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Ha csak ezt a számot néznénk, megnyugodhatnánk, hiszen augusztus óta
21 300 fővel kevesebben regisztráltatták magukat álláskeresőként. Ám
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartása szerint jelenleg több
mint 323 ezren keresnek állást Magyarországon. A kilátástalan helyzetben
lévők száma azonban még ennél is nagyobb lehet.

A kormány – európai szinten példátlan –
szűkmarkúságának következtében 169
500-an (vagyis a munkanélküliek több
mint fele) semmilyen pénzügyi ellátást
nem kapnak.
Akik kapnak valamit, azoknak is csak
a fele részesül álláskeresési ellátásban, a
többieknek csak szociális jellegű juttatás
marad. Ennek egyrészt az az oka, hogy az
álláskeresők negyede, mintegy 79 ezer
ember tartósan munkanélküli, azaz egy
éve vagy már annál is régebben keres
munkát, az álláskeresési ellátás azonban
csupán 3 hónapig tart, ezután már csak a
22 800 forintos szociális támogatást lehet
kérni.

Sokakat teljesen kiszorítanak a rendszerből, vagy csak minimális összeghez
engednek hozzájutni. Így történhetett
meg az is, hogy a regisztrált munkanélküliek kevesebb, mint harmada – alig több
mint 82 ezer ember – kapott csak álláskeresési ellátást szeptemberben.
Miközben a bértámogatási programok épp kifutóban vannak, újakról pedig
nem tudni, a kormány az „annyi munkahelyet teremtünk, ahányat a járvány tönkretesz” mondatot ismételgetve egész
egyszerűen nem vesz tudomást a munka
és ellátás nélkül maradt közel 170 ezer
emberről.
Forrás: www.merce.hu

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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A járvány idején üt vissza,
hogy hagyták leromlani
az egészségügyet
Egyre nyilvánvalóbb, hogy megoldhatatlan helyzet előtt áll az egészségügy. Ha tömegesen átvezénylik az orvosokat a Covid-kórházakba,
akkor azokban a gyógyító intézményekben lesz baj, amelyeket ott kellett hagyniuk.
Az utóbbi napokban 900 körül stabilizálódott a napi új esetek száma, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ennyi beteg
lenne, inkább arról van szó, hogy nem növelik a tesztek számát. Ha többet tesztelnének, valószínűleg még több emberről
derülne ki, hogy fertőzött.
Több szakértő szerint is
elhibázott megoldás a magasan képzett mentősöket ilyen
feladatra használni, amikor ezt
más is el tudta volna végezni.
Sokan háborognak azért, hogy
fizetni kell bizonyos esetekben, miközben ezt az államnak
kellene állnia a befizetett tbnkből.
De a legnagyobb kárt a példamutatás hiánya és a következetlenség okozza. Egyszerre

vezetnek be szigorításokat és tesznek
érthetetlen engedményeket. Döbbenten
állt az ország a jelenség előtt, hogy több
tízezer ember szurkolhat együtt egy focimeccsen, miközben a koncerteket gyakorlatilag betiltották. Szigorúan kezelik a
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A munkanélküliek fele semmilyen
segítséget nem kap
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határátlépéseket, de a Romániában zajló
önkormányzati választásokra átutazók
korlátozások nélkül hazatérhettek.
Arról nem is beszélve, hogy a legfelsőbb állami vezetők gyakran mutat

koznak maszk nélkül és a minimális
távolságot sem tartva, miközben az átlagpolgárokat súlyos pénzbüntetésekkel
fenyegetik ugyanezért.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Tovább harcolnak Iványi Gáborért
Egyre többen támogatják az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyar
Evangéliumi Testvérközösséget, amely számtalan a szegényeket támogató intézményt tart fenn, az állam mégis egy jó évtizede mindenhol gáncsolja őket, ahol tudja.
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Nyár végén az iskoláiknál felezeték meg
a támogatást, majd a gázt próbálták kikapcsolni a hajléktalanokat is ellátó központjukban.
A konfliktus hátterében az áll, hogy
Iványi, aki annak idején összeadta Orbán
Viktort és feleségét, majd a két nagyobb

Orbán gyereket is megkeresztelte, később eltávolodott a miniszterelnöktől,
mert nem értett egyet a kormány demokrácia- és szegényellenes intézkedéseivel. Ezért megvonták a gyülekezetétől az
egyházi státuszt, és mindenféle bírósági
határozatok ellenére sem hajlandók azt
visszaadni. Mára már több milliárd forintra rúg a MET-nek járó, de ki nem fizetett
összeg.
Iványi hívei éjjel-nappal őrzik az épületüket, míg a vele rokonszenvezők adományai lassan elérik a százmillió forintot,
így a MET képes lesz továbbra is támogatni a szegényeket.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Az elnyomás arcai
Ingyenes bevezető képzés a társadalmi egyenlőtlenségekről
október 17–18-án Budapesten, utazási támogatással.
Részletek és jelentkezés:
www.kozeletiskolaja.hu/page/aktualis-kurzusok

Apuka kőbányája
Bár Orbán Viktor első miniszterelnöki
ciklusa idején még állítólag kérte az
édesapját, hogy ne vegyen részt állami
beruházásokban, az utóbbi években
ehhez már nem ragaszkodik. Pedig egy
demokratikus országban elképzelhetetlen, hogy a miniszterelnök közvetlen
rokonai állami pénzből gazdagodjanak.

A Direkt36 kiderítette, hogy az M4es út építésében Orbán édesapjának
cége is részt vett: a Dolomit Kft. gánti
bányájából szállítottak zúzott követ az
útépítéshez. Többek közt gánti kőből
készült az ultradrágán épülő M4-es
aszfaltkeveréke, az út padkája és a leállósáv is.
Forrás: www.444.hu

Orbán visszatartja a civilek milliárdjait
A magyar kormány immár több éve tart vissza 75 milliárd forint – többek
között környezetvédelemre és civileknek szánt − uniós pénzt. Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők tiltakozó aláírásgyűjtést kezdeményeztek, miszerint Orbán Viktor azonnal írja alá az EGT/Norvég Alapok felhasználásáról szóló megállapodást, hogy a forráshiányos magyar
civil szervezetek is hozzájuthassanak ehhez a pénzhez.
2024-ig 214,6 millió euró támogatást (75
milliárd forint) költhetne el Magyarország,
egyebek mellett klímavédelemre, zöldberuházásokra, innovációra és civil szervezetek
támogatására − Norvégia, Izland és Liechtenstein jóvoltából. (Ezek az országok nem
tagjai az Európai Uniónak, de sok előnyét
élvezik, ezért cserébe nagy összeget fizetnek be az Unió közös kasszájába.) A 15 kedvezményezett közép- és dél-európai ország
közül egyedül Magyarország nem írta még
alá az ehhez szükséges együttműködési
megállapodást.
A Magyarországnak jutó pénz egy kis
hányada, néhány milliárd forint a hazai civil
szférát illetné. Ennek szétosztását a szabályok szerint nem befolyásolhatná a magyar
kormány, hanem egy független szervezet
bonyolítaná le a pályázatokat. A kormány
emiatt nem írta alá eddig a megállapodást.

Követeljük, hogy a korábban közös
egyetértésben megalkotott szabályrendszer keretein belül a magyar kormány tegye
meg a szükséges lépéseket az EGT/Norvég Alapok harmadik finanszírozási időszakának mielőbbi elindítása érdekében.
Miközben a Covid-járvány idején még
a korábbiaknál is nagyobb forráshiánnyal
küzd a magyar civil szektor, nem juthat
hozzá ehhez a néhány milliárdos támogatáshoz.
Írd alá a petíciónkat, ha te is egyetértesz: Orbán Viktor ne akadályozza meg,
hogy Magyarország megkapja a nekünk
járó támogatást!
A petíciót itt lehet aláírni:
https://szabad.ahang.hu/petitions/
ne-a-gatolja-tovabb-a-kormany-hogymagyarorszag-hozzajusson-a-norvegalap-75-milliard-forintjahoz
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Forrás: www.nyomtassteis.hu
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