
Pedig a családi pótlék emelé-
se rengeteg családot érintene. 
A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint 2020 októberé-
ben összesen 1 724 151 gyerek 
után részesültek az őket ne-
velők családi pótlékból.

Ez a támogatás az egy 
gyermekre jutó átlagkereset-
hez viszonyítva folyamatosan 
növekedett 1950 és1990 kö-
zött. Azóta azonban inkább 
csökken ez az arány, hiszen 
míg az egyik szám, a nettó 
átlagkereset összege valame-
lyest emelkedik, addig az ellá-
tás összege nem változik. Míg 
2020. augusztusban a nettó 
átlagkereset kedvezmények 
nélkül 260 400 forint volt, a 
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Pártoktól független hetilap

Tizenhárom éve nem emelkedett 
a családi pótlék összege

Már 2008-ban is csak havi 12 200 forint volt a gyerekek után járó családi 
pótlék, ám ennyi pénz még több mint 30 százalékkal többet ért 13 évvel ez-
előtt. Egy felmérés szerint a magyarok túlnyomó többsége jelentős csalá-
dipótlék-emelést szeretne, ám erre a Fidesz kormányzása alatt már aligha 
van esély.
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Szeptember 6-án zárult le a jelöltek alá-
írásgyűjtési szakasza. A képviselő-jelöl-
teknek 400, a miniszterelnök-jelölteknek 
20 ezer támogató aláírást kellett ösz-
szegyűjteniük. Az előzetes hírek szerint 
a legtöbb jelöltnek sikerült megugrania 
ezt az akadályt. 

Szavazni az egyes választókerüle-
tekben felállított sátrakban lehet majd, 
illetve interneten keresztül is, szeptem-
ber 18. és szeptember 26. között lehet. 
Ekkor a helyi jelöltek közül lehet majd 
kiválasztani a legalkalmasabbat, illetve a 
miniszterelnök-jelöltekre voksolhatunk. 
A sátorhelyek listáját, sok más hasznos 

információval együtt, a Nyomtass te is! 
különszámában is megtalálják majd, de 
a www.elovalasztas.hu oldalon is tájéko-
zódhatnak. 

A második fordulóban, október 4. 
és 10. között már csak a három legtöbb 
szavazatot kapott miniszterelnök-jelöltre 
szavazunk majd. 

Az előválasztás megteremti a 2022-
es ellenzéki győzelem egyik fontos alap-
feltételét, hogy minden választókerület-
ben egy ellenzéki jelölt álljon szemben a 
Fidesz jelöltjével, illetve közös legyen a 
miniszterelnök-jelölt is. 

Forrás: www.elovalasztas.hu 

Szeptember 18-án kezdődik 
az ellenzéki előválasztási szavazás
Hamarosan a legizgalmasabb szakaszába ér az előválasztás, amikor 
minden ellenzéki érzelmű ember szavazhat a képviselő- és miniszterel-
nök-jelöltekre. A Nyomtass te is! szerkesztősége 106-féle különszámot 
ad ki hamarosan, amelyek választókerületekre lebontva tartalmazzák a 
szavazással kapcsolatos tudnivalókat. 

Erről ismerhető fel az újfajta covidfertőzés
Az új, delta nevet viselő variáció veszélyes, mert az 
első tüneteit könnyen össze lehet téveszteni egy kö-
zönséges nátháéval. Fej- és torokfájást, orrfolyást, 
tüsszögést, hőemelkedést, bágyadtságot és levert-
séget okoz. Gyakori a hányinger, hányás, hasmenés. 

A delta vírusvariáns lappangási ideje kb. 4 nap.  
A szakemberek javasolják, hogy ha valaki észleli 
magán a tüneteket, akkor értesítse a háziorvosát 
és teszteltesse magát, valamint ne menjen közös-
ségbe. Fo
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Nem tudnak fizetni a kórházak 
a beszállítóiknak 

Július végére 46 milliárd forinttal tar-
toztak beszállítóiknak a magyar kórhá-
zak a Magyar Államkincstár friss adatai 
szerint. A beszállítók jelentős részét 
képviselő Orvostechnikai Szövetség 
főtitkára szerint a tartozásállomány ér-
téke már most eléri a tavaly novemberi 

szintet. A kórházi ellátáshoz mintegy 
4500 vállalkozó járul hozzá, a hosszú-
ra nyúlt nemfizetési periódus ugyan 
különböző mértékben, de már mind-
egyiküket megviseli. Nekik kell ugyanis 
hiteleket felvenni, hogy ne menjenek 
csődbe.   
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családi pótlék ennek alig 4,6 százalékát 
tette ki. Ez sokkal rosszabb arány, mint 
amilyen az 1950-es években volt.

Az Orbán-kormány tudatosan nem 
emeli a családi pótlék összegét, mert 
általában elutasítják az alanyi jogon, 
min denkinek egységesen járó juttatáso-
kat.  Miközben az a helyzet, hogy éppen 
a legszegényebbek nevelik a magyar 

gyerekek több mint felét. Tavalyi adatok 
szerint legalább 125 ezer gyerekkel lehet 
számolni, aki olyan háztartásban él, ahol 
egyetlen felnőtt sem alkalmazott, és az 
esélyük is kevés, hogy komoly álláshoz 
jussanak. Ezeknek a gyerekeknek lenne a 
legfontosabb, hogy magasabb legyen az 
utánuk kapott támogatás.  

Forrás: wwwpenzcentrum.hu 
Iványi Gábor felekezete, a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség nem kapta 
vissza a jogsértően elvett egyházi státu-
szát, ennek pedig súlyos anyagi követ-
kezményei is vannak. A kormány újabb 
és újabb költségvetési elvonásokat jelent 
be, így aztán gyűlnek a tartozások: tavaly 
például csak tiltakozással sikerült meg-
akadályozni, hogy a szervezet Dankó ut-
cai központjában kikapcsolják a gázszol-
gáltatást. Szegedi iskolájukban nemrég 
végrehajtók jelentek meg, de már nem 
volt mit lefoglalni.

Ha az üldöztetés elérné a célját, meg-
szűnnének az egyház által fenntartott, 
hátrányos helyzetű gyerekek felzárkó-

zását segítő iskolák, ellehetetlenülne a 
fedél nélküliek gondozását szolgáló, az 
elesett idős emberek érdekében végzett 
munkájuk is.

Vasárnap jelentették be, hogy Iványi 
Gábor Budapest díszpolgára lett. 

Védjük meg Iványi Gábort!
Iványi Gábor egy kisegyház lelkésze, aki évtizedek óta pótolhatatlan tevé-
kenységet végez a szegények és elesettek támogatásáért. Valaha jó barát-
ságban volt Orbán Viktorral, de ez a kapcsolat politikai okok miatt megrom-
lott. Azóta a miniszterelnök személyes bosszúhadjáratot folytat Iványi ellen. 
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Február óta tart a drágulás a hazai lakás-
hiteleknél, és ezt csak fokozta a magyar 
Nemzeti Bank kamatemelése. A teljes 
visszafizetendő összegben már 603−671 
ezer forintos emelkedést látunk feb-
ruár óta egy újonnan felvehető tipikus, 

20 éves, 10 milliós lakáshitel esetében. 
A legnagyobb emelkedés az 5 éves ka-
matperiódusú és a változó kamatozású 
lakáshiteleknél történt a februári mély-
pont óta.

Forrás: www.portfolio.hu 

Elszálltak a törlesztőrészletek

A Fővárosi Közgyűlés megszavazta, hogy 
a 14 év alattiak szeptembertől ingyen 
utazhatnak a budapesti tömegközleke-
dés járatain. Az intézkedés 121 ezer 6−14 
éves korosztályba tartozót érint. Abban 

bíznak, hogy a gyerekeknek ingyenesen 
járó tömegközlekedés a most őket autó-
val fuvarozó szüleiket is visszacsábítja a 
közösségi közlekedésbe. 

Forrás: www.hvg.hu

Ingyen utazhatnak a 14 év alattiak 
Budapesten

Magyarország 2,66 milliárd euróért vá-
sárolt német fegyvergyáraktól az utóbbi 
években. Ennél még az Egyesült Államok 
is kevesebbet vett tőlük, amely 2,36 milli-
árd eurót költött erre.

A német hadiipar legfontosabb vásár-
lói között szerepel még Algéria (2 milliárd 
euró), Egyiptom (1,8 milliárd euró) és Ka-
tar (0,72 milliárd euró).

Forrás: www.magyarnarancs.hu

Több német fegyvert vett a magyar 
kormány, mint az USA

Csak a bolgár tanárok keresnek kevesebbet
Egy magyar pályakezdő tanár bruttó fize-
tése 209 796 forint és 218 400 forint között 
alakul havonta, azonban az adó- és járu-
lékterhek miatt nettóban csak nagyjából 
141−142 000 forintot kap készhez. Az Eu-

rópai Unióban csak egy bolgár tanár visz 
– alig pár ezer forinttal – kevesebbet haza 
magyar kollégájánál. Egy skót tanár majd-
nem ötször, de egy cseh pályakezdő is több 
mint kétszer ennyit keres. 
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