Nyomtasd, másold, terjeszd!

A reményhez
Mik azok a különbségek, amelyek miatt valahogy mindig szenved a magyar ember? Sok-sok más állam polgárához képest miért tűnik megkeseredettnek, miért
gyűlölködőbbnek, frusztráltabbnak, és miért szorong egész évben, miközben az
ünnepek táján teszi a szépet, sok-sok cukormázzal leöntve az igazi életét?
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Sokak számára evidencia, de nem árt megkérdezni:
– Kik működtetik az újraelosztási rendszereket egy államban?
– Kik mérnek kettős mércével az önkormányzatok felett?
– Kik költik az állam pénzét számolatlanul
minden másra, csak nem a lakosságra egy járvány idején?
– Kiknek kéne ebben a helyzetben meghosszabbítani az ellátás idejét és emelni a
munkanélküli és/vagy a szociális ellátások
összegét?
– Kiknek kéne gondoskodniuk arról, hogy
a jövedelem nélkül maradtak se haljanak
éhen vagy szoruljanak uzsorásra?
– Kiknek kéne gondoskodniuk arról, hogy
a kisember ne adósodjon el még jobban a járvány ideje alatt?
Az újraelosztás rendszere egy tragédia
ebben az országban.

Legutóbb az önkormányzatoktól vont
meg forrásokat az állam, majd a másik kezével teletömte pénzzel azokat az önkormányzatokat, amelyek a kormánypárti színekben
tündökölve, az erős ember látszatát keltve,
majd elköltik azt a pár milliárdot valahogy.
Aztán győzzük meg az embereket, hogy ez
a kettősmérce-rendszer nem értük van – ha
még némileg javul is az általános közösségi helyzetük –, hanem azért, hogy a fideszes
tesók még jobban gazdagodjanak, még nagyobb legyen felettük a hatalmuk, érdemtelenül.
Reménykedjünk abban, hogy Szűz Mária
országában olyan emberek fogják kormányozni végre a népet, akik nemcsak nevükben, hanem lelkükben és hitükben is inkább
lesznek Teréz anyák (ha az apa férfi, az anya
pedig nő, akkor is), mint Júdások és emberkereskedők.
Részlet Horváth Ferenc írásából. Forrás: debreciner.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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Hetvenszeres a különbség
a nyugdíjemelésnél
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Hiába reménykednek a kisnyugdíjasok, az egyre igazságtalanabb nyugdíjrendszer semmit nem változik. A néhány százalékos emelések az esetükben csak pár ezer forintot jelentenek, míg a tehetősebb nyugdíjasoknál az egyhavi növekedés is csaknem hatszorosa a szegények egész éves
növekményének.
A Magyar Államkincstár adatai szerint
2020 januárjában az öregségi nyugdíjasok ellátásának átlaga 142 114 forint volt.
Ez úgy jött ki, hogy 2020-ra a költségvetésben 2,8 százalékos inflációt terveztek be, és mivel a pénzromlás ennél nagyobb volt, a különbséget korrigálandó

novemberben 1,2 százalékos, pótlólagos
emeléssel toldották meg a nyugdíjakat.
Így az átlagnyugdíj decemberre 143 819
forint lehetett. Januártól pedig következik
megint az inflációkövető nyugdíjemelés,
ezúttal 3 százalékos mértékű. Így egy
átlagnyugdíjas 2021 januárjában 148 134

A nyugdíjemelések mértéke (2020. december és 2021. január)
minimálnyugdíj (28 500 Ft)
kisnyugdíj (50 000 Ft)
átlagnyugdíj (142 114 Ft)

2020 decemberi pótlólagos emelés

342+865 Ft
600+1518 Ft

Minden összeg forint/hó-t jelent

1200+4315 Ft
3600+9108 Ft

igen magas nyugdíj (500 000 Ft)
milliós nyugdíj (1 millió Ft)
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

csillagászati nyugdíj (2 millió Ft)

6000+15 180 Ft
12 000+30 360 Ft
24 000+60 720 Ft

Ft 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000
Forrás: 24.hu
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Ezzel szemben akik havi kétmilliós
összegű nyugdíjat kapnak (jelenleg kilencen vannak ilyenek), azoknak decemberben csaknem egyhavi minimálnyugdíjnak
megfelelő volt a pótlólagos emelésük,
és januártól még több mint kéthavi minimálnyugdíjnyi összeget kapnak
pluszban, összesen majdnem 85 ezer
forintot. Tehát hetvenszeres eltérés van
a nyugdíjemelésnél a legkisebb és a legnagyobb nyugdíjak között.
A minimálnyugdíjas a 2021-es nyugdíjemeléssel egy év alatt alig több mint
tízezer forint pluszt kap, míg a legmagasabb nyugdíjon lévők több mint 700 ezer
forinttal gazdagodnak.

Nagyjából 25 ezer eurót keres havonta (9 millió forint – a minimálnyugdíj
316-szorosa) a felcsúti
Puskás Akadémia labdarúgója, Liridon Latifi, akit
még 2017-ben igazoltak
az albán Skenderbeutól,
1 millió euróért (351 millió
Ft). A játékos ráadásul csak
a második számú tartalékcsapatba fér
be, az NB III-ban.

Forrás: www.24.hu
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Decemberben 290 700 álláskereső volt
Magyarországon. Ez az előző év azonos
időszakához képest jelentős növekedés,
az elmúlt hónapokhoz viszonyítva azonban július óta csökkenés tapasztalható.
Az álláskeresők 48,4%-a, 140,8 ezer fő
semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott decemberben. A tartósan, egy éven
túl nyilvántartásban lévő álláskeresők

számában 19%-os növekedést állapíthatunk meg.
Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 114,4
ezres létszáma az álláskeresőkön belül
39,4%-ot jelentett a vizsgált hónapban.
Középfokú iskolai végzettséggel 154,6
ezer fő (53,2%), felsőfokú végzettséggel
21,6 ezer fő (7,4%) rendelkezett.

Tiltakoznak a tanárok, mert nem
szerepelnek az oltási tervben
Forrás: www.24.hu

Január elsejével Magyarország nem csak az
új évbe lépett be, de egyike lettünk annak a tizenegy országnak Európában,
amelyben egymillió főre vetítve
eléri az ezret a koronavírus miatt elhunytak
száma.
Míg három hónappal ezelőtt, október
elején alig nyolcszáz halott szerepelt ná-

lunk a statisztikában, addig az év első napján közel tízezerre duzzadt ez a szám.
Egy olyan ország van Európában, Belgium, ahol meghaladta az 1500at is a halottak száma
egymillió lakosra vetítve.
Magyarországon
kívül
csak az Egyesült Királyság,
Spanyolország,
Olaszország, Csehország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina,
Montenegró, Észak-Macedónia és Bulgária olyan
országok, ahol egymillió
lakosonként ezernél többen
haltak meg.
Vagyis a védekezésben jobban
teljesített nálunk – Szlovénia kivételével
– az összes szomszédunk: Szlovákia, Románia, Ausztria, Szerbia, Ukrajna, Horvátország.

Forrás: www.portfolio.hu

Egy fillér támogatást sem kap 140
ezer munkanélküli

Már minden ezredik magyar belehalt
a koronavírus járványba
Amikor ön ezt az újságot olvassa, a koronavírus-járványban elhunytak száma
már meghaladja a 10 000-et. Azzal
sem vigasztalhatjuk magunkat, hogy minden országban
ugyanez lenne a helyzet. Ugyanis
még a környező országokban
is jóval kevesebb halott van
létszámarányosan, mint
nálunk.

Latifi érkezése óta mindös�sze 1041 percet játszott a magyar
első osztályban. Legutóbb 2019
áprilisában, akkor a 88. percben
állt be. Azóta 13 NB III-as mérkőzésen szerepelt, a nagycsapatnál még akkor sem került
szóba a neve, amikor nyáron a
csapatnál tomboló koronavírus
miatt fiatalokkal voltak kénytelenek kiállni.

Forrás: www.hang.hu

Havi 9 millióért focizik az NB III-ban
a Felcsút légiósa

Közleményt adott ki a Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ), melyben azt írják,
megdöbbenve fogadták a nyilvánosságra hozott oltási tervet, melyből nem derül
ki, hogy az oktatásban foglalkoztatottak
mely kategóriába tartoznak.
A PSZ álláspontja szerint a gyerme-

keken, tanulókon, szülőkön keresztül a
társadalom széles csoportjaival érintkező
oktatásban foglalkoztatottak számára az
oltási terv III. kategóriájában kellene biztosítani az oltás lehetőségét. A III. kategóriában jelenleg a 60 évnél idősebbek
vannak felsorolva.
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Forrás: www.444.hu

forintot kaphat. A százalékban meghatározott nyugdíjemelés azoknak a kisnyugdíjasoknak jelenti a legkevesebbet,
akik amúgy is csak tengődnek. És persze
azoknak adja a legtöbb pluszt, akiknek
semmi szükségük rá.
A minimálnyugdíj nem emelkedik januártól, hanem marad a 2008 óta
változatlan, elképesztően alacsony 28
500 forinton. A már folyósított összegeknél azonban számoltunk az emeléssel, decemberre 342 forinttal, plusz
januártól 865 forinttal, azaz összesen a
minimálnyugdíjnak megfelelő összegű
havi ellátás 1207 forinttal emelkedhet januárra éves szinten.

