Kell-e félni a majomhimlőtől?

pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.
A fertőzés ugyanis apróbb sérüléseken, bizonyos testváladékkal vagy a nyálkahártyán
keresztül terjed, közvetlen érintkezéssel és
nem csak szexuális úton. Azok vannak kitéve
nagyobb fertőzési kockázatnak, akik szoros
kapcsolatban állnak egy fertőzöttel.
Ez egy trópusi vírus, rokona a rettegett
feketehimlőnek, de embernél nem okoz súlyos tüneteket.
Forrás: www.hvg.hu

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani
a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban például
hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk
kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

www.klubradio.hu/atallas

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu
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Ez a régóta ismert betegség nem olyan veszélyes, mint a covid. Egyelőre az
egész világon csak néhány százan kapták el, hazánkban még senki.
Az első tünetek nagyjából olyanok, mint egy
csúnyább megfázásnál. A jellemzően 7–14
napos lappangási idő után láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás és a szokásosnál nagyobb
kimerültség jelentkezik elsőként. Általában
1–3 nappal az első tünetek után megjelennek a kiütések, először az arcon, majd onnan
továbbterjednek a test többi részére.
„Ez a vírus szoros kapcsolatokkal terjed,
nem olyan, mint a covid, ebből nem lesz világjárvány” – nyilatkozta Szlávik János, a Dél-

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ggetlen
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Végül mindent te fizetsz!
A választások előtt soha nem látott pénzosztogatásba kezdett a Fidesz,
azért, hogy győzzön, így aztán kiürült a kassza. Ráadásul a pénzbőség jelentősen hozzájárult az infláció növekedéséhez, a brutális áremelkedéshez.
Az Európai Unióval nem hajlandó megállapodni Orbán, így onnan sem jön
pénz. Így hát elkezdődtek a hazai megszorítások.
A Fidesz soha nem fogja a megszorítás
szót használni, de mégis erről van szó.
Első lépésként bejelentették, hogy különadókat vetnek ki az úgynevezett extraprofitot, vagyis kirívóan sok nyereséget termelő multicégekre, mint például
bankokra, repülőtársaságokra, energetikai cégekre, kereskedelmi láncokra.
Ezek a vállalatok persze majd áthárítják
ránk, a vevőkre a megnövekedett adóterheiket, vagyis emelni fogják az árakat.
Az egyik légitársaság már be is jelentette ezt. Vagyis tovább nőnek az árak, ez is
csak inflációt fogja gerjeszteni. A Fideszkormány egyébként már korábban is kivetett ilyen adókat, amelyek költségeit
akkor is a fogyasztókra hárították tovább
a vállalkozások.
A legnagyobb extraprofitot elérő
haveri cégekre persze ezúttal sem vonatkozik a rendelkezés. Nem fog fizetni
különadót például sem Orbán barát-

ja, Mészáros Lőrinc, aki újra a leggazdagabb magyar lett, sem Orbán veje,
Tiborcz István, aki egy év alatt megtíz-

Valahogy így...

Forrás: Molnár Csaba

hasznoshirek.hu
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szerezte a nyereségét. Ebből az adófajtából 800 milliárdot akar beszedni az
állam, 1200 milliárdot pedig a beruházások, nagy építkezések leállításából. Ez
utóbbi lassítja a gazdasági növekedést,
és munkahelyek elvesztésével jár.

És ezek csak az első lépések. Már
bejelentették, hogy hozzá akarnak nyúlni az egyik legkedvezőbb adófajtához,
a katához. Ez 430 ezer céget érintene, a
munkavállalók 12–13 százalékát.
– nyomtassteis! –

Még mindig Mészáros Lőrinc
a leggazdagabb
Messze elhúzva a többiek előtt, továbbra is a felcsúti gázszerelőnek van a
legnagyobb magánvagyona Magyarországon, amit még gyarapított is, hiszen az előző évhez képest 60 milliárd forintos növekedést könyvelhetett el.
A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány idei ranglistáján Csányi Sándor van
a második helyen, a dobogó harmadik fokára pedig először lép fel Felcsuti Zsolt,
a Gyáriparosok Szövetségének elnöke, az
Orbán-kormány tanácsadója, aki Gattyán
Györgyöt szorította le ezzel.

Becslések szerint az ország első száz
emberének összvagyona sem a gazdasági válság, sem a covidjárvány ellenére
nem csökkent. A növekedés egy év alatt
637 milliárd forint volt, így ez az összeg
2021 végére elérte a 6223,5 milliárdot.
Forrás: www.portfolio.hu

Túl sok a veszélyes vegyszer
a gyümölcsökben
Az Európában termesztett friss gyümölcsfajták elemzése szerint 9 év alatt
53 százalékkal nőtt a növényvédőszer-hatóanyagok legkockázatosabb
kategóriájával szennyezett minták gyakorisága. Magyarország is nagyon
rosszul áll.
Az emberre és a környezetre leginkább
káros 55 növényvédőszer-hatóanyag helyettesítését határozta el az Európai Unió.
A program 2009-ben indult, és 2030-ra
akarják befejezni, ekkorra vonnák ki a
forgalomból az 55 legveszélyesebb hatóanyagot.

A Magyarországról származó minták
igen nagy hányadában lehet kimutatni
a legveszélyesebbnek minősített hatóanyagok maradványait: a cseresznye 50
százalékában, a fejes saláta 38, az alma
34 és az uborka 32 százalékában.
Forrás: www.telex.hu

Több bérért küzdenek a tanárok
A pedagógusok sztrájkbizottsága a választások előtt megkezdett tárgyalások folytatására szólította fel az új kormányt. Eközben a parlament már
el is fogadott egy törvényt, amely tovább nehezíti, hogy a tanárok valódi
munkabeszüntetéssel gyakorolhassanak nyomást.
A legfontosabb követelésük, hogy a pedagógusok garantált illetménye 2022.
január 1-jétől a kormány által ajánlott 10
százalékon felül további 45 százalékkal
emelkedjen. Az illetményemelésre pedig
visszamenőlegesen, 2021. szeptember
1-jétől kerüljön sor.
Az iskolákban egyre nehezebb a

helyzet, mert nagyon sok tanár hiányzik,
és remény sincs a pótlásukra, mert a pedagóguspálya a megbecsülés hiánya miatt nem vonzó.
Egy tanár azt kezdeményezi, hogy
tömegesen helyezzék letétbe a felmondólevelüket, és ezzel gyakoroljanak nyomást a kormányra.
Forrás: www.eduline.hu, www.szeged.hu

Megtízszerezte nyereségét Tiborcz István cége
A miniszterelnök vejének legfontosabb
cége, a BDPST Zrt. tavalyi beszámolójából az derült ki, hogy az adózott
nyereség az előző évi 1,2 milliárdról 12
milliárd forintra emelkedett. A cég sa-

ját tulajdonú ingatlanok adásvételével
foglalkozik, de a legnagyobb bevételi
forrást mégis a pénzügyi műveletek jelentik. Tiborcz a leggazdagabb magyarok listáján immár a 36. helyen áll.

Forrás: www.mfor.hu

Totál veszteséges volt a Vadászati
Világkiállítás
A világkiállítást szervező cég pénzügyi mérlegéből az derül ki, hogy a 17
milliárd forintból megrendezett esemény összesen 654,8 millió forint bevételt hozott, vagyis üzleti szempontból teljes csőd.
A személyi jellegű ráfordítások a szervező cégnél közel egymilliárd forintot tettek
ki, miközben az átlagos dolgozói létszám
47 fő volt. Tehát egy emberre 21 276 595
forint jutott ebből a pénzből.

A szervező Egy a Természettel Kft.
mérlege szerint az összes bevétel alig
több mint egyharmada származott a jegyekből, a többi szponzoroktól, bérleti
díjakból, hirdetésekből jött össze.
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Forrás: www.magyarnarancs.hu
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