Nyomtasd, másold, terjeszd!

Heti koronavírusjárvány-tájékoztató

NYOMTASS TE IS!

Bár a járvány pillanatnyilag visszaszorult, még rengeteg olyan kérdés van,
ami erősen foglalkoztatja az embereket ezzel kapcsolatban.
amivel a birtokosa igazolhatja, hogy beoltották, negatív a covid-tesztje, vagy már
átesett a betegségen. A dokumentum
biztosítja a szabad mozgás lehetőségét, a
járványügyi korlátozások alóli mentességet az EU egész területén, ám csak az EUban is elfogadott vakcinákkal oltottaknak.
A többieknek vagy negatív teszt kell, vagy
igazolás arról, hogy átestek a betegségen.
Hova utazhatnak a keleti védőoltással
oltottak? Hazánknak az EU-tagállamok közül különmegállapodása Ciprussal,
Csehországgal, Horvátországgal, Szlovákiával és Szlovéniával van, így ezekbe az
országokba utazhatnak a keleti oltóanyagokkal oltott magyarok is. Ausztriába a Sinopharmmal oltottak korlátozás nélkül
beléphetnek. Észtország és Görögország
mindkét vakcinát elfogadja. Finnországba, Hollandiába, Litvániába és Romániába
a Magyarországról érkezőktől nem kérnek oltási igazolást. Lettországba, Svájcba
Sinopharmmal oltottak is beléphetnek.
Németországba a légi út kivételével jelenleg korlátozás nélkül lehet menni.
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Órabérben is az utolsók között
Európában
Reggeltől estig azt hallgatjuk, hogy mi vagyunk szinte mindenben Európa éllovasai, csodás a gazdaságunk. A valóság azonban más. A dolgozók
helyzete csak Romániában és Bulgáriában rosszabb, mint nálunk. Messze
megelőz minket például Szlovákia, Lengyelország és Csehország is.
Az alábbi látványos ábrán jól látszik, hogy tuk forintra ezeket a számokat, és egéóriásiak a különbségek az átlagbérek kö- szen döbbenetes összegeket kaptunk.
zött Európában. (Az ábrán nem szerepel 2021. július 3-án 351,62 forint egyenlő 1
Norvégia, mert ők nem tagjai az Európai euróval, ezzel számolva a norvég munUniónak, de ott a legmagasabb az órabér, kavállalók átlagosan16 632 forintért, a
pedig 16 104 forintért dolgoznak
47,3 euró.) Az EU-s országok közül Dánia dánok
4-24 hónap
6-12 hónap
5 hónap
24 hónap
5-11hónap 6-12 hónap
óránként.
Az európai rangsor utolsó heáll az első helyen, 45,8 euróval. Átváltot12 hónap
lyén Bulgária áll 6,5 euAz átlagos órabér az Európai Unióban (euróban)
rós órabérrel, ami 2286
forint, őket Románia
Az Európai Unió átlaga 28,5
követi 8,1 euróval, ami
Dánia 45,8
2848 forintnak felel meg.
Németország 36,6
Az unióban a harmadik
Ausztria 36,7
legrosszabbul keresők
Szlovénia 19,9
Cseh Köztársaság 14,1
a magyar munkavállalók
Szlovákia 13,4
9,9 eurós bruttó órabérLengyelország 11,0
rel, ami 3481 forintnak
Horvátország 10,80
felel meg, és ezzel jeMagyarország 9,90
lentősen lemaradunk az
Románia 8,10
EU-s átlagtól, ami 28,5
Bulgária 6,50
euró, azaz 10 021 forint.
Forrás: Eurostat
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Forrás: www.szabadeuropa.hu

Szputnyikkal és Sinopharmmal nem jár
automatikusan szabad utazás. Július
1-től minden európai országban elérhetővé
válik az európai védettségi igazolvány,

www.nyomtassteis.hu

Forrás: www.napi.hu, www.444.hu

A kínai vakcinák jók, de nem elég jók
– írja a CNN. A világ egyik legnagyobb
hírtelevízójának összefoglalója szerint a
Pfizer- és a Moderna-vakcinák tűnnek a leghatékonyabbnak a fertőzés terjedésének
korlátozásában. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberi élet megvédésére alkalmasak a kínai oltóanyagok
is, de például a 60 év felettieknél nagy
arányban nem alakult ki ellenanyag az
oltás után. Az Egyesült Arab Emírátusok
és Bahrein már döntöttek egy harmadik,
ismétlő dózis beadásáról azok esetében,
akiket kínaival oltottak. A magyar Videoton
gyár saját dolgozói körében elvégzett ellenanyagtesztek eredménye hasonló lett.
A 60 évnél idősebbek egyharmada ese
tében nem volt kimutatható ellenanyagszint. Magyarországon a kínai vakcinával
beoltottak több mint fele, 567 710 ember
60 évnél idősebb.
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Elégedetlenek a nyugdíjasok
A Nyugdíjas Szervezetek Együttműködési Tanácsa (Nyuszet), közleményben foglalta össze, hogyan hatott az elmúlt 11 évnyi Fidesz-kormányzás a
nyugdíjasokra.
A leginkább a rokkantnyugdíjak megszüntetését, a nyugdíjjárulék-plafon eltörlését sérelmezik. Ez tette lehetővé a
milliós nyugdíjak megjelenését, miköz
ben a legkisebb nyugdíjak összege
28 500 forint maradt. Ugyancsak fájó pont
a bérek és a nyugdíjak közötti különbségek növekedése a nyugdíjak és a nyugdíjasok kárára. Követelik, hogy még ezen a
nyáron biztosítson a kormány – azonnali
intézkedésként – az átlag alatti nyugdíjból

élők számára egyszeri minimum 50 ezer
forintos soron kívüli juttatást.
A Fidesz 2010-es hatalomra kerülését
követő törvénymódosítás miatt a nyugdíjak teljesen elszakadtak a mindenkori
átlag nettóbér-növekedéstől, csak az inflációt próbálják követni. Magyarul a kormány kimondta, hogy a nyugdíjak értékállóak azzal, hogy szimplán a fogyasztói
áremelkedést követik, s ezzel elintézettnek tekintette az ügyet.

Forrás: www.napi.hu

Orvosi végzettség nélkül is adható
háziorvosi ügyelet
„A háziorvosi ügyeleti szolgálatban a
szakképzettségének megfelelő tevékenységben részt vehet a mentőtiszt
vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű
ápoló” is – mondja ki az egészségügyért
is felelős Kásler Miklós rendelete. Ilyen
esetekben azonban egy korábbi jogsza-

bályban felsorolt 12-féle szakorvosi képesítés valamelyikével rendelkező „orvos
szakmai felügyeletét biztosítani szükséges”.
A kormány szerint minden rendben
van az egészségügyben.
Forrás: www.hvg.hu

Dunaújváros pénzét is elveszi a kormány
Azokban a városokban, ahol az ellenzék győzött, a legkülönfélébb trükkökkel vonnak el pénzeket, hogy bebizonyítsák, mennyire tehetségtelenek a nem kormánypárti politikusok. Dunaújvárosban minden ott élőtől
százezer forintot von el az Orbán-kormány a mostani döntésével.

Újabb csapás a szegényeket
támogató egyházra

Először a Momentum politikusa által vezetett
Gödön vetették be ezt a trükköt. A település
területén működő gyárat, ahonnan milliárdos
nagyságrendű helyi adó folyt be az önkormányzathoz, elcsatolták a várostól, mondván:
egy különleges gazdasági övezetet hoznak

Ezúttal 95 millió forintot vesz el az állam a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség iskoláitól. Ezzel veszélyeztetve csaknem 2500 szociálisan hátrányos helyzetű gyerek iskoláztatását.

létre, így az itt keletkező pénz többé már nem
a gödieké.
Most ugyanezt a módszert a jobbikos vezetésű Dunaújvárosban játszották el, ugyancsak milliárdos bevételtől fosztva meg a várost.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Havi 440 ezer forint a havi bruttó
átlagkereset

Az 1970-es években létrejött metodista egyház vezetője, Iványi Gábor
valamikor olyan jó barátságban volt
Orbán Viktorral, hogy az első gyermekét is ő keresztelte meg. Miután
bírálni merte a miniszterelnök tevékenységét, bosszúhadjáratot foly
tatnak ellene. Elvették az egyházi
státuszukat, be akarták zárni az általuk működtetett hajléktalanokat ellátó kórházat, most pedig az iskoláikat
szeretnék ellehetetleníteni.

Illusztráció: Pápai Gábor

Forrás: www.nepszava.hu

Mindig felháborítja az embereket, amikor közzéteszik ezeket a hivatalos számokat, mert vannak falvak, ahol egy
ember sincs, aki ennyit pénzt kapna.
Ez a hatalmas összeg úgy jön ki, hogy
a társadalom egy szűk rétege iszonyú
sokat keres, és ez felhúzza az átlagot.
2021 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók, az 5 főnél

többet foglalkoztató vállalkozásoknál
dolgozók bruttó átlagkeresete 440
600 forint, a kedvezmények nélkül
számolt nettó átlagkereset pedig 293
000 forint volt, mindkettő 10,1%-kal
magasabb, mint egy évvel korábban –
derül ki a Központi Statisztikai Hivatal
friss jelentéséből.
Forrás: www.portfolio.hu
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