.

Szeptember 1.: A Debreceni Egyetem egyes
külföldi hallgatói is megfertőződtek, ketten
az Aranybikában laknak
Fotókkal bizonyította forrásunk, hogy a Debreceni Egyetem a Hotel Aranybikában alakított ki
karantént a városba visszatérő külföldi hallgatói
számára, akik közül többen pozitív teszteredményt produkáltak.
Szeptember 17.: Két tesztjét is elrontották,
11 nap rosszullét után tudta meg egy polgári
tanár, hogy megfertőződött
A polgári József Attila Szakképző Iskola egyik

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Magyarországnak szüksége
van az európai uniós
támogatásokra

Október 27.: Bezárt a berettyóújfalui kórház
sebészete koronavírusos fertőzések miatt
Már javában benne voltunk a második hullámban, amikor berettyóújfalui forrásaink arról
informáltak bennünket, hogy lezárták a helyi
kórház sebészeti osztályát, amelynek több
dolgozója is elkapta a vírust. Országos hír lett a
közlésünkből.

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

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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tanárának példája már a járvány második hullámának elején rávilágított az egészségügyi
rendszer visszásságaira.

November 19.: 30 millió forintot kapott a
debreceni koronavírus-segélyalapból a
görögkatolikus főegyházmegye
A Debrecinernek közérdekű adatigénylés segítségével megtudta, hogy a városházi alapból
30 millió forintot kapott a Hajdúdorogi Főegyházmegye, Papp Lászlóék indoklása szerint
azért, hogy a rászoruló debrecenieknek ne kelljen adót fizetnie a támogatások után.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Majdnem minden második magyar arról számol be az Európai Parlament
reprezentatív felmérésében részt vevők közül, hogy a járvány miatt csökken a bevétele – ezzel listavezetők vagyunk az EU-ban. Jó tudni azt is, Orbán Viktor úgy hadakozik az Unióval, hogy a magyarok több mint 80 százaléka újra belépne EU-ba, ha most kellene erről szavazni.
Forrás: debreciner.hu

Augusztus 28.: Koronavírus-fertőzött lett
több debreceni védőnő
Ugyan még távol voltunk a járvány belobbanásától, de amikor értesültünk róla, hogy debreceni védőnők egy csoportja fertőződött meg az
új típusú koronavírussal, Hajdú-Bihar megyében már több esetet regisztráltak, mint a tavaszi
első hullám során összesen.
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léka ért egyet azzal, hogy az uniós források felhasználását össze kell kötni a jogállamisági feltételek betartásával.
Pedig éppen ez az, ami miatt a magyar
és a lengyel kormány jelenleg blokkolja
az uniós költségvetést.
Egy népszavazáson támogatná-e országa újbóli
Mindezt azért fontos
csatlakozását az Európai Unióhoz?
hangsúlyozni, mert egy
újra belépne
nem szavazna
nem lépne be
további kérdéssorból az
Lengyelország
derül ki, hogy az EU-ban
4,8
86,7
leginkább a magyarok
Magyarország 80,9
9,6
aggódnak saját pénzSzlovákia
13,1
76,4
ügyi helyzetük miatt, és
Csehország 66,0
itt aggódnak a legtöb21,9
ben azért, hogy teljes
Anglia 56,8
34,9
gazdasági csődbe keForrás: European Social Survey
rülnek a járvány miatt.

Szeptember végén és október elején
végzett az EU valamennyi tagállamában egy felmérést az Európai Parlament,
amelyből többek között az derül ki, hogy
az európaiak 77 és a magyarok 72 száza-
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A különböző uniós források, amelyekről
az Orbán-kormány akár kész lemondani
is, éppen a válság miatt nehéz helyzetbe
kerül munkavállalók, vállalkozások megsegítésére szolgálnának.
A magyarok 44 százaléka mondja
azt, hogy a járvány hatásai miatt bevételkiesést szenvedtek el, ez a legmagasabb arány az EU-ban, megelőzve a
spanyolokat (42), a ciprusiakat (41) és a
görögöket (40).
Ugyancsak a magyarok körében
mondták a legtöbben azt, hogy személyes csőd, fizetésképtelenség fenyegeti őket, a válaszadók 6 százaléka volt
ezen az állásponton. Összességében a
magyar válaszadók 74 százalékát vagy
már érintette, vagy valószínűleg érinteni
fogja a jövedelmét a járvány. Bulgáriával

együtt nálunk a legmagasabb (15 százalék) azoknak az aránya, akik emiatt nem
tudnak megfelelő, minőségi élelmiszert
vásárolni.
Miközben Orbán Viktor a nagy nyilvánosság előtt az Unió ellen harcol, éppen
ezen a héten érkezik meg Magyarországra 72,5 milliárd forint, amit az EU a mi kérésünkre kibocsátott kötvényekből biztosít. Ez a pénz is a munkahelyvédelmet
kellene, hogy szolgálja.
Még a nyáron készített az Európai
Unió egy felmérést valamennyi tagország körében. Azt a kérdést tették fel,
hogy „Egy népszavazáson támogatná-e
országa újbóli csatlakozását az Európai
Unióhoz?” Erre a magyarok 80 százaléka
igennel válaszolt.
Forrás: www.hvg.hu

Munkanélküliség: játék a számokkal
Kevesebben dolgoztak októberben, a Központi Statisztikai Hivatal szerint
mégis csökkent a munkanélküliség. Eközben az álláskeresők bő negyede
egy éve nem talál munkát. Mutatjuk, hogyan ügyeskednek a számokkal.
Kezdi elérni a munkaerőpiacot a koronavírus-járvány
második hulláma, igaz, a
hivatalos statisztika ezt újfent felemás módon tükrözi vissza. A Központi Statisztikai Hivatal legújabb
adatai szerint a foglalkoztatottak száma októberben
4 millió 451 ezer volt, ami azt jelenti, hogy
szeptemberhez képest 31 ezerrel, tavaly
októberhez képest pedig 72 ezerrel kevesebben dolgoztak. Eközben viszont
az előző hónaphoz képest 23 ezer fővel
kevesebb, mindössze 199 ezer munka-

nélkülit talált a KSH. Ezt az
ellentmondást a tavaszi
járványhullámban immár
megszokott módon azzal
oldja fel a statisztika, hogy a
munkájukat vesztő embereket nem a munkanélküliek, hanem az inaktívak közé
sorolja. A gyorsjelentésben
az áll: az inaktívak száma 53 ezerrel emelkedett, azaz „azoknak a száma növekedett elsősorban, akik a járvány terjedése
és az ismételten bevezetett korlátozások
miatt nem kerestek munkát”.

A kisebb vidéki szállásadók
maradtak ki az állami támogatásból
Aki csak a kormány ígéreteit és propagandáját hallgatja, azt hiheti, minden szálláskiadással foglalkozó vállalkozás segítséget kap az államtól.
Ám, ha a valóságot nézzük, egészen más a kép.
A kormány összesen mintegy 15 milliárd
forintot osztott szét a szálláshely-szolgáltatók között, hogy némileg ellensúlyozza
a novemberben kiesett bevételeket. A
legkisebb szolgáltatók azonban kimaradtak a kormányzati jótékonykodásból.
A hivatalosan bejelentett foglalások
értékének a 80 százalékát térítik meg,
azoknak, akik egy meghatározott szoftveren keresztül jelentik a foglaltságot a
Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központjába.
Csakhogy a kisebb szállásadókat korábban törvényileg mentesítették ez alól,

vagyis tőlük ilyen adatok nem mentek be
a központba. A szakmai szervezetek tízezerre teszik az így hoppon maradt szállásadók számát.
Érdekes az is, hogy a nagyobb szállásadók szerint 928 ezer vendégéjszakára
volt foglalásuk, szerintük éppen annyian
akartak a tomboló járvány idején is szállodába menni, mint tavaly ilyenkor.
Vagyis itt megint úgy tűnik, a szokásos
megoldást sikerült összehozni – csak a
nagyobb szállodák jártak jól, amelyeknek
egy jelentős része persze a Fidesz holdudvarába tartozik.

Forrás: www.hvg.hu

Egytermes bölcsőde 100 millióért
A falusi projektek a milliárdos óriás beruházások árnyékában nem tűnnek jelentős
ügynek, ám „mivel ezres nagyságrendben
fordulnak elő, igenis komoly, rendszerszintű problémát jelentenek” – jelentette ki
Hadházy Ákos parlamenti képviselő.
Példaként a Heves megyei Visznek községet hozta fel, ahol építettek egy játszóteret 12
millió forintért, a felállított játékokat azonban
barkácsáruházakban néhány százezerért meg
lehet venni, de TÜV-igazolással, felállítással,
tereprendezéssel, kerítéssel együtt is sokszoros a túlárazás.
Létrehoztak egy „horgásztavat” vízbetáplálás nélkül, 80 milliós támogatás felhasználásával. A helyi források szerint a „fejlesztés” valójában annyit tett, hogy a meglevő békaúsztatót

kimélyítették, a nádas nagy részét kiirtották,
hoztak néhány leselejtezett kiülőpadot az M3as autópálya egyik pihenőhelyéről. A közbeszerzési értesítő szerint amúgy erre a munkára
összesen bruttó 71 milliót költöttek, a maradék
9 milliót pedig szemléletfejlesztés címszó alatt
számlázták ki.
A falu 96 millió forintos EU-s támogatást
nyert arra, hogy egy romos épületet 8 fő fogadására alkalmas, egyetlen teremből álló bölcsődévé alakítsanak. Hadházy szerint az átépítés akár háromszoros túlárazás is lehet.
A halastó kivételével az építési beruházásokat egy olyan cég végezte, amely a térség
fideszes országgyűlési képviselőjének választókörzetében máshol is megjelent a közbeszerzésekben.
Forrás: www24.hu

Forrás: www.nepszava.hu
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