
A hivatalos koronavírus-honlapon vala-
miért egyáltalán nincs adat arról, hogy 
megyénként hányan haltak meg a jár-
vány során. 

A Központi Statisztikai Hivatal ol-
dalán találunk adatot arról, hogyan 
alakult Magyarországon megyénként 
az összhalálozás hetente, illetve ne-
gyedévente. Ezekben a statisztikákban 
ugyan nincs feltüntetve a halálozás oka, 
de arra lehetőséget ad, hogy kiderüljön, 
mennyivel többen haltak meg a me-
gyékben az egy évvel korábbi adatok-
hoz képest. 

Szabolcsban 69 százalékkal többen 
haltak meg 2020 utolsó három hónapjá-
ban, mint 2019-ben. Pedig lakosságará-
nyosan ekkor messze nem Szabolcs volt 
a legfertőzöttebb megye. A fertőzöttek 
száma aztán február elejére berobbant 
Szabolcsban is.

Magyarországon a tavalyi év utolsó 
két hónapja volt a leghalálosabb az el-
múlt 20 évben. Ha a regisztrált fertőzöt-
tek számát lakosságarányosan nézzük, 
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Túlélési esélyek megyénként 

Két megyében ugrik ki a többinél is jelentősebben a többlethalálozás ta-
valy év végén: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nógrádban.

Többlethalálozás a megyékben (2020. október-december)

Forrás: 444.hu
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Egy internetes rádióadás hallgatásához két do-
log kell: internetelérés és az adást vevő készülék.

Ha kényelmesen, esetleg autóban akarjuk 
hallgatni a rádiót, akkor további két dolog van, 
ami szükséges: külső hangszóró és jeltovábbító 
eszköz külső hangszóróhoz.

Internetelérés: Ez lehet saját előfizetés (ve-
zetékes vagy mobil) vagy egy elérhető wifi-adó a 
közelben. Ha az adó le van védve jelszóval, meg-
kérhetjük a tulajdonosát (szomszéd, bolt, iroda), 
hogy mondja meg nekünk is a jelszót.

Adást vevő készülék: A készülék lehet mo-
biltelefon, tablet, asztali vagy hordozható számí-
tógép vagy speciális internetrádió. Ezekben az 
eszközökben van valamilyen kisebb-nagyobb 
hangszóró, tehát az adás már hallgatható, csak 
a böngészőbe be kell írni a keresett rádió nevét 
(www.klubradio.hu).

Külső hangszóró: A külső hangszóró lehet 
számítógéphez köthető hangszóró, autórádió, 
illetve fejhallgató vagy fülhallgató. Esetünkben 

az autórádió csak hangszóróként működik, csak 
a hangerő-szabályozó gombját használjuk, az 
adás jelét az AUX bemenethez továbbítjuk.

Jeltovábbító eszköz külső hangszóróhoz: 
Az adást vevő készülékről (mobiltelefon, lap-
top) a hangszóróhoz vagy fülhallgatóhoz kétfé-
le módon tudjuk a jelet eljuttatni: kábelen vagy 
Bluetooth (kis hatótávolságú rádióadó-eszköz) 
segítségével.

A modern hangszórók és autórádiók már 
rendelkeznek Bluetooth vevővel, így nincs szük-
ségünk kábelre vagy egyéb eszközre a haszná-
latukhoz. A régebbi hangszórók és autórádiók 
bemenete viszont csak kábelcsatlakozót tartal-
maz, ezért ott kábeles összekötést tudunk hasz-
nálni. 

Amennyiben nem szeretnénk kábelt hasz-
nálni, úgy a kábelt helyettesíteni tudjuk egy 
Bluetooth adapterrel. Ez egy öngyújtó méretű 
készülék, mely a hangszóró/autórádió AUX be-
menetére csatlakoztatható.

Hogyan hallgassuk a Klubrádiót 
interneten? 

Az egyetlen független közéleti rádió frekvenciájának elvétele lehetőség is. 
Most országossá tehetjük a Klubrádiót, ha sok ember megtanulja az interne-
tes rádiózást. Itt csak a leglényegesebb tudnivalókat gyűjtöttük össze. To-
vábbi részletek a www.klubradio.hu/atallas oldalon, illetve a Facebookon 
„Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő csoport”-ban.
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akkor a negyedik negyedévben Nógrádban volt a 
legtöbb igazolt új koronavírusos beteg. A sok be-
tegre sok áldozat is jut, a többlethalálozási listán 
Nógrád a második Szabolcs mögött. 

Forrás: www.444.hu
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Ezeket vette el a dolgozóktól az Orbán-kormány  

„Amilyen a magyar munkások öntudata, olyan 
az ország tartása” – dicsérte egy rendezvényen 
a miniszterelnök éppen azokat az embereket, 
akiket a legkevésbé sem becsül. A Magyar 
Szak szervezeti Szövetség pontokba szedte a 
dolgozók sérelmeit. 
1. A kormány elvette az emberektől a sztrájkhoz 

való jogot.
2. A munkaadóknak kedvezve drámaian meg-

csonkította a cafeteriarendszert, amellyel 
némileg ellensúlyozni lehetett az alacsony 
béreket.

3. Kivette a Munka törvénykönyvéből azokat 
a részeket, amelyek védték a dolgozókat a 
munkaadókkal szemben.

4. Megszüntette a korengedményes, korkedvez-
ményes nyugdíjba vonulási lehetőséget.

5. Bevezette a rabszolgatörvényt, amelynek al-

kalmazásával korlátlanul dolgoztathatják az 
embereket.

6. Szétverte, felaprózta a szakszervezeteket, 
hogy a munkavállalókat tökéletesen kiszol-
gáltassa a cégek vezetésének.

7. Idén mindössze 3,6 százalékkal emelte a leg-
kevesebbet kereső emberek minimálbérét. 

8. Nem adott bértámogatást a járvány idején 
állástalanná lett embereknek.

9. Nem engedi meghosszabbítani az Európában 
kirívóan alacsony, három hónapos álláske-
resési időt, és nem emeli meg a méltatlanul 
kevés munkanélküli-támogatást.

10. A Fidesz-kormány egyik legnagyobb bűne a 
magán-nyugdíjpénztárak szétverése, az em-
berek öngondoskodásra felhalmozott pén-
zének, összesen 3000 milliárd forintnak az 
eltüntetése. 
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Félő, hogy a kormány azért határozott így, 
mert Lengyelország már be is jelentette: a 
beutazókra 14 nap karantén vár, ha az orosz 
vagy kínai vakcinával oltották őket. Bár az Eu-
rópai Unió még nem döntött, de többen is úgy 
nyilatkoztak, csak olyan oltásokat fogadnak 
majd el az egységes uniós oltási igazolvány 
rendszerében, amely megkapta az Európai 
Gyógyszerügynökség engedélyét. Sőt, az Eu-
rópai Bizottság elnöke a múlt heti uniós csú-
cson világossá tette, hogy az európai igazol-
ványnak tartalmaznia kell, hogy kit mikor és 
mivel oltottak be. 

További súlyos kérdéseket vet fel, hogy 
ha az oltási igazolványból hiányoznak ezek az 

adatok, akkor egy esetleg későbbi mellékha-
tás vagy betegség esetén hogyan juthatunk 
majd hozzá ezekhez a létfontosságú informá-
ciókhoz.

Nem lesz benne az oltási igazolványban, 
hogy melyik vakcinát kaptuk

A védettség igazolásáról szóló kormányrendeletet a hétvégén úgy módo-
sították, hogy a dokumentum nem mutatja majd, hogy honnan származó, 
melyik cég által gyártott oltást kaptuk meg a koronavírus ellen. A fő baj, 
hogy egészségügyi kockázatai is lehetnek.

Az elmúlt 10 évet úgy lehet leírni az 
ingatlanpiacon, mintha egy hul-
lámvasúton ültünk volna. 10 
évvel ezelőtt még érezhe-
tő volt a devizahitelből 
táplált lendület az 
ingatlanpiacon. Több 
mint 20 ezer lakás 
épült még 2009-ben, 
és 2010–2011-ben, 
ahogy begyűrűzött 
a lakáspiaci válság, 
úgy az árak is elkezdtek 
csökkeni. A válságból 2015-ben kezdett 
el kilábalni a lakáspiac, ezt pedig az 
egyre gyorsabban emelkedő árak írták 

le a legjobban. A környező or-
szágokban jóval kisebb volt 
az áremelkedés, azonban a 

szomszédainknál 10 évvel 
ezelőtt jellemzően eleve 

magasabbak voltak az 
ingatlanárak.

Több mint 7 évig 
meg kell spórolnia a 
teljes fizetését egy 
átlagos magyar 

em bernek, ha egy 
70 négyzetméteres lakás-

hoz hozzá szeretne jutni – ez derült ki a 
Deloitte 2019-es kutatásából.

Forrás: www.atv.hu 

Kétszer annyiba kerülnek 
az ingatlanok, mint tíz éve

Az elmúlt évtizedben több mint 90 százalékkal növekedtek az ingatlanárak 
– derült ki az Eurostat kimutatásából. Hazánkat csak Észtország előzi meg az 
áremelkedés tekintetében. A statisztikából az is kiderül, hogy a bérleti díjak 
kevésbé, „csak” 45 százalékkal nőttek 2010 óta. 

Eddig nettó 131 milliárd forintba került 
a 2022-es férfikézilabda-Európa-baj-
nokság az adófizetőknek. Ehhez képest 
Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szö-
vetség (MKSZ) elnöke, 2018-ban még 
arról beszélt, hogy a kontinenstorna ösz-
szesen 10-15 milliárd forintos beruházást 
igényelhet Magyarországon. A tervezett 
összeg azonban 3 év alatt a tízszeresére 
nőtt, az eseményhez kapcsoló beruházá-

sokból pedig eddig főként kormányközeli 
vállalkozások profitáltak.

Az Európa-bajnokság döntőjét  a 20 
ezer fő befogadására alkalmas Budapes-
ti Multifunkcionális Sportcsarnokban ren-
dezik majd meg. A fővárosi csarnok már 
javában épül: a gigantikus méretű létesít-
mény jelenlegi ára nettó 78,7 milliárd fo-
rint. Ez azonban nem a teljes összeg, csak 
maga a kivitelezés.

Tízszeresére nőttek a kézilabda-Eb 
költségei
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