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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról 
sokkal bővebben olvashat a honlapunkon 
a Lapszámok menüpont alatt.

Miközben az embereket a migránsokkal 
riogatja a kormány, jó pénzért 6538 kül-
földi személy kapott letelepedési en-
gedélyt befektetőként, családegyesítés 
címszó alatt további 13 300 bevándorló 
telepedhet le hazánkban. 

Legtöbbjük kínai, de sok a muzulmán 
is, akik Irakot, Afganisztánt és Iránt, illet-
ve Észak-Afrikát, továbbá Ázsiát hagyták 

maguk mögött a fényesebb jövő remé-
nyében. A busás bevétel azonban nem 
az országot gazdagította, sőt a költség-
vetést majdnem kilencmilliárd forintos 
veszteség érte, csak a kötvények után 
fizetett magas kamat miatt. Hasznot csak 
a Fidesz-közeli közvetítő cégeknek ho-
zott, nekik viszont tetemeset, eddig ösz-
szesen 113 milliárd forintot.

Forrás: www.168ora.hu

Húszezer gazdag migráns kapott 
letelepedési engedélyt Orbánéktól

KASSZA

19 838 gazdag migráns 
kapott letelepedési engedélyt 
Orbánéktól

az EU 1294 
embert kért

A kormány 15-ször annyi bevándorlót engedett be pénzért, mint 
amennyi menekült (1294 fő) befogadását kérte az Európai Unió 
hazánktól. Tehát bőven túlteljesítettük a nem létező „Soros-tervet”.
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A VÁLTOZÁSÉRT ÖNNEL!  
Hajdú Miklós

A főként mezőgazdasági térségekben 
élők az állami gazdaságok és a téeszek 
felszámolása után cégeket alapítottak, 
vagy őstermelőként próbáltak boldogul-
ni, az egykori traktorosok, állatgondozók 
meg elszegődtek napszámos-
nak. Most tömegek állnak 
nyug  díjazás előtt, ők pár tízezer 
forintos megélhetésre számít-
hatnak.

Az országban az új őster-
melői igazolványok kiadásánál 
270 ezer gazdát regisztráltak, 
de ez, figyelembe véve a közös 
igazolványokat, több mint 300 
ezer embert érinthet. Az ag-
rárkamarai felmérések szerint 
harmaduk nyugdíjas korú.Az őstermelői 
igazolvánnyal 600 ezer forintos éves ár-
bevételig adómentesen lehet termel-
ni, egy család több tagja is kiválthatja az 
igazolványt. „Ahhoz, hogy a minimálbéres 

járulékot be tudjuk fizetni, nagyjából évi 
4-5 milliós árbevételt kellene elérni, de ez 
főleg ma, amikor a 20 évvel ezelőtti árakon 
vásárolják fel tőlünk a zöldséget, szinte le-
hetetlen – mondják az őstermelők.

Hasonló a helyzet a köz-
foglalkoztatottak körében is, 
akik 50 ezer forintos bérük 
után filléres nyugdíjjal szá-
molhatnak, bár ez változó 
lehet attól függően, hogy 
előtte milyen állásban vol-
tak. Most úgy tűnik, senki 
nem fog túl jól járni, hiszen 
a napszámosoknál egy éven 
belül legfeljebb 90 nap szá-
molható el szolgálati idő-

ként. Összegezve: sem a közmunka, sem a 
napszám, sem az őstermelői státusz nem 
hoz békés nyugdíjas éveket. Dolgozniuk 
kell, amíg bírják....

Forrás: www.hvg.hu

Tömegesen juthatnak koldusbotra 
a vidéki nyugdíjasok

Akik mostanában érik el a nyugdíjkorhatárt, köztük több százezer ős-
termelő, közmunkás és napszámos, azzal szembesülnek, hogy fillé-
rekből kell majd tengődniük nyugdíjas éveikben.

BAJA
környéke



2 3

A Rubicon történelmi folyóirat 2007-ben 
összeállította az 1935-ös leggazdagab-
bak listáját. E szerint akkor Károlyi László 
gróf volt a leggazdagabb Magyarorszá-
gon. Az ősi főnemesi családból származó 
nagybirtokos vagyonát 15,2 millió pengő-
re becsülték. Őt követte Festetics Sán-
dor gróf, szintén nagybirtokos, 13,5 millió 
pengős vagyonnal. A harmadik helyezett 
Habsburg József királyi herceg, József 
nádor unokája lett, a Habsburgok úgyne-
vezett „magyar ágának” leszármazottja, 
10,5 millió pengőnyi vagyonnal.

Az Átlátszó számítási módszerei alap-
ján 16,6 Md Ft, 14,8 Md Ft és 11,4 Md Ft 
volt az első három helyezett vagyona mai 
értéken. Az első tíz leggazdagabb főúr 82 

évvel ezelőtti teljes vagyona pedig mai 
értéken 94 milliárd forintnak felelt meg.

Vagyis a régmúlt grófjai és hercegei 
sehol sincsenek a magyar gazdaság új 
királyához képest, aki három év alatt nul-
láról 120 milliárd forintra tornázta fel a 
vagyonát.

„Ennyire elképesztő méretű és gyor-
saságú gazdagodásra a magyar gazda-
ságtörténetben nem volt példa” – nyi-
latkozta Szakonyi Péter, a Napi.hu által 
17 éve kiadott leggazdagabb magyarok 
listájának szerkesztője.

Forrás: www.atlatszo.hu

Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint 
az egykori hercegek és grófok

Ismeri azt a viccet, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint két gróf 
és egy herceg együttvéve? A helyzet az, hogy ez nem vicc. A nem-
zet gázszerelőjének ma már lényegesen nagyobb vagyona van, mint 
a Habsburgoknak, Károlyiaknak és Festeticseknek volt a két világhá-
ború között.
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Mészáros Lőrinc és a Horthy-korszak leggazdagabb 
magyarjainak vagyona (milliárd forint)

Leegyszerűsítve így néz ki az egész: ed-
dig négy almát adott a kormány bérként, 
kettőt pedig bérkiegészítésként, így vi-
hetett haza a dolgozó hat almát. Most 
emelkedtek a bérek, tehát ezután öt 
alma a bér, és csak egy a bérkiegészítés 
– de a végeredmény ettől még hat alma 
maradt.

Egy műtőssegéd szerint az illetmény-
emelés bejelentése arra volt jó, hogy az 

emberek azt gondolják, hogy a kormány 
rendezte az egészségügyben dolgozók 
fizetését, és ezentúl a közvélemény ne a 
kormányt hibáztassa, hanem a dolgozó-
kat, akik még az „emelés” után is elége-
detlenkednek.

Egy műtőssegéd fizetési papírja a béremelés után

Forrás: www.444.hu, www.merce.hu

December 1-jén 27 666 beteg várt mű-
tétre a hazai kórházakban – derül ki a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkeze-
lő (NEAK) legfrissebb kórházi várólistá-
jának adataiból.

A várólistásokból 10 500-an csípő- (5643 
fő) vagy térdprotézisműtétre (4856 fő) 
várnak. Egy jelentős kiterjesztett gerinc-
műtétre átlagosan 470 napot kell várni, 
e listán most 93-an vannak. Szívkatéte-
rezésre 1905 betegnek van szüksége, itt 
az átlagos várakozási idő másfél hónap.

Minden harmadik beteg – és ez így volt 
az egész évben – szürkehályog-műtét-
re vár. December 1-jén a szemészetek 
várólistáján 11 810-en voltak.

A legkevesebbet (két napot) a Budai 
Irgalmasrendi Kórházban kell várni 
szür  kehályog-műtétre, a legtöbbet – 
több mint 310 napot – a gyöngyösi Bu-
gát Pál Kórházban várnak a betegek, az 
ottani listán több mint 250 beteg neve 
szerepel.

Forrás: www.mno.hu

Több mint 27 ezren várnak műtétre

Átverte a kormány a béremeléssel 
az egészségügyben dolgozókat

A decemberi lett volna az az első 
fizetés, amelyen az egészségügyi 
szakdolgozók már érezhették volna 
a kormány által bejelentett 12 szá-
zalékos béremelést. De a legtöbben 
mégsem vihettek több pénzt haza, 
mert a kormány egy technikai trük-
kel durván átvágta őket.


