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Három művész alkotásaiból mintegy 740 millió forintért vásárolt képeket az
MNB-Ingatlan Kft. Az alkotásokat az MNB épületeinek reprezentatív tereiben, irodáiban helyezik el.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

sárlása: márciusban Fajó János 45 művéért 350 millió forintot fizetett a jegybank
cége. Az MNB-Ingatlan Kft. nem sokkal
később Bak Imre 17 festményét 169 millió
forintért vásárolta meg, Lakner László 18
alkotásáért pedig mintegy 148 millió forintot fizetett.

Forrás: www.nepszava.hu

Rippl-Rónai József Lengyel Menyhért
portréja című képét 170 millióért, Frey
Krisztián 29 festményét 109,6 millióért,
míg Korniss Dezső négy képét 460 millióért vették meg.
A jegybank ingatlanos leányvállalatának idén nem ez az első festményvá-

Meddig bírják a kórházak
és a munkanélküliek?

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Az utolsó pillanatban, mielőtt még az eddiginél is komolyabb tragédiába
fordult volna a vírusjárvány, Orbán végre valódi szigorításokra szánta el
magát. Reméljük, nem túl későn, mert a kórházak már most a teljesítőképességük határán vannak. Viszont még mindig várat magára az a lépés,
hogy a munkájukat elvesztők hathatós segítséget kapjanak.
Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A 2019-es adatok szerint az uniós tagállamok
ilyen irányú költése Franciaországban a legmagasabb, mintegy 31 százalék. Őket követi
Dánia (30 százalék) kevéssel lemaradva, majd
Németország (29 százalék).

A lista legvégén Máltát és Lettországot
találjuk 15 százalékkal, majd Magyarországot,
Litvániát és Bulgáriát, mindhárom ország a
teljes nemzeti jövedelmének mindössze 16
százalékát fordítja ilyen célra.
A szociális támogatások nagy részét minden tagállamban a nyugdíjak tették ki.
A szociális támogatásokon belül nálunk a
munkanélküli-ellátás a teljes szociális támogatásoknak mindössze a 2 százalékát teszi ki.

Forrás: www.hvg.hu

Kevés a szociális támogatás
Magyarország mindössze az összes nemzeti
jövedelmének 16 százalékát fordítja szociális támogatásokra. Ezzel az aránnyal az
utolsók között vagyunk Európában.

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.
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„Tökéleteshez közelítő” felkészülés, „szinte korlátlan” egészségügyi kapacitás,
minden magyar élet megvédése. Egészen mostanáig így beszélt Orbán Viktor
a koronavírus második hullámáról és an-

nak magyarországi kezeléséről. Hiába nőtt folyamatosan a
kórházban lévő betegek és az
elhunytak száma az elmúlt két
hónapban.
Néhány napja viszont olyan
számokról kezdett beszélni,
amelyek már szinte katasztrófahelyzetet vetítettek előre. Azt
állította, hogy november 21-én
2240 intenzív ágyra lesz szükség, december 10-én pedig
4480-ra. Ez utóbbi azt jelentené, hogy 30-32 ezer ember
fekszik majd kórházban a karácsonyi ünnepek előtt. „Itt a teljesítőképességünk
határa” – fogalmazott a miniszterelnök.
Feltehetően ezúttal hallgatott a szakemberekre, akik már régóta mondják, hogy
1

radikális lépéseket kell tenni a katasztrófa megelőzéséhez. Ezért november 9-én
olyan szigorú járványügyi korlátozásokat
jelentett be, amelyekre még a tavaszi
időszakban sem volt példa.
A járvány természetéből az következik,
hogy a legszigorúbb lezárások esetén is
csak három hét múlva jelentkezik majd a
korlátozások hatása. Addig folyamatosan
nő a fertőzöttek és betegek száma.
Azt, hogy ezt a terhelést valóban kibírja-e a magyar egészségügyi rendszer,
egy hónap múlva a saját bőrünkön fogjuk
megtapasztalni. A HVG újság által megkérdezett orvosok szerint nem fogja kibírni. Ugyanis már most is zsúfolásig töltik a kijelölt járványkórházakat a betegek,
miközben az ellátó személyzet tagjai közül is egyre többen fertőződnek meg és
esnek ki a munkából.

Már nem csak az intenzív osztályok
telhetnek majd meg, sőt első körben talán nem is az intenzív osztályok fognak.
„A legtöbb halál most sem az intenzíven
történik, hanem – mondjuk – a Covidbelgyógyászatokon, mert nincs állandó
megfigyelés, nincs elég ember. Egyszer
csak bemegy a nővér, akire önmagában
10-20 ember jut, és látja, hogy az egyik
beteg meghalt” – mesélte egy orvos a
HVG-nek.
Csak egy olyan homályos megfogalmazás hangzott el, hogy az állam a
munkavállalók bérének a felét megtéríti – ennek is feltétele, hogy a dolgozókat ne bocsássák el és a munkavállalók
megkapják a fizetésüket –, de arról nem
esett szó, hogy mi lesz a munka nélkül
maradókkal.
Forrás: www.hvg.hu

Veszélyben a munkavállalók
Még csak említést sem tesz a kormány az új járványügyi intézkedések
között a már huzamosabb ideje munka nélkül tengődő emberekről és a
hamarosan munkanélkülivé váló vagy otthoni munkára – home office-ra –
kényszerülő szülőkről, családokról.
Úgy tűnik, miközben a gazdaság megmentésén fáradozik a hatalom, megint
elfeledkezik a legfontosabbakról: az
emberekről, akik nélkül gazdaság
sincs. Százezrek maradtak munka nélkül a járvány tavaszi, első
hullámában is, az ő megsegítésükről azóta sem gondoskodott a kormány. És most
sem kerültek szóba azok
az emberek, akik jó ideje
keresőképtelenek. Vagy
mi lesz azokkal, akik az
újabb bezárások miatt a

következő hetekben kerülnek majd utcára? Nem reagált a kormány a szakszervezetek követelésére, miszerint 3-ról
legalább 9 hónapra hosszabbítsák meg a munkaügyi
központoknál nyilvántartottak álláskeresési idejét
és emeljék fel az ez időre
járó támogatás mértékét is.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség régi követelése,
hogy senki se maradhasson
kereset nélkül.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Ötvenmilliárdba is kerülhet
a vadászati világkiállítás
Idén nyáron emelték 7 milliárd forintról 10 milliárdra az előkészítésre szánt
keretet, amit most újabb egymilliárdos reklámkerettel toldottak meg.
A kiállítás, amely Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnökének szívügye, egyre több
pénzt emészt fel.
Újabb nettó egymilliárd forintos
reklámszerződést kötöttek a 2021ben megrendezendő vadászati
világkiállítás kommunikációs feladataira. Ezek szerint tavaly május óta elfogyott az első bő egymilliárd forint, amelyet a kiállítás és
a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozat
reklámozására szántak. Egyes becslések szerint akár 50 milliárd forint is lehet

a 2021-re tervezett rendezvény összes
költsége.
A lebonyolításért felelős Egy a Természettel Nonprofit Kft.-nél tavaly év végén
30 fő állt munkaviszonyban, bér- és
személyi jellegű kifizetésre több
mint 212 millió forintot fordítottak.
A kétfős ügyvezetésnek bruttó 15
millió forintot számláztak, a 3 tagú
felügyelőbizottságnak pedig összesen 5,4 millió forint tiszteletdíjat fizettek
ki. A legnagyobb kiadási tétel tavaly az állami társaságnál jogi és szakmai tanácsadó
szolgáltatásra kiadott 397 millió forint volt.

Forrás: 24.hu

Orbán az uniós költségvetés vétójával fenyeget
A magyar miniszterelnök kész megvétózni
az uniós költségvetést és a helyreállítási
alapot is, ha a jogállamisághoz kötik az
egyes tagállamoknak szánt források kifizetését. Az Európai Tanács és az Európai
Parlament a napokban állapodott meg
arról ideiglenesen, hogy a jogállami értékeket összeköthetik az uniós kifizetésekkel.
A tervezet szerint, ha az Európai Bizottság
a jogállamiság megsértését vagy annak
kockázatát érzékeli valamely tagállamban,
kezdeményezheti a szankciós mechanizmus elindítását. A mechanizmus beindításához arra van szükség, hogy az Európai
Bizottság megállapítsa, egy tagállamban
megsértették a jogállamisági alapelveket

és hogy ez az uniós forrásokkal való visszaélést okoz vagy okozhat.
A jogállami normák azt jelentik többek
között, hogy az állam biztosítja a független
bíróságokat, a szabad sajtót, a tanszabadságot, és hatékonyan üldözi a korrupciót,
vagyis nem engedi ellopni az uniós pénzeket.
A magyar és a lengyel kormány mindvégig ellenezte a megállapodást. Korábban
kifejtették, hogy amennyiben ehhez ragaszkodik az EU, akkor a magyar és a lengyel
parlament nem járul majd hozzá a 750 milliárd eurós uniós hitelfelvételhez, amelyre
a válság sújtotta Európa szinte valamennyi
országának – köztük nekünk is – nagy szüksége lenne.
Forrás: www.telex.hu
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