Nyomtasd, másold, terjeszd!

Termőföldből ipari park
A debreceni önkormányzat 100 hektár termőfölddel is beszáll az egyre
dráguló BMW gyárba
Az április 29-i Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amely
további 20,68 milliárd forinttal toldotta
meg a debreceni észak-nyugati gaz
da
sági övezethez, tehát a majdani
BMW-gyárhoz kapcsolódó vasúti infrastruktúra-fejlesztések költségét. A rendelet értelmében a pénzügyminiszternek 2022-re vonatkozóan 12,44 milliárd,
2023-ra pedig 8,24 milliárd forintot kell
elkülönítenie a központi költségvetésből. A szükséges területszerzési és előkészítési feladatokra Debrecen önkormányzata ebből 309,4 millió forintot fog
kapni. A forrásból egy konténerterminált
és a hozzá tartozó kiegészítő elemeket
hozzák létre, továbbá ebből tervezik a

108-as vasútvonal érintett szakaszainak
korszerűsítését és villamosítását, valamint a 100-as vasútvonalhoz történő
kapcsolódás kialakítását.
Az elmúlt hetekben egyszer már nőtt
a beruházás költsége: az eredeti 817
millió forintról 1 milliárd 18 millió forintra
drágult a BMW-gyár zárt csapadékvízelvezető rendszerének kivitelezése.
A debreceni önkormányzat pedig
újabb 100 hektár termőföldet szán az
óriásberuházásnak: olyan földeket alakítanak át ipari parkká a BMW beszállítóinak kedvéért, amelyek a műholdképek
alapján az előző évben még mezőgazdasági művelés alatt álltak.
Forrás: debreciner.hu/

Hallgassuk interneten a Klubrádiót!
Az egyetlen független közéleti rádió frekvenciájának elvétele lehetőség is. Ha sok
ember megtanulja az internetes rádiózást, akkor akár többen is hallgathatják, mint
amikor csak a fővárosban, ill. környékén volt fogható. Mindent megtudhat erről a
www.klubradio.hu/atallas oldalon, illetve a Facebookon „Az internetes Klubrádió
(iKlubrádió) elérését segítőcsoport”-ban
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Miért tartanak még mindig
sokan az oltástól?

Négy országban – Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország –
vizsgálták a Political Capital kutatóintézet munkatársai, hogy milyen indokokkal
utasítják el a Covid-védőoltást az emberek. Öt csoportot sikerült elkülöníteniük.
Az elsőbe azok tartoznak, akik általában
ellenzik a védőoltásokat, ez Magyaror-

Vélemények a védőoltásokról
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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Főszerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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Napokon belül az lesz a fő probléma az országban, hogy lelassul az oltások üteme, mert nem regisztrálnak elegen. Egy nemzetközi kutatás annak
járt utána, hogy miért félnek sokan a Covid elleni oltástól.

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
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Semmivel
nem oltatnának

Csak a Covid ellen
oltatnának

Csak a Covid-oltást
utasítják el

szágon valamivel több, mint négy százalék. A másodikba tartozók ugyan nincsenek jó véleménnyel az oltásokról,
de a Covid ellen beoltatnák magukat.
A harmadik csoportnak nincs baja általában az oltásokkal, de a Covid-oltást
mégsem akarják beadatni maguknak.
Ide sajnos elég sokan tartoznak hazánkban, az embereknek több mint 17
százaléka. A ne
50,5
gyedik csoport a
legnépesebb, több
mint 50 százalék,
akik egyértelműen
beadatnák
vagy
22,9
már meg is kapták
a védőoltást. Ami
aggasztó, hogy a
bizonytalanok ötödik csoportjában
Nem tudják
Bíznak minden
eldöntenil
védőoltásban
is túl sokan van-

Forrás: Political Capital
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ultak között is rengeteg a súlyos szövődmény.
A másik érv szerint a védőoltást túl
gyorsan fejlesztették ki, ezért veszélyes
lehet. Az igaz, hogy az átlagosnál gyorsabb volt a folyamat, de ugyanolyan
alapossággal készült, mint más védőoltások, ráadásul már 300 millió ember
kapott oltást, és a tapasztalatok nem mutatnak súlyosabb mellékhatásokat.
A tévhitek harmadik csoportjába azok
tartoznak, amelyek szerint megváltoztatja a DNS-t, rákot, meddőséget, allergiát,
vérbajt vagy akár halált is okozhat. Ezeket
az aggodalmakat is meggyőzően cáfolja,
hogy a százmillióknak beadott oltások
egyáltalán nem okoztak ilyen tüneteket.

Fűnapoztatót is kap a Bozsik Stadion

Újraindulnak a kilakoltatások
A járvány alatt bevételi forrásaiktól elesett emberek még a korábbiaknál is
könnyebben elveszíthetik lakhatásukat, és sokan az eddig is zsúfolt hajléktalanellátó intézményekbe kerülhetnek.

Forrás: www.politicalcapital.hu

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának kormányzati többsége elutasította, hogy meghosszabbítsák a tilalmat,
így május elejétől újra elkezdődhetnek
a kilakoltatások.
A Város Mindenkié civil szervezet
levélküldő kampányt indított, melyben
a kilakoltatási tilalom meghosszabbí-

Egy ország már belerokkant
a kínai hitelbe
A magyar kormány az ellenzéki tiltakozások ellenére is aláírta azt a szerződést, miszerint 450 milliárdos kölcsönt veszünk fel Kínától, hogy egyetemet
építsünk nekik Budapesten. A Balkánon lévő Montenegró az összeomlás
szélén áll, mert nem tudja törleszteni a kínaiaknak azt a hitelt, amit autópálya-építésre vett fel.
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csak az első 41 kilométer építését fedezi,
de még ez sem készült el.
A montenegrói vezetés feje felett Damoklész kardjaként lebeg a kínai kölcsön
törlesztési határideje. Az autópályát a Kínai Út- és Hídépítő Vállalat (CRBC) kivitelezi. Ha nem tudják fizetni a hitelt, akkor
Kína montenegrói földekre és más nagy
értékű állami vagyonra teheti rá a kezét.
Az ország most az Európai Uniónak
könyörög, hogy adjanak pénzügyi segítséget.

tását követelik. Amennyiben egyetért
a tiltakozókkal, itt küldhet levelet a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergelynek, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma élén álló Kásler Miklósnak:
https://szabad.ahang.hu/petitions/
hosszabbitsak-meg-a-kilakoltatasimoratoriumot

A keleti vakcinákkal oltottak nem utazhatnak
szabadon az EU-ba

Forrás: www.szabadeuropa.hu

Montenegró teljes államadósságának
körülbelül egynegyedével Kínának tartozik. A Kínai Export-Import Bankkal kötött szerződés szerint az első hatalmas
törlesztőrészletet júliusban kellene fizetni, de az országnak nincs ehhez elég
pénze.
A terv az volt, hogy a Montenegróhoz
tartozó adriai tengerparton fekvő Bar kikötőjét és a tengeri kijárattal nem rendelkező Szerbiát kötik össze autópályával.
Az út három szakaszból állna, a kínai hitel

A frissen elkészült Bozsik Stadion is külön közbeszerzés után kap
fűszoláriumot, hasonlóan például az
MTK stadionjához, tovább növelve a
beruházás eddigi költségeit. A szerkezetre 189 millió forintot szánnak.

Forrás: www.444.hu

A Bozsik Stadion eddig is nagyszerű
közpénzköltő helynek bizonyult. Amikor 2014-ben bejelentették az építését,
még 5 milliárdos költségről esett szó,
de a 17 milliárdot is meghaladhatja a
végső költség.

Csak az Európai Gyógyszerügynökség által már engedélyezett vakcinákkal beoltottak oltási igazolását fogják elfogadni
az EU-s tagállamok (jelenleg ilyen a Pfizer−BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca
és a Janssen oltóanyag). Az orosz és a kínai
vakcina nincs a listán.
A jelenlegi állás szerint a keleti vakcinák
kal nem lesz automatikus a mozgás az EU
országaiban, azok elfogadásáról a tagálla
mok csak egyénileg dönthetnek majd. Orbán
Viktor megbízta Szijjártó Péter külügyminisz
tert, hogy kössön kétoldalú megállapodáso

kat. Eddig Montenegróval és Szerbiával sike
rült megegyezni.
A horvát belügyminisztérium rendelete
nem tesz különbséget a vakcinákat illetően.
Akik megkapták mindkét oltást, és a máso
dik dózistól számítva legalább 14 nap eltelt,
szabadon utazhatnak.
Azok is átléphetik át a határt karanténkö
telezettség nélkül, akik rendelkeznek 48 órá
nál nem régebbi PCR-teszttel vagy az Európai
Unióban elfogadott gyors antigénteszttel.
A hét év alattiak mentesülnek a tesztelési kö
telezettség alól.
Forrás: egeszsegkalauz.hu, 24.hu
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Forrás: merce.hu

nak, bőven meghaladva a 20 százalékot.
Vagyis a magyar lakosság 45,2 százaléka vagy egyáltalán nem akarja beoltatni
magát, vagy még bizonytalan.
Ezt mutatják azok a számok is, hogy
jelenleg még csak négy és fél milliónyian
regisztráltak oltásra. És azok között is sok
olyan akad, aki ragaszkodik bizonyosfajta
oltáshoz.
A kutatók a Covid-oltást ellenzők körében három olyan tévhitet találtak, amire oltásellenességüket alapozzák.
Az egyik szerint nem annyira veszélyes, mint mondják, az influenzához hasonló, egészséges emberek könnyen
átvészelik. Ez sajnos nincsen így, a Covid
hússzor több halálos áldozatot szed, mint
a szezonális influenza, ráadásul a gyógy-

