
Több napon át is világelsők voltunk a ha-
lálozások számában, viszont az oltások-
ban az európai élmezőnyhöz tartozunk, 
mert Magyarország az Unióban nem 
engedélyezett vakcinákat is használ, így 
tudtunk beelőzni fejlettebb országokat is.

A Covid−19 minden eddiginél erő-
sebben támad. A baj nagy, és ha nem 

vigyázunk, még nagyobb lesz, írja hétfői 
közleményében a Magyar Orvosi Kama-
ra. A kórházi osztályok túlnyomó része 
már Covid-osztály, az intenzív osztályok 
sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők 
leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépeken 
is már Covid-betegek küzdenek az éle-
tükért. A vezényelhető egészségügyi 

dolgozók elfogytak, a kórházak 
önkénteseket keresnek a kór-
házi munka segítésére. 

A járvány legyőzése, az 
ország kinyitása, a negyedik 
hullám megelőzése az oltási 
program gyors, eredményes 
végrehajtásán múlik – fogal-
maz a kamara közleménye. Eb-
ben jól állunk, de az, hogy most, 
a harmadik hullám csúcsán há-
nyan kerülnek kórházba, hány 
honfitársunkat veszítjük el, az 
a korlátozó intézkedéseken és 
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Az orvosok szigorítanának, 
a kormány viszont nyitna
Miközben minden rekordot megdöntött a Covid-halálozások, a betegek és 
a kórházakban lévők száma, a vállalkozások és az emberek egyre nehe-
zebben viselik a bezárásokat. Okos döntések kellenének, hogy ne tetéz-
zük tovább a bajt.  

Itt ellenőrizheti, hogy nyilvántartják-e 
önt oltandóként 
Azok a regisztráltak, akik még oltásra várnak, 
ellenőrizhetik, hogy regisztrációjuk beérke-
zett-e. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelő egy internetes felületet nyitott erre a 
célra (amely hol működik, hol nem): https://
vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

A regisztráltnak meg kell adnia a taj-
számát és a születési dátumát, amelynek 
elküldése után a képernyőn egy IGEN vagy 
NEM üzenetet fog látni.

IGEN − Ez azt jelenti, hogy önt nyilván-
tartják mint oltandó személyt.

NEM − Az ön vakcinaigény iránti regiszt-
rációja még nem érkezett meg. 

A favipiravir felírásán emberéletek 
múlhatnak
A favipiravir az egyik olyan ígéretes gyógy-
szer, amely még korai stádiumban megállít-
hatja a betegséget. Ezért fontos, hogy min-
denki megismerje. 

A készítmény a teszttel igazolt, enyhe és 
középsúlyos tünetekkel rendelkező bete-
geknek adható, ha abba a beteg beleegye-
zik. A gyógyszert ingyenesen lehet kiváltani.

A favipiravirterápia akkor hatásos, ha 
idejében alkalmazzák. 

A gyógyszert használó betegek átlago-
san 4 napig voltak pozitívak, míg nélküle 11 
napig, 91 százalékuknál javult a tüdő állapo-
ta, nélküle csak 62 százaléknál. A favipiravir 
használata mellett átlag 4,2 nap helyett 2,5 
nap alatt múlt el a láz.

A készítményt hétvégén is felírhatja 
például az alapellátási ügyeletben dolgozó 
olyan orvos, aki háziorvosi tevékenységet 
lát el. Továbbá minden olyan orvos, aki a jár-
ványügyi ellátás keretében gyógyít.

A betegek otthoni gyógyulását minden 
esetben a gyógyszert rendelő orvos követi.

Oltás után még hetekig nem vagyunk 
védettek
A leggyakoribb probléma, hogy az első vagy 
második oltás után csökken a fegyelem, 
mert az a tévképzet él az emberekben, hogy 
azonnal immunisak lesznek a vírusra. Erre a 
kutatások szerint legalább két hét szüksé-
ges, de akár 3 hét is kellhet, hogy az ígért 
hatékonyságot elérje a vakcina. Eddig az 
időpontig ugyanannyi esélye van elkapnia a 
vírust, mint annak, akit nem oltottak be. 

Jó tudni a Covid-betegségről 
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Öt év alatt 4,3 milliárd forintot keresett 
Orbán Viktor apja 

Hetven olyan céggel hasonlították 
össze az Orbán-bánya pénzügyi 
hely zetét a 2015 és 2019 közötti idő-
szakban, amelyek főtevékenysége 
ugyanaz, mint Orbán Viktor apjának 
a cégéé, a Dolomit Kft.-é. 

A következő eredményt kapták: 2015-
ben a Dolomit Kft. második, 2016-ban 
a negyedik helyen végzett három nem-

zetközi tulajdonú cég mögött, de így is 
ők fizették a legnagyobb osztalékot a 
magyar hátterű cégek közül. Így volt ez 
2017-ben is. 2018-ban a második, 2019-
ben pedig ismét a piac legnagyobb osz-
talékát fizette Orbán Győző cége, amely 
az elmúlt öt évben a nyereséget egyszer 
sem forgatta vissza a vállalkozásba, ha-
nem mindet kifizette a tulajdonosoknak.

Forrás:444.hu

Tavaly az egyedülállók, gyermektelenek 
átlagos nettó bére 9488 euró volt. Ezzel az 
eredménnyel csak a letteket (9321 euró), 
a románokat (8495 euró) és a bolgárokat 
(6386 euró) előztük meg. Magyarország 
régiós versenytársainál, Szlovákiában, 
Csehországban és Lengyelországban is 
többet keresnek a munkavállalók, mint 
mi.

Sőt, a magyar fizetések hiába emel-
kedtek átlagosan 9 százalékkal tavaly 
forintban, euróra átváltva egyszázalékos 
csökkenést lehetett tapasztalni a 2019-
es évhez képest. Ennek az az oka, hogy 
 

a magyar fizetőeszköz értéke nagyobb 
arányban gyengült, mint ahogyan a bé-
rek növekedtek.

Negatív dobogós helyet sikerült vi-
szont elérnünk az adózás tekintetében. 
A magyar bérekre rakódó adóteher 43,6 
százalék, ennél intenzívebben már csak 
Belgiumban (44,1 százalék) és Német-
országban (45 százalék) sarcolják a fize-
téseket. Egyedül abban állunk jobban 
nemzetközi összehasonlításban, ha valaki 
több gyermeket nevel, illetve ha az átlag-
nál sokkal jobban keres, mert ezekben az 
esetekben kisebb az elvonás mértéke.

A sor végén kullognak 
a magyar fizetések 

Hiába nőttek az elmúlt években a magyar bérek, európai összehasonlí-
tásban a rangsor végén kullogunk. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat 
adatai alapján 2020-ban Magyarországon az Európai Unió negyedik legala-
csonyabb nettó fizetését vitték haza a dolgozók, 27-ből a 24.-ek vagyunk. 

a lakosság önfegyelmén, szabályköveté-
sén múlik. 

Az orvosok a kormánytól további 
szigorításokat kérnek, míg a lakosság-
tól további önkorlátozást. Többek között 
javasolják, hogy húsvétkor senki ne lá-
togasson rokonokat, ne menjenek köz-
kedvelt kirándulóhelyekre, hetente csak 
egyszer vásároljanak be, kerüljék a tö-
megközlekedési eszközöket. 

Ezzel szemben Orbán Viktor bejelen-
tette, hogy 2,5 millió beoltottnál elkez-

dődhet a fokozatos nyitás. Ezt akár már 
április 9-én is elérhetjük. Szakértők sze-
rint semmi nem indokolja ezt a 2,5 milliós 
számot, hiszen ez még nagyon messze 
van a nyájimmunitástól, amihez 6-7 millió 
védett emberre lenne szükség. 

Aggódnak a tanárok is, mert bár ígére-
tet kaptak az oltásra, a teljes védettséget 
csak hosszú hetek múlva érik el, vagyis 
az április 19-ére tervezett iskolanyitáskor 
még sokan megfertőződhetnek közülük.

Forrás: www.mok.hu  

E három község által közrefogott terület-
nek azonban van egy negyedik oldala is, 
ami nem más, mint Felcsút települése. 
A Felcsúthoz közeli reptér témája már 
régóta jelen van a térségben, 2010-ben a 

Fejér Megyei Hírlap adott hírt arról, hogy 
reptér épülhet Bicske vonzáskörzetében, 
és már akkor a most megnevezett terüle-
tet említette meg helyszínként.

Forrás: www.hang.hu

Repülőtér épülhet Felcsút mellett

Egy hónapja szellőztette meg Tessely Zoltán, a Felcsútot is magába fog-
laló Fejér megyei 3. országgyűlési választókerület fideszes képviselője – 
aki egyben a térség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos is –, hogy 
Bodmér, Szár és Újbarok határában sportrepülőtér épülhet. 

Forrás:Szabad Európa
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Éves nettó átlagkeresetek az Európai Unióban (euró)*

* Egyedülállók, gyermektelenek átlagos nettó bére
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