
A kormány nem a járvány, hanem az oltási 
program alakulásától tette függővé a gazda-
ság újranyitását. Orbán Viktor szavai szerint 
ennek egyetlen feltétele az, hogy legalább 2,5 
millióan kapják meg a védőoltás első adagját.

Sok szakértő értetlenül áll ez előtt, hi-
szen az első adag beoltása után még hosszú 
heteknek kell eltelnie a védettség kialaku-

lásához. Ahhoz pedig, hogy az úgynevezett 
nyájimmunitás működni kezdjen, 6−8 millió 
embert kellene beoltani. 

Különösen a tanárok sérelmezik, hogy az 
iskolák nyitását rendeletben rögzítették ápri-
lis 19-ére, miközben csak a napokban láttak 
hozzá az oltásukhoz. Sokan még a májusi 
érettségikre sem lesznek védettek. 
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Huszonkétezer halott és 
2,4 millió oltott 
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A 4. OLDALON

Az egyik szám annyira borzalmas, hogy a világ legrosszabb országai kö-
zött vagyunk vele, a másik pedig reménykeltő. Bár a kormány napokon 
belül enyhíteni fog a korlátozásokon, a szakértők többsége korainak és 
kockázatosnak tartja a lépést. 

Március 31-én nem sokkal éjfél előtt be-
nyújtotta a kormány 11 magyar egyetem 
alapítványi, valamint egy intézmény egyházi 
fenntartásba helyezéséről szóló törvény-
javaslatait. A Debreceni Egyetemről szóló 
javaslat szerint az ország egyik legnagyobb 
felsőoktatási intézményét a most 
létrehozandó Gróf Tisza István 
Debreceni Egyetemért Alapít-
vány fenntartásába helyezik. A 
kuratórium tagjait és elnökét 
is a felsőoktatásért felelős mi-
niszter, Palkovics László jelöli ki. 
A Debreceni Egyetem 1945-ig vi-
selte Tisza István nevét, a hallgatók 
ugyanebben az évben döntötték le a po-
litikus szobrát. A szobor – papíron a hallgatói 
képviselet kezdeményezése nyomán – egy 
ideje már ismét központi helyen áll. Az egye-
tem ügyeire rálátó forrásaink szerint nem 
lenne meglepő, ha hamarosan az intézmény 
nevébe is bekerülne Tisza.

Információs sztrájk! 
A SzabaDEgyetem nevű csoport közleménye 
szerint: a szabad egyetemi polgárság együtt 
szervezi meg az egyetemi rendszer átszerve-
zésével kapcsolatos hiteles tájékoztatást és 
nyílt párbeszédet.

A privatizációs folyamattal elége-
detlen oktatók és hallgatók április 

19-től 23-ig információs sztrájkot 
hirdetnek. Az oktatók az óráikon 
beszélgetni fognak hallgatóikkal 
a saját egyetemükön zajló válto-
zásokról. A kapcsolódó progra-

mokról az „Infosztrájk – Az egye-
temi autonómiáért” nevű facebook 

közösségi oldalon lehet tájékozódni.
Az együttműködésben az ELTE, a Szegedi 

Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegye-
tem, a Debreceni Egyetem, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, a Corvinus, a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem és az SZFE hallga-
tói és oktatói vesznek részt.

Forrás: www.debreciner.hu 

Átnevezhetik a debreceni egyetemet? 

A Debreceni Egyetem 1945-ig viselte Tisza István nevét, a hallgatók ugyan-
ebben az évben döntötték le a politikus szobrát.
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Elveszi az állam a hajléktalanok kórházát 

A Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő fel mondta a bérleti 
szerződést az ingatlanra, 
amelyben a hajléktalan em-
bereket ellátó kórházát mű-
ködteti a főváros. Karácsony 
Gergely főpolgármester kö-
zölte, addig nem ürítik ki az 
épületet, amíg nem kapnak 
egy ugyanilyen minőségű in-
gatlant. 

A bérletet azért mondták fel, 
hogy a kórház helyére „köz-
ponti költségvetési szervet” 
költöztessenek. Január óta 
tárgyal a főváros a kormánnyal 
és próbálja megértetni, hogy 

a lépés rengeteg kiszolgálta-
tott ember ellátását sodorná 
veszélybe, és újabb terheket 
rakna az így is az összeomlás 
szélén álló egészségügyi in-
tézményekre. 

A fővárosi hajléktalankór-
ház egy jól felszerelt, korszerű, 
kimondottan egészségügyi 
célokra kialakított intézmény, 
melyben pillanatnyilag 60 be-
teget ápolnak. Kiürítése belát-
hatatlan következményekkel 
járhat a járvány legkritikusabb 
időszakában. Karácsony Ger-
gely főpolgármester szerint a 
döntés eszelős és embertelen. 

Forrás: www.magyarnarancs.hu

Mészáros Lőrinc, az ország leggazda-
gabb embere és Orbán Viktor barátja 
tovább terjeszkedik Kelet-Magyaror-
szágon. Márciusban övé lett a térség 
gázszolgáltatója. Most pedig az ő érde-
keltségébe tartozó Opus Energy Kft. tu-
lajdonába kerül a kelet-magyarországi 
áramszolgáltató is az E.On Hungary Zrt.-
től. A Tiszántúli Áramhálózat Zrt. (Titász) 
vételárát nem közölték, de szakértők az 
ügyletet százmilliárdosra becsülik. Száz-
milliárd a cég eszközértéke, nyeresége 
az elmúlt években hatmilliárd forint körül 
alakult, 50 milliárdos bevétel mellett. 

A Titász Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében, 18,7 ezer négyzetkilométeren 
üzemeltet 25,4 ezer kilométer villamos-
energia-hálózatot. Rendszerük közel 400 
településen több mint 760 ezer háztartás 
és üzleti vevő ellátását teszi lehetővé.

Az ügyletet a versenyhivatalnak is 
jóvá kell hagynia, de nincsen kétség afe-
lől, hogy ez meg fog történni, ahogyan 
megtörtént a Titásznál kétszer nagyobb 
területen tevékenykedő gázszolgálta-
tó, a Tigáz esetében is, amelyet az egy-
kori felcsúti polgármester, a kormányfő 
jóbarátja még márciusban szerzett meg.

Forrás: www.telex.hu 

Mészárostól kapja az áramot és 
a gázt is egész Kelet-Magyarország

Eközben segélykiáltások érkeznek a roma 
közösségből is, amely szerint a telepeken na-
gyon súlyos a helyzet, amit tetéz a tájékozat-
lanság is.

Európai viszonylatban is kirívóan szűk-
markú volt a vállalkozások és munkavállalók 
támogatása nálunk, ezért is követelik sokan a 
veszélyek ellenére is az újranyitást.

Forrás: www.nyomtassteis.hu  

„Az ellenzéki pártszövetség álláspontja 
egyértelmű: az oltás az egyetlen mód-
ja annak, hogy legyőzzük a koronavírust 
és visszakapjuk az életünket. Minden 
magyar, aki jelentkezik, kaphassa meg a 
védőoltást! Orbán hiába próbálja újabb 
hazugságkampánnyal az ellenzékre ken-

ni a felelősséget. Arra kérünk mindenkit, 
éljen a védőoltás adta lehetőséggel. Mi is 
beoltatjuk magunkat!” Többek között ez 
szerepel abban a közleményben, ame-
lyet valamennyi ellenzéki párt, a Párbe-
széd, a DK, a Jobbik, az LMP, a Momen-
tum és az MSZP vezetői írtak alá. 

Nem oltásellenes az ellenzék! 

Nincs egyetlen olyan ellenzéki politikus sem, aki lebeszélné az embere-
ket az oltásról. De akkor miért kampányol ezzel a kormány? 
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Orbán Viktor futballalapítványa any-
nyi pénzt kapott az államtól 2020-ban, 
a járvány évében, mint még soha. A Fel-
csúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 
(FUNA), illetve az akadémia profi csapa-
tát üzemeltető Puskás FC Kft. 2020-as 
évre vonatkozó pénzügyi beszámolója 
szerint 3,85 milliárd forintos eredménnyel 
zárta az évet, a saját tőkéje pedig 32,93 

milliárd forintra gyarapodott. Összegzé-
sük szerint tavaly 7,5 milliárd forint köz-
pénz (mintegy napi 21 millió forint) ment 
a felcsúti akadémiára a tao-támogatá-
son, illetve az akkreditált nemzeti sport-
akadémiák éves támogatásán keresztül. 
A magyar gazdaság szereplői ezen felül 
1,67 milliárd forinttal járultak hozzá az in-
tézmény boldogulásához.

Forrás:24.hu

Napi 21 millió a felcsúti 
focialapítványnak
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