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Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hosszabbítás következik –
karácsony koronavíruskor

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Vélhetőleg és félhetőleg december 21-ig sem javulnak annyira a vírusadatok, hogy egyetlen nap, néhány óra családi karácsonyi együttlét kedvéért, bármennyire ez az ünnep lényege, kockára szabadna tenni az elmúlt hetek szigorú intézkedéseinek eredményeit.
szehangolása bármikor sokat segíthetne. Akár
addig elmenve, hogy mondjuk a legnagyobb
debreceni „plazák, mallok, shopping centerek”
teljes területére alkalmazva egyszerre csupán
néhány tucat vagy (inkább) száz vásárló léphetne be egyáltalán az épületbe. Tudom, nem tűnik
népszerűnek, de ha belegondolunk, még mindig
kisebb rizikófaktort (megfázás) jelent az épületen kívül egymástól biztonságos távolságra várakozni, mint egy zsúfolt boltban, annak pénztáránál nagyjából ugyanannyi időt eltölteni.
Hosszabbítás következik tehát, a „játékszabályokon” sem változtattak. Hogy hány további
ráadás időszakot kell még „kibekkelniük” a szerencséseknek, elővigyázatosaknak (?), a sors
kegyeltjeinek, azoknak, akik eleddig nem szerepelnek a járvánnyal kapcsolatos statisztikában,
az – azt hiszem – továbbra is az egyes állampolgárok fegyelmezettségén, s legalább annyira az
ország felelős vezetőinek hozzáértésén, felkészültségén múlik.
Részlet T. Szűcs József írásából

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
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Forrás: debreciner.hu

„Hogy szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december
21-én dönthetjük el az akkori állapotok ismeretében” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök. December 21-éig – vélhetőleg és félhetőleg – sem
javulnak annyira az adatok, hogy egyetlen nap,
néhány óra családi együttlét kedvéért kockára
szabadna tenni az elmúlt hetek szigorú intézkedéseinek vélelmezhető eredményeit. Ergo, alig
hiszem, hogy két hét múlva felelősségteljesen
lehet majd olyasfajta tanácsot adni a védekezés
irányítóinak „kezébe”, hogy próbáljunk meg lazítani. Éppen ezek a családi, baráti típusú közeli
találkozások azok, amelyek a távol vagy csupán
más háztartásban élő, szeretett családtagunkból vagy magunkból egy pillanat alatt kontaktszemélyt csinálnak egy eladdig fel nem ismert
fertőzési lánc tagjaként.
A boltok, szolgáltatók eladó, kiszolgáló terének nagysága, a polcok, gondolák elhelyezkedése és az egyszerre beengedhető vásárlók
számának következetesebb és szigorúbb ös�-
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Ereszcsatornán menekült
egy melegorgiáról, droggal
a hátizsákjában, a fideszes
EP-képviselő
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Ha ön csak a M1 TV híradóját nézi, akkor vagy nem hallott erről, vagy másképpen. Pedig a keresztény és konzervatív értékeket hirdető, a hagyományos családmodell mellett kiálló Fidesz−KDNP egyik meghatározó alakja,
Szájer József keveredett egy példátlan botrányba Brüsszelben.
Magyarország tekintélyét is súlyosan
rombolta, hogy az Európai Unió Fidesz−
KDNP képviselőcsoportjának vezetője,
Szájer József, a rendőrség elől menekülve az ablakon át igyekezett távozni annak
a melegorgiának a helyszínéről, ahol 24
másik férfi társaságában szórakozott. A
hatóságok véres kézzel, hátizsákjában
kábítószerrel fogták el. Elszámoltatásakor azt mondta: valaki belecsempészhette a drogot a táskájába.
Brüsszelben, ugyanúgy, mint nálunk,
szigorú kijárási korlátozások vannak érvényben.
Szájer József nem akárki. A Fidesz
alapító tagja, Orbán Viktor bizalmasa, és
nem mellesleg annak az alaptörvénynek
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hirdet és amit más emberektől elvár.
A társadalom úgy érzi, hogy a fideszes
elit törvényekfelettinek érzi magát.
Szájer József lemondott képviselői
mandátumáról – december 31-ei hatál�lyal −, de nagyjából 40 millió forintos végkielégítéssel jöhet haza Brüsszelből.

Sportra jutott, a kórházakra nem

háza 700 millióba. Ha az ágyszámmal arányosan számolunk, a mi kórházunknak 1,7
milliárdba kellett volna kerülnie. Tehát: 3,3
milliárdot keresett valaki a nyomorunkon.
Igaz, a mi kórházunkat gyönyörű, többszörös, magas, szögesdróttal megerősített kerítés veszi körül.

Európa nem vár Magyarországra
„Ha nem jutunk megállapodásra ma vagy holnap, akkor át kell állnunk a
B tervre” – fogalmazott egy uniós diplomata még a hét elején. Ennek értelmében a 750 milliárd eurós helyreállítási alapot az Európai Unió 25 tagállama között osztanák el, Magyarország és Lengyelország kihagyásával.
„Az európai uniós költségvetéssel és helyreállítási alappal összefüggésben kilátásba helyezett vétó ügyében Magyarország és Lengyelország kormánya megerősítette, hogy
kitartanak egymás mellett” – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. Vagyis fenntartják
a vétót, ami miatt sok rászoruló ország csak
késve jutna hozzá az uniós pénzekhez.
Orbán Viktor még korábban kijelentette,
hogy Magyarországnak nincs szüksége az
Unió pénzére, fel tudunk venni kölcsönöket is.
Igaz, az Uniótól kapott kölcsön sokszoros kamatával – de sebaj, úgysem neki kell visszafizetnie, hanem nekünk.
Eközben Karácsony Gergely, Budapest
főpolgármestere, valamint Rafał Trzaskowski
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varsói főpolgármester az Európai Bizottság
elnökétől kéri, hogy városaik akkor is kapjanak
uniós pénzeket, ha Magyarországot és Lengyelországot a vétójuk miatt végül kizárják a
helyreállítási alapból.
Orbán Viktor azt sugallja, hogy a „migránsok” miatt van baja Európának velünk. De ez
nem igaz. A korrupció nem megfelelő üldözése, a sajtószabadság és a bírói függetlenség,
vagyis a jogállamiság hazai állapota miatt aggódnak az Unióban.
Ezzel kapcsolatban tiltakozó aláírásgyűjtés is indult, amihez itt lehet csatlakozni:
https://terjed.ahang.hu/campaigns/tamogasdajogallamot

a sportakadémiákra 11,8 milliárd forint jutott.
De az egyházak sem panaszkodhatnak: ös�szesen 103,2 milliárd forint ment az egyházakhoz március óta.
Az egészségügyre viszont alig jutott
pluszforrás. A kormányhatározatokban az
összesítés szerint mindössze 50,7 milliárd forint átcsatornázása történt az egészségügy
irányába, vagyis majdnem a harmada annak,
amit a sport területére irányított a kormány, és
fele az egyházi pluszpénzeknek.

Forrás: www.mfor.hu

Lengyelországban 700 millió forintnak
megfelelő złotyért építettek 65 fős mobil
járványkórházat, 12 intenzív ággyal. Magyarországon 5 milliárdért 160 fős konténerkórházat, szintén 12 intenzív ággyal.
A mi kiskunhalasi kórházunk 5 milliárdba
került, a lengyel Boluslawiec járványkór-

A járvány első hulláma idején 48,2, a nyári
időszakban, a korlátozások feloldása után augusztus 27-ig 44,2, a második hullám kezdete
óta pedig 47,7 milliárd pluszforintot biztosított
a kormány. A legtöbb pénzt a különféle létesítményfejlesztések, illetve azok előkészítése
vitte el március óta. Összesen 104,2 milliárd
forintot. Kapott pénzt a többi közt a Bozsik stadion, a veszprémi uszoda, a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok is. A versenysportra
és az olimpiai felkészülésre, 9,3 milliárd forint,

Csak feltételekkel kapják meg a
megfertőződött tanárok a teljes táppénzt
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint azért volt csak 70 százalékos a
pedagógusok részvétele az ingyenes teszteléseken, mert sokan attól tartottak, ha kiderül,
hogy fertőzöttek, akkor a betegség idejére
nem kapnak 100 százalékos táppénzt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sze-

rint a teljes összeget két részletben kapják
meg a tanárok, először a 60%-os táppénzt, a
maradék 40%-ot pedig akkor, ha a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos eljárást az
érintett hatóságok befejezték, és megállapítható volt, hogy melyik alkalmazott hol fertőződött meg.

Így hallgathatja a Klubrádiót a neten
Magyarország egyetlen nagy hallgatott
ságú és független közéleti rádiója a Klubrádió. Eddig is csak Budapesten és környékén lehetett fogni, de most arra készül
a médiahatóság, hogy elveszi a kritikus
hangvételű csatorna frekvenciáját. A rá-

Forrás: www.444.hu

Harmadannyiért építettek járványkórházat
Lengyelországban, mint nálunk

Forrás: facebook/HadházyÁkos

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Miközben százezrek kerülnek egyre nehezebb anyagi helyzetbe a járvány
idején, az egészségügy a teljesítőképessége határán, a kormány a gazdaságvédelmi alapból a legtöbbet sportcélokra költötte. A koronavírus-járvány hazai, márciusi megjelenésétől, pontosabban a veszélyhelyzet első,
2020. március 20-i átcsoportosításától kezdve mostanáig 140,2 milliárd forintot csoportosítottak át a sport területére. Tehát napi (!) 541 millió forintot.

Forrás: – nyomtassteis –

az egyik szerzője, amelyik keresztény és
konzervatív értékeket hirdet, és kirekesztő a melegekkel szemben is.
Az elemi erejű felháborodás Magyarországon és Európában éppen azért
van, mert Szájer életmódja iszonyatosan ellentétben van azzal, amit a Fidesz

diót jelenleg is hallgathatjuk az interneten, itt: https://klubradio.hu A fenyegetettség miatt fontos, hogy minél többen
megtanulják, hogyan rádiózhatunk még
másképpen is. Erről itt olvashat bővebben: https://www.klubradio.hu/atallas

Forrás: www.telex.hu
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