Három éve kerüli a börtönt Veres Margit, Balmazújváros hivatali vesztegetés miatt jogerősen elítélt volt polgármestere. 2018-ban öt év letöltendő szabadságvesztést kapott, de az Igazságügyi Minisztériumnak köszönhetően szabadon mozoghat, amíg Áder János nem dönt a kegyelmi
kérvényéről.
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Veres Margitot, Balmazújváros korábbi zó által építtetett Kőnig Rendezvényközfüggetlen, a Fidesz és az MSZP által tá- pontra kell fordítani. Ezt követően 2013
mogatott polgármesterét 2018. április tavaszán Veres jóval a valódi értéke alatt
16-án ítélt a másodfokon eljáró Debre- vásárolt egy autót Király cégétől, ezzel
a bíróság szerint megvalósult a hiceni Ítélőtábla jogerősen 5 év levatali vesztegetés, mely ítéletet
töltendő szabadságvesztésre.
2018 decemberében a Kúria is
A korrupciós bűncselekmény
Ú
megerősített. Veres ekkor kemiatt elítélt volt polgármesJD
gyelmi kérvényt nyújtott be a
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ter azonban 3 év elteltével
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köztársasági elnökhöz. A közsem vonult börtönbe. Verest
B
társasági elnök 2018 és 2020
egy 2012-ben, a jegyzősége
között összesen 1429 kérvényidején (a polgármester ekkor
ről döntött, ezek közül 25 alkaTiba István fideszes országgyűlommal, az esetek 1,7 százalékában
lési képviselő volt) történt eset miatt
ítélték el. A balmazújvárosi önkormány- adott kegyelmet. Az általunk megkérdezat egyik bizottsági ülésén Veres arról zett ügyvéd nem találkozott még olyan
beszélt, hogy a kormány által megítélt esettel, hogy valaki szabadlábon töltse
450 millió forintos állami támogatásból ezt az időszakot.
Forrás: www.debreciner.hu
180 milliót a Király Sándor helyi vállalko-
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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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Főszerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
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Az emberek többsége nem tudja,
hányan haltak meg a covid miatt
Miközben hosszú hetek óta az egész világon az elsők között vagyunk a
halálozások arányában, a lakosság ezzel kapcsolatban teljesen tájékozatlan. Ez persze nem véletlen, hiszen a kormányzati média csak az oltások
számáról beszél, amiben viszont valóban jól állunk. De a két szám – a 25
ezernél több halott és a 3,2 millió beoltott – csak együtt értelmezhető, az
egyik tragikus kudarc, a másik siker.
A lakosság mindössze 36 százaléka képes hozzávetőleg pontosan megmondani, hányan haltak meg eddig koronavírusban Magyarországon – derült ki a Medián
közvélemény-kutató cég felméréséből.
A megkérdezettek 2 százaléka néhány
ezerrel felülbecsülte, míg 10 százaléka többé-kevésbé alulbecsülte – 10–20
ezer közé tette – az áldozatok számát.
Súlyos tájékozatlanságra utaló adat,
hogy 15 százalék teljesen téves választ
adott, a fennmaradó 37 százalék pedig
nem is vállalkozott rá, hogy válaszoljon:
ez a csoport került a „nem tudja” kategóriába. A tájékozottság szintje tehát rendkívül alacsony. Azok aránya, akik egyáltalán nincsenek képben – nagyságrendileg
tévedtek, vagy nem tudtak mit válaszolni
–, meghaladja a társadalom felét, míg a
valóságnak megfelelő információval ren-

Illusztráció: Habóczki Orsi

Meddig lehet megúszni a börtönt?
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delkezők aránya alig több a lakosság harmadánál.
Ez azért nagy probléma, mert – mivel
a kórházakba nem engedik be az újságírókat, a halálozási adatokat pedig elhall-

gatják – sokan nem érzékelhetik, hogy
valójában mekkora is a baj. Még az oltási
hajlandóságot is csökkentheti, ha valaki
nincsen tisztában a veszély valódi mértékével.

Forrás: www.nepszava.hu

Hol vannak az új munkahelyek?
Háromszázezer munkanélküli nevében számoltatná el a kormányt a korábban beígért új munkahelyekről a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Az
Európai Unióban csak 5 ország volt, amelyben csökkent a foglalkoztatottak száma 2020 negyedik negyedévében. Magyarország ezek között van.
„A munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése áll a kormány válságkezelő programjának középpontjában.
Annyi munkahelyet fogunk létrehozni,
amennyit a koronavírus elpusztít” – jelentette ki 2020 áprilisában Orbán Viktor
miniszterelnök.
Hol vannak ezek az új munkahelyek?
– kérdezi Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. A járvány
kezdete óta munkanélkülivé vált emberek nemhogy elhelyezkedni nem tudnak,

de még az átmenetileg legalább némi
bevételt jelentő álláskeresési rendszerből is kiesnek 3 hónap után, s ott maradnak egyetlen forint megélhetési forrás
nélkül.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség
több mint 300 ezer ember nevében elvárja: a kormány tételesen mutassa be,
mennyi megfelelő színvonalú megélhetést biztosító munkahelyet teremtett
a járvány kezdete óta munkanélküli vált
emberek számára.

Orbán vejének milliárdok jutottak
az olcsó covid-hitelből
A Növekedési Hitelprogram, Hajrá nevet viselő jegybanki programjával az
MNB célja tavaly áprilisban az volt, hogy
a piacinál kedvezőbb hitelekkel segítse
a járvány miatt nehéz helyzetbe került
mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A
kedvezményezettek között azonban feltűnt az elmúlt években az ország egyik
legjelentősebb
ingatlanvállalkozójává
nőtt Tiborcz István, a miniszterelnök veje
is. Ő és a hozzá köthető cégek milliárdos

tételben kaptak segítséget, szemben a
többi vállalkozással, amelyek legfeljebb
tízmilliós hitelt vettek fel.
A miniszterelnök vejéhez köthető
például a turai kastélyszálló is, ahol 1,3
millió forintos pezsgővel ünnepelhetnek
a kikapcsolódásra vágyók. Egy éjszaka
viszont már százezer forint körül eltölthető a szállodában. Ha kifogunk egy akciós
ajánlatot.
Forrás: www.hang.hu, www.444.hu

Nőtt az öngyilkosságok száma
Tavaly Magyarországon öt százalékkal
több öngyilkosság történt, mint 2019ben. Évente több mint 140 ezren követnek el öngyilkosságot Európában, a 15−29
évesek körében ez a második leggyakoribb halálozási ok. Most a járvány idején
a bezártság lelkileg megviselte azokat

is, akik nem egyedül élnek, a magányos
emberek pedig még jobban szenvednek
emiatt, miközben a munkahelyek elvesztése is kétségbeesett lépésekre sarkall
sokakat. Pszichológusi vélemények szerint a reménytelenség érzete különösen
sokat ronthat a helyzeten.

Forrás: www.szakszervezetek.hu

Hazugság volt a hivatalos átlagbér

Leállították a rákszűréseket
majd, amire közös nyílt levélben hívták
fel a figyelmet. Úgy vélik, ez a döntés
hosszú távon súlyos, a társadalom széles rétegét érintő, komoly egészségügyi kockázatot rejt, miközben magasabb pénzügyi kiadást eredményez,
mint amennyi emberi erőforrást a kormányzat jelenleg visszatart a bevezetett rendelkezésekkel.

A KSH januárra vonatkozó gyorsjelentésének táblázata azt a régóta hangoztatott kritikát támasztja alá, hogy a hónapról hónapra közölt, hivatalos
átlagbéradatok megszépített képet festenek a hazai kereseti viszonyokról.

Forrás: www.napi.hu

Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere felfüggesztette a rákdiagnosztikai vizsgálatokat. A lépésre szerinte azért van szükség, mert egyre nő
a koronavírus-fertőzöttek, fertőzésgyanús esetek és a kórházi ellátást igénylő
betegek száma.
A döntés a rákellenes szervezetek
szerint súlyos következményekkel jár

Forrás: www.hang.hu

Ennek oka az eddig figyelmen kívül hagyott, de most számításba vett kisebb
cégeknél dolgozók, ők ugyanis kevesebbet keresnek, mint a nagyobb vállalatok
alkalmazottai, így több mint 10 ezerrel
lejjebb húzzák az átlagot. Az alkalmazot-

tak fele pedig valójában legfeljebb csak
a háromnegyedét keresi meg a ma már
400 ezer forint fölött járó hivatalos átlagbérnek. A dolgozók fele legalább 80 ezer
forinttal kevesebbet keres, mint a hivatalos átlagbér.
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Forrás: www.nepszava.hu
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