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Visszaszorult a járvány, de még
sok a kérdés
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Hiába esett 100, majd 50 alá a napi halálozások száma, még ezzel is a
negatív európai élmezőnybe tartozunk. Ráadásul rengeteg fontos kérdés megválaszolatlan még. Miért nem akar több Pfizert rendelni Orbán
Viktor, illetve hová mehetnek nyaralni az orosz és kínai vakcinákkal beoltottak és maguk fizetik-e tesztelés költségeit?
Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak többen is a védettségi kártya ügyében, mivel az
valójában nem a védettséget igazolja − hiszen
már az első dózis oltás után megkapható −,
így nincs valós szerepe a járványügyi védekezésben, viszont az oltatlanok Alaptörvénybe ütköző alapjogait sértik – állítja Bakó Bea
újságíró.

Sinopharmot és az orosz Szputnyikot automatikusan nem fogják elfogadni. Ezekben
az esetekben friss tesztet kell felmutatniuk
ezeknek a magyaroknak. A nyugat-európai
országokkal egyelőre nem sikerült megállapodnunk, viszont Mongóliában és Grúziában
hál’ istennek teszt- és karanténkötelezettség
nélkül nyaralhatunk.

EU-s Covid-igazolvány: csak a „nyugati”
vakcinákkal oltottak utazhatnak
szabadon

Egyedül mi nem veszünk részt a 27 tagállam
közül abban a megállapodásban, mely az EU
és a gyártó között született 1,8 milliárd dózis
Pfizer beszerzésére. Orbán szerint nekünk van
elég tartalékunk. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint több mint
tízmillió vakcina van még itthon, ezekből be
lehet adni egy harmadik dózist, ha szükséges
lesz.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
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Elvesznek az önkormányzati
lakások is
A szegény családokból származó fiataloknak ma szinte lehetetlen otthonhoz jutni, de azzal, hogy a kormány a maradék bérlakásokat is fillérekért
eladhatóvá teszi, még ez a kicsi esély is elvész a lakáshoz jutáshoz.

Főszerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu

Az önkormányzatilakás-állomány az
1990-
es évek privatizációs hulláma óta
folyamatosan csökken, de még a meglévő mintegy 100 000 önkormányzati
lakás is 1000-1300 milliárd forint értékű
köztulajdont jelent. A Fidesz által benyújtott törvényjavaslat kötelezővé tenné az
önkormányzatoknak, hogy nevetségesen
alacsony áron eladják az ingatlanokat a
lakóiknak, és ez nyílegyenesen a lakhatási válság további elmélyítéséhez vezethet.
A kiárusított lakásokat a jobb módú,
készpénzzel rendelkező vagy hitelképes
lakók a piaci ár töredékéért (10−30 százalékáért) fogják megvásárolni. Azoknak
a lakóknak viszont, akiknek már a 30-40
ezres bérleti díj kifizetése is nehézséget
okoz, sem hitellehetőség, sem készpénz
nem áll a rendelkezésükre. Emiatt félő,
hogy a lakásmaffia újraéledése, a kiszolgáltatott és becsapott lakók otthontalan-
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Csak Magyarország nem kér több Pfizert

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!
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

Kizárólag az Európai Gyógyszerügynökség
által engedélyezett (Pfizer, Moderna, Astra
Zeneca és Janssen) oltóanyagaival oltottak kaphatnak szabad beutazást az uniós
országokba. A keleti vakcinákat, vagyis az
EU-ban csak Magyarországon oltott kínai
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ná válása fogja kísérni az önkormányzati
lakások megvásárlását.
A szociális rászorultság alapján vagy
pályázattal elnyerhető önkormányzati lakások hiányában a szegények fokozottan
kiszorulnak a városokból és a munkalehetőségekből, tovább nyílik a társadalmi
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olló. Ellenben könnyedén megvásárolják az önkormányzati lakásokat azok a
fideszes haverok, akik nevetséges bérleti
díjakért kaptak önkormányzati lakásokat
a budai Várban. Sokak szerint éppen ez
volt a törvény legfontosabb célja.
Drámai lesz a folyamat azokban a
városokban, kerületekben is, ahol az önkormányzatok saját pénzből építettek
lakásokat. Ilyen például a budapesti 13.
kerület, ahol milliárdos értékben 600 la-

kást húztak fel teljesen önerőből. Most a
befektetett pénz töredékét kapják csak
vissza, és elvész a teljes lakásállományuk.
Pikó András, Józsefváros polgármestere szerint, ha a törvényt elfogadják:
„Több lesz a fedél nélkül élő, több lesz
a lakhatási szegény, több lesz a megfizethetetlen albérletbe kényszerülő, a fiataljaink pedig nem tudnak önálló életet
kezdeni.”

A Nemzeti Bank épülete
54 milliárdból újul meg
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye szerint a Szabadság téri székházának
teljes felújítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A műemléki épület teljes külső és belső felújításának költsége 54 milliárd forint.

A magyar elit minden mértéket elveszített. Ez az 54 milliárd forint egyetlen épület felújítására olyan irdatlan
pénz, amiből kétmillió magyar nyugdíjasnak fejenként 27 ezer forint egyszeri
nyugdíjkiegészítést lehetne adni.

Forrás: www.hvg.hu

Forrás: www.telex.hu, www.merce.hu

A magyar infláció a legmagasabb az EU-ban
Áprilisban Magyarországon volt a legmagasabb az infláció az európai uniós
országok közül. Itthon 5,2 százalékos a
pénzromlás üteme, a lengyeleknél 5,1,
a harmadik helyen álló Luxemburg-

ban viszont már csak 3,3. Áprilisban
az éves alapú inflációs átlag az unióban 2 százalék volt, márciusban 1,7, az
eurozónában pedig 1,6.

Ezt is mi fizetjük
Megint elbukott egy pert a magyar állam, ami összességében 35 milliárdba
kerül nekünk, adófizetőknek. Ez olyan sok pénz, mintha a kétmillió magyar
nyugdíjas mindegyikétől hirtelen 17 500 forintot vennének el.

Forrás: www.telex.hu

Júniusban 867 forinttal emelkedik
az átlagnyugdíj
A következő hónapban 0,6 százalékkal emelik a nyugdíjakat, mert míg januártól 3 százalékkal nőttek a nyugdíjak, addig egész évben ezt meghaladó, 3,6
százalékos inflációt vár a kormány, ezért a törvény szerint kárpótolni kell az
időseket.

Azért, hogy a magyar cégek csak Szép
kártyával és Erzsébet utalvánnyal adhassanak különböző juttatásokat a dolgozóiknak, egy törvénytelen lépéssel
kiszorították a piacról azokat a főként
francia cégeket − Edenred, Sodexo és a
Le Chèque Déjeuner − amelyek korábban
ezt a szolgáltatást biztosították.
Nyilván megtehették volna ezt törvényesen is, de fontosabb volt ezt a piacot

is gyorsan átjátszani a haveroknak. A francia cégek feljelentették Magyarországot,
amely el is veszítette a pereket, amelyek
nyomán összességében 35 milliárd forintot kell fizetnünk ezeknek a vállalkozásoknak.
De sebaj, a fideszes haverok jól jártak,
a magyar nép meg zúgolódás nélkül kifizeti ezt is, mint a többit.
Forrás: www.telex.hu

Teljes kudarc a focista utánpótlás-nevelés
Átlagos nyugdíj esetén az emelés havi 867 forint pluszt fog jelenteni, míg a legkisebbeknél
mindössze 247 forintot.
Jövőre háromszázalékos nyugdíjemeléssel kecsegtetik az időseket. Csakhogy a
jövedelmük érdemben nem fog változni, a
kisnyugdíjasok továbbra is havi néhány száz
vagy ezer forint plusszal számolhatnak – a
nagynyugdíjasok viszont több tízezer forinttal
lehetnek gazdagabbak.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója szerint az átlagnyugdíj csak egy statisztikai
adat – valójában nem élnek jobban az idősek.
A nyugdíjasok életszínvonala az utóbbi tíz
évben nem emelkedett, és ez jövőre sem lesz
másképpen. Ugyanis a tervezett 3 százalékos
nyugdíjemelés mellett is tovább mélyül a bérek és az ellátások közötti szakadék, akkor is,
ha az idősek kétheti pluszellátást és nyugdíjprémiumot is kapnak.

Forrás: www.mfor.hu, www.nepszava.hu

Orbán Viktor, a felcsúti futballakadémia alapítója 2007-ben azt nyilatkozta,
hogy hamarosan 50 topligás magyar
játékos lesz. Természetesen ebből sem
valósult meg semmi, viszont elfolyt
erre is sok-sok milliárdnyi közpénz.
Az U21-es válogatott hazai Eb-szereplésekor 2−11-es gólkülönbséggel,
nulla ponttal esett ki a csoportból.

Az 1995-ben születettektől felfelé
egyetlen játékost sikerült az akadémiáknak a topligákba eljuttatniuk, Sallai
Rolandot.
Az Újpest idén úgy lett kupagyőztes, hogy a döntőben, a kezdőcsapatban egyetlen magyar játékos sem kapott lehetőséget.
Forrás: telex.hu
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