Egyre erősebb a covidjárvány
A hétvégén összesen 11 211 új fertőzöttet találtak, elhunyt 152 beteg. Ezzel
a járvány kezdete óta összesen 874 630 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek és 30 881 főre az elhunytak száma. Kórházban 2605 koronavírusos
beteget ápolnak, közülük 299-en vannak lélegeztetőgépen.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

224. szám (V. évfolyam/44.) | 2021. november 1.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ilap

tlen het

Az Európai Betegségvédelmi és Járványügyi
Központ egy héttel korábbi összesítése alapján a Közép-Dunántúl még a négyfokozatú
skála második osztályozása alá került, de
most már ez a régió is a piros kategóriában
van. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer lakos közül
200 és 499 között van a koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt két hétben.

Miért titkolja a kormány a kórházi adatokat?
Az ugrásszerűen emelkedő koronavírus-adatok ellenére sem ad ki a kormány semmiféle információt azzal kapcsolatban, hogy a
kórházba kerülők, illetve a lélegeztetőgépes
ellátásra szorulók között mekkora az oltottak
és az oltatlanok aránya. Vajon milyen okból
teszik ezt? – teszi fel a kérdést Ujhelyi István
EP-képviselő, aki arra gyanakszik, hogy azért,
mert a kórházi adatok esetleg megerősítenék
a gyanút: a kínai Sinopharm vakcinával oltottak közül kerülnek ki a súlyosabb betegek,
ennek nyilvánosságra kerülése pedig ártana
a kormánynak.

Négy egyetemi kórházban csak oltatlanok vannak lélegeztetőgépen
A koronavírus elleni első két oltás fontosságát
hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis
Egyetem rektora, aki négy egyetem adatai
alapján a következőt állította: minden beteg,
aki náluk lélegeztetőgépen van, oltatlan.

A kormány a cégekre hárította
a döntést a kötelező oltásról
Továbbra is alacsony a magyarok oltási hajlandósága, így az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás
felvételét a dolgozóiknak – rendelkezett a
kormány, amely ezzel a cégvezetésekre hárítja a népszerűtlen feladatot, hogy kötelezővé
tegyék az oltást. Azokat a munkavállalókat,
akik megtagadják a vakcinák felvételét, egy
évig nem lehet elbocsátani, csak fizetés nélküli szabadságra küldeni. A vállalkozásoknak
nem érdekük, hogy a munkavállalóik ne dolgozzanak, így kérdéses, hogy mennyire életképes a kormány ötlete.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Óriásiak a bérkülönbségek
az országban
Közel kétszeres különbség van az ország legalacsonyabb és legmagasabb
átlagfizetésű helye között – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal összeállításából. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nettó 196 ezer forint volt az
átlagfizetés az idei első félévben, ami az 55 százaléka a budapesti 351 ezer
forintnak.
Budapest a fizetésekben is alaposan elszakadt az ország többi részétől, még
a legjobban álló megye, Győr-MosonSopron fizetései is 48 ezer forinttal elmaradnak a budapesti átlagtól. Még sokatmondóbb, hogy csak ez a két hely húzza
felfelé a mutatót: a többi 18 megye átlagfizetése mind az országos átlag alatt van.
Közzétették a munkanélküliség adatait is. Itt Tolna, Győr-Moson-Sopron és
Fejér megye áll a legjobban, 1,2, 1,4, valamint 1,9 százalékos munkanélküliséggel,
Szabolcsban viszont 9,4, Nógrádban 11,3
százalékos volt a munkanélküliség.
2021 első félévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 428 ezer forintot, míg
adókedvezmények nélküli nettó átlagkeresete 285 ezer forintot tett ki – a KSH
szerint.

A bruttó és a nettó átlagkeresetek – a
közfoglalkoztatottakkal együtt számítva
– országosan egyaránt 8,4%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest.
Forrás: www.hvg.hu

A legmagasabb és a legalacsonyabb
átlagkeresetek az országban
Budapest
Győr-M.-S.
Komárom-E.
Fejér

351 248 Ft
303 298 Ft
281 950 Ft
276 726 Ft

...
Borsod-A.-Z.
Nógrád
Békés
Szabolcs-Sz.-B.

224 413 Ft
215 643 Ft
207 544 Ft
196 011 Ft
Forrás: HVG
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Elviheti az infláció a nyugdíjprémiumot

A pedagógusok 61 éves korukra
érik el az átlagbért

Novemberben a havi nyugdíjon kívül nyugdíjprémium és egyösszegű nyugdíjemelés is várható. A gond csak az, hogy eközben megállíthatatlanul nő az
infláció is, vagyis értéktelenedik el a pénzünk, emelkednek az árak.

Nem igazán örült a 10 százalékos béremelési ajánlatnak a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, Horváth Péter,
mert a minimálbér legalább 20 százalékkal emelkedik majd, és más szektorok elszívó hatása miatt még nehezebb
lesz a pályán tartani a kollégáit. Súlyos
gond, hogy a tanári béreket nem kötik

Forrás: www.penzcentrum.hu

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi, szeptemberi inflációs jelentéséhez
kapcsolódó fogyasztóiátlagár-táblázat
szerint a fehér kenyér kilója januárban
átlagosan 374 forint volt, szeptemberben viszont már 399 forintba került a
boltokban, és vélhetően már túl va-

gyunk ezen is, hiszen a legutóbbi lisztáremelés hatása októberben jelenhetett meg a pékek áraiban. Septe József,
a Pékszövetség elnöke azt mondta, a
drágulás várhatóan nem áll meg itt, a
búza ára ugyanis valószínűleg még tovább emelkedik.

A szegénységtől félünk a legjobban
Már nem a koronavírus-járvány miatti aggodalom a legerősebb, megelőzi ezt a szegénységtől és a társadalmi egyenlőtlenségtől, illetve a munkanélküliségtől való félelem – derült ki az Ipsos nemzetközi kutatásából.
A felmérést 28 országban végezték el. A
kutatásból kiderült, hogy a magyarok és
az oroszok aggódnak leginkább a szegénység és a szociális egyenlőtlenségek
miatt: 55 százalék az arányuk mindkét országban. Érdekes, hogy a korrupció miatti
aggodalom Magyarországon 49 százalékot ért el, ami jóval magasabb az átlagnál.
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A magyarok a koronavírus miatt kevésbé
aggódnak: a megkérdezetteknek mindössze 18 százaléka nevezte meg fő problémaforrásként.
A 28 megkérdezett nemzet átlagosan
64 százaléka mondja azt, hogy országukban rossz úton haladnak a dolgok.
Forrás: www.nepszava.hu

Forrás: www.444.hu

400 forint fölött a kenyér átlagára

a minimálbérhez, és már évek óta nem
követi az inflációt sem.
A szakszervezetek 100 százalékos
alapilletmény-növekedést kérnek, mert
ez tehetné csak vonzóvá a pályát. A nem
zetgazdasági átlagbért egy pedagógus
a jelenlegi rendszerben 61 éves korára
éri el.

Forrás: www.telex.hu

éppen azok a termékek, amelyekből a
szegények vásárolnak többet, az átlagnál
sokkal jobban drágulnak. Folyamatosan
nő szinte minden élelmiszer ára, a hús, az
étolaj, a liszt, a kenyér, zsemle – és az előrejelzések szerint karácsony előtt további
áremelkedések jönnek.

Az ellenzék vezet a Fidesszel
szemben
Októberben 4 százalékpontos lett az ellenzéki pártok közös listájának
előnye a Fidesz listájával szemben – derül ki a ZRI Závecz Research Intézet friss közvélemény-kutatásából.
Az adatok alapján az ellenzéki előválasztás kibillentette az egyensúlyi helyzetből a két politikai tömböt. Az idei évben
mindvégig 1-2 százalékpontos volt az ellenzék előnye, amelyet a Závecz szerint
lényegében döntetlennek lehet nevezni.
Októberben viszont már érzékelhető,

4 százalékpontos lett a különbség.
Szeptemberben a választókorú népesség 38 százaléka támogatta az ellenzéket, ezúttal 39 százalék. A kormánypártok a múlt hónapban 37 százalékon
álltak, most már csak 35 százalék a támogatottságuk.

Harmincszázalékos emelést ígértek, 21-et kapnak
Az egészségügyi szakdolgozóknak a kormány 30 százalékos béremelést ígért – de
végül csak 21 százalékos emelést kapnak.
Amikor kérdőre vonták az illetékes államtit-

kárt, Rétvári Bencét, akkor azzal magyarázta az eltérést, hogy ők a 2018-as bérekhez
képest mondták a 30 százalékot…
Forrás: hvg.hu

3

Forrás: www.telex.hu

Ha mindent összeadunk, akkor egy átlagnyugdíjasnak csaknem 100 000 forint
pluszpénz érkezik novemberben, egyszeri alkalommal. Csakhogy a már most is
5 százalék körüli átlagos infláció az elemzők szerint tovább emelkedik, és hamarosan elérheti a 7 százalékot. Ráadásul

Miközben a kormány szórja a pénzt a választások előtt, a pedagógusoknak, akik régóta várnak a jövedelmük növelésére, csupán 10 százalékos
béremelést ajánlanak. A tanárok szakszervezetei ezen a héten tárgyalnak újra a kormánnyal.

