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Megkérdeztük olvasóinkat
Ön kiben bízik, és kiben nem?
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Egyelőre nehéz lenne pontosan meg-
mondani, hogy milyen következmé-
nyekkel jár majd 2018-ban a kormány 
által a múlt héten egy sürgősségi kor-
mányrendelet elfogadásával kirobban-
tott „fiskális forradalom”, de az elmúlt 
időszak történései azt súgják, nincs 
okunk hurráoptimizmusra. Munkavál-
lalóként a legjobb hír számunkra, hogy 
a mostani 16 százalékról 10 százalék-
ra tervezi csökkenteni a szociálliberális 
kormány a jövedelemadót, illetve 1900 
lejre nő a minimálbér bruttó értéke. De 
csak első ránézésre hangzanak jól ezek 
az intézkedések, minden jótékony ha-
tásuktól megfosztja ugyanis őket a tár-
sadalombiztosítási hozzájárulás terhé-
nek az alkalmazottakra történő átru-
házása, úgy hogy nem kell majd túl so-
kat agyalnunk azon, hogy mire költjük 
a plusz összegeket, sőt, inkább druk-
kolnunk kell, hogy a munkáltatók ne él-
jenek vissza a helyzetükkel, és nehogy 
sokan még kevesebbet vigyenek haza, 
mint jelenleg.

Sok cég számára rossz hír ugyan-
akkor, hogy a kormány egymillió eu-

róra emelte azt a küszöböt, ami alatt 
nem társasági adót kell fizetni, hanem 
az üzleti forgalom után kell adózni – 
ugyan vannak olyan ágazatok, ahol ki-
fejezetten előnyös az új adórendszer, 
annak viszont szerintünk senki sem 
örül, hogy így adót kell fizetni a beru-
házásokra, fejlesztésekre visszaforga-
tott jövedelem után is. A cégek számá-
ra viszont jó hírt is hozott a sürgőssé-
gi kormányrendelet, a több hónapja 
meglebegtetett áfamegosztás ugyan-
is januártól nem lesz kötelező érvé-
nyű mindenkire nézve, csak a csőd-
eljárás alatt álló cégekre meg a rossz 
áfafizetőkre, így legalább nem kell 
szinte egyik napról a másikra átáll-
ni egy új és bonyolult mechanizmusra, 
ami ráadásul cash flow nélkül hagyná 
a vállalatokat.

Az üzleti szféra nem nézi viszont jó 
szemmel a szolidaritási adó helyett ki-
talált, 2,25 százalékos munkabiztosítá-
si adót sem. A minimális gyermekgon-
dozási díj 17 lejes emelése pedig biz-
tos nem fogja növelni a gyermekválla-
lási kedvet.

A nyugdíjasoknak van talán a legtöbb 
okuk az örömre: 640 lejre nő ugyanis 
a szociális nyugdíj, a nyugdíjpont érte-
ke pedig a jelenlegi 1000 lej után 1100 
lej lesz 2018. július elsejétől, ahogyan 
az a kampányígéretek között is elhang-
zott. Arról azonban akkor nem volt szó, 
hogy a jelenleg dolgozók nyugdíjait ál-
dozzák fel a kampányadakozás oltá-
rán, sőt, azóta is egyre-másra cáfolták, 
hogy a magánnyugdíjak államosítása 
készülne. Márpedig most részben ezt 
történt, hiszen a kötelező magánnyug-
díjalapba befolyó összeget 5,1 száza-
lékról 3,7-re csökkenti a „forradalmár” 
kormány, hogy több folyjon be az álla-
mi alapba, ahonnan a mostani nyugdí-
jasokat fizetik.

Tehát amint az várható volt, megint 
mi isszuk meg a felelőtlen ígéretek le-
vét, ám ezúttal nem csak holnap-hol-
naputáni kenyérrevalót veszik el tőlünk, 
hanem a nyugdíjaséveink egyetlen biz-
tos jövedelemforrását is megcsapolják.

A költségvetés hiánya közben meg 
egyre mélyül, úgy hogy bele se merünk 
gondolni abba, hogy mi jöhet még.

Más pénzéből csinálnak forradalmat
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A családomban megbízok, a 
politikusokban nem – fog-
lalhatnánk össze röviden 

a gyergyószéki szelvénybekül-
dőink véleményét. Azonban töb-
ben bővebben is kifejtették meg-
látásaikat a kérdés kapcsán, 
ezekből válogattunk.

Nem bízhatunk senkiben, mert...

„Senkiben nem bízom, mert 
ahányszor megegyezünk egy 
dologban, annyiszor változtat-
nak, valahogy ez alakult ki” – ír-
ja egy olvasónk, és hozzá hason-
lóan vannak, akik nem bíznak 
senkiben: „Sajnos odajutottunk, 
hogy nem bízhatunk meg sen-
kiben sem. S ha netán azt kér-
deznék, miért gondolom így? Hát 
azért, mert elanyagiasodott a vi-
lág, mindenkinek csak a vagyon, 
a pénz kell. Sok család esik szét 
a pénz miatt, testvérek sírig tartó 
haragban vannak az örökség mi-

att”; „Sajnos nem bízhatunk sen-
kiben, mert mindenki, főleg a po-
litikusok, csak a saját malmukra 
hajtják a vizet, a betyárbecsület 
kiveszett a ma emberéből”; „Saj-
nos a mai világban nem nagyon 
lehet megbízni senkiben, leg-
alábbis én így vagyok vele, de le-
het, azért ez a véleményem, mert 
már nagyon sokszor megjártam, 
kibabráltak velem, visszaéltek a 
jóindulatommal”; „Jó kérdés, sen-
kiben nem bízok, mert már sok-
szor átejtettek, a becsületszó el-
avult a mai emberek lelkében”; 
„Nem bízom senkiben, nemhogy 
a politikusok, a rokonok, élettárs, 
de még a legjobb barátnő is hátba 
döfhet. Sajnos ez van, így nagyon 
nehéz az élet” – olvasható a szel-
vényeken.

A családomban bízom

„A családomban és a jó Is-
tenben bízok, másban megbíz-

ni nem is ajánlom senkinek. Saj-
nos odakerültünk, hogyha látják, 
hogy az ember megbízik, akkor 
rögtön kihasználnak” – írja egy 
olvasónk. Több szelvénybekül-
dőnk jegyzi le, hogy hívő ember 
lévén a Jóistenben bízik csak. 
„Csak a Jóistenben és a szűk 
családom tagjaiban bízom meg. 
A politikusok egytől egyig kép-
mutatók, de ezzel nem mondok 
újdonságot, szerintem mindenki 
tudja, de azért időről időre beete-
tik a választókat”; „A saját kör-
nyezetemben lévő emberekben 
megbízom, különben nem len-
nék velük”; „A mélyen hívő em-
berekben, a Jóistenben megbí-
zok, a politikusokban nem”; „Hí-
vő ember vagyok, Istenben bí-
zom”; „Csak édesanyámban bí-
zom, másban nagyon nem lehet” 
– olvasható a szelvényeken.

„Bízom a férjemben, a gyere-
keimben, azok családtagjaiban 
és még van egy-két személy, 

akikben  megbízom. Sajnos a 
testvéreimben – akik már nem 
élnek – csalódtam a legnagyob-
bat az életemben. A közmondás 
azt tartja: az ember a barátait 
megválogathatja, de a rokona-
it nem, azt készen kapja” – írja 
egy hűséges olvasónk.

Egy szelvénybeküldőnk bő-
vebben is kifejtette véleményét: 
„Abban bízom, aki becsületes, 
igaz, ritka, de azért még van-
nak. A szűk családom tagjaiban 
maximálisan megbízom, a lé-
nyeg a nevelésen van. Ahogyan 
tanítjuk gyermekeinket olya-
nok lesznek, azt kapjuk visz-
sza. A mai politikusokat vala-
hogy másképp nevelték, nem 
azt mondom, hogy nem kaptak 
megfelelő nevelést, senkit nem 
akarok megbántani, csak vala-
hogy másképp alakult az éle-
tük. Sajnos nem tudok megbízni 
egy politikusban sem, mert már 
nagyon sokszor csalódtam.”

A szelvénybeküldőink többsége a családtagjaiban bízik elsősorban
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