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Heti koronavírusjárvány-tájékoztató

NYOMTASS TE IS!

Bár a járvány pillanatnyilag visszaszorult, még rengeteg olyan kérdés van,
ami foglalkoztatja az embereket ezzel kapcsolatban. Ezekből gyűjtöttük
össze a legfontosabbakat.

Uniós covid-igazolvány július elsejétől. A
magyar kormány gőzerővel dolgozik azon,
hogy július 1-jétől Magyarországon is bevezessék az európai uniós digitális (nem
papíralapú) zöld útlevelet. Kiderül majd a
dokumentumból, hogy annak tulajdonosa megkapta a koronavírus elleni vakcinát,
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Több európai országban is egyre jobban
terjed a koronavírus indiai (delta) variánsa. A vírusnak ez a fajtája a rendkívül súlyos
harmadik hullámot okozó brit mutációnál
40–60 százalékkal fertőzőképesebb. Ha
meg akarjuk előzni a negyedik hullámot,
sokkal több beoltottra és fegyelmezettségre lesz szükség. Ez a mutáció azért is
veszélyes, mert első tüneteit könnyen ös�sze lehet téveszteni egy közönséges náthával, mivel nem az íz- és a szagérzékelés
elvesztése a legjellemzőbb, hanem a fejfájás, a torokfájás és az orrfolyás. Az Egyesült Királyságban hetente 64 százalékkal
növekszik a fertőzésszám, Bajorországban
egy hét leforgása alatt csaknem megduplázódott az új variánssal fertőzöttek száma.
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hogy átesett a fertőzésen, illetve negatív
PCR-tesztje van. Az orosz és a kínai vakcinát
nem fogadják el a legtöbb uniós országban.
Az EU huszonhét tagállamából huszonhatban sikeresen lezárult a tesztelés fázisa,
ebből a kormány hibája miatt egyedül Magyarország maradt ki eddig.

Egyre csak gazdagodik
az Orbán család
Egy demokratikus országban egyáltalán nem történhetne meg, hogy a
miniszterelnök apja, gyereke, veje, barátja és mindenki, akire ő rámutat,
pár év alatt sokszoros milliárdos lesz. Ráadásul valamennyi esetben nagyobbrészt állami és uniós forrásból történik ez a hihetetlen gazdagodás.
Most épp az édesapja nevén lévő majorságot újították meg – becslések
szerint – sokmiliárdos tételben.
Orbán Viktor valószínűleg azt reméli,
hogy a szerény körülmények közt élő miniszterelnökről sugallt képpel 2022-ben
választást tud nyerni. Ez a kép azonban
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Újabb enyhítések jönnek, bár a világ más
részein jóval óvatosabbak. Két héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök még azt
mondta, hogy elveszik azoktól a védettségi
igazolványt, akik nem veszik fel a második
koronavírus elleni oltást. Most Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
azt közölte, hogy 5,5 millió beoltottnál jelentős könnyítések jönnek a járványügyi
védelmi intézkedésekben. Nemcsak a kötelező maszkhasználat szűnik meg, hanem
a védettségi igazolvány sem lesz kötelező
a hotelekben, az éttermekben, a strandokon és a fürdőkben. Csak az úgynevezett
tömegrendezvények látogatását kötik továbbra is a védettségi igazolvány meglétéhez.
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foszladozik, hiába bújik a család és a
barátok mögé, ma már mindenki tudja,
hogy a vagyon közös, és minden pénz
Orbán hatalmából ered.
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Az Orbán papa tulajdonában lévő,
sokáig elhanyagolt majorság területén
a 2010-es Fidesz-győzelem óta változó
intenzitással zajló építkezés mára mintegy 6700 négyzetméter hasznos alapterületű beruházássá állt össze. Ha olcsó
alapanyagokból dolgoznak, akkor is 3-4
milliárd forint költsége lehet az épületeknek, ehhez jön még a belső úthálózat, a
földmunkák és a parkosítás. Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja, a terület
közvetlen tulajdonosa, 2010 óta 10 milliárd forintot vett ki osztalékként a cégeiből. Ha az adózás utáni nyereségét semmi másra nem költötte, akkor lehet annyi
pénze, hogy a hatvanpusztai birtokot,
Orbán Viktor majdani örökségét felépítse. A kormányfő apja 2019-ben a Csányi
családtól megvásárolta a közeli golfklub

területét, az egykori főhercegi birtok másik mintagazdaságát is.
Nehéz tisztán látni, amikor az Orbán
család minden eddigi léptéket meghaladó beruházásáról beszélünk. Nemrégiben lépett életbe egy új magyar
drónszabályozás. A törvény valósággal
megtiltja, hogy oknyomozó szándékkal
felvételek készüljenek az országban. Az
építési szabályok átírása és az átláthatóság teljes megszüntetése azzal jár, hogy
egy műemlékvédelmi területen zajló,
többmilliárdos projektről nem lehet hivatalos információkat szerezni. Az építési
engedélyhez beadott terveket nem lehet
megismerni, és a fővállalkozó is gondosan elrejti kilétét. A kormányhivatal és a
műemlékvédelem pedig hallgat, félrenéz.

Egekben az építőanyagárak
Bizonyos építőipari alapanyagok esetében olyan drasztikus az áremelkedés az elmúlt hónapokban, hogy napi árazást vezettek be, amire húsz
év óta nem volt példa.
A jelenlegi áremelkedés arra utal, hogy
a kínálat nem tud lépést tartani a kereslettel. Hasonló mértékű áremelkedésre
utoljára 2008-ban volt példa. Az Építési
Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint az is probléma, hogy
az építőalapanyag-iparban a hazai cégek
nem tudják felvenni a versenyt a külföldi

Ezért akarja Orbán, hogy
a homoszexualitásról vitatkozzunk

Az új autók áremelkedése a használt autók áremelkedését is eredményezte, ez azt jelenti, hogy nagyjából 10-12%-os növekedés történt a piacon.

3. A kínai Fudan Egyetem tervezett budapesti kampuszát övező botrány és
tiltakozás.

7. A magas infláció és költségvetési hiány,
valamint az újra növekvő államadósság.

4. Az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók tömeges távozásának lehetősége.
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6. A járvány idején elmaradt műtétek és
megnyúlt várólisták ledolgozása.

8. Az úgynevezett vadászati világkiállítás
70 milliárdosra duzzadt költségei.
9. Az Orbán család mesés gazdagodása.

Forrás: www.hvg.hu

Mindent megér a Fidesz-kormánynak, ha nem azokról a témákról beszélgetünk, amelyek tényleg meghatározzák és megnehezítik az életünket.
Íme néhány példa.
5. Az élelmiszerektől az építőanyagokon
át mindenhol érzékelhető drágulás.

Forrás: www.penzcentrum.hu

Drágulnak a használt autók is
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1. A kormányzati járványkezelés negatív
egészségügyi és gazdasági hatásai
.
2. Az oltottak számának és az oltási hajlandóság megtorpanása.

gyártókkal, ezen változtatni kell – mondta. Reményei szerint az év második felében valamelyest normalizálódhat a helyzet, de addig fel kell készülni arra, hogy
tovább emelkednek, illetve tartósan magasak maradnak az építőipari alapanyagárak.

Az elmúlt 1-2 hónapban nagyon
megemelkedett a használtautóvásárlások száma. 2012
óta évről évre nő az autóátírások száma itthon. Míg
2012-ben 440 ezer átírás
volt, ez 2019-re 880 ezer-

re nőtt, de a 2020-as év is erősen
indult, és az egész év folyamán
csak 6 százalékkal csökkent. Tehát nem a határok
megnyitása okozta idén ezt
az emelkedést.
Forrás: www.atv.hu

Nálunk van a legtöbb vonatbaleset
Az Európai Unióban egymillió lakosra
vetítve Magyarországon halnak meg a
legtöbben vasúti balesetben.
Az elmúlt évtizedben az EU 27 tagállamára 18 halálos áldozat jutott tízmillió
lakosra vetítve, a magyarországi adat
ennek ötszöröse. Magyarországon 2019-

ben tízmillió lakosra vetítve 89 ember halt
meg, a következő Lettország 68, majd
Szlovákia 57 áldozattal. 2010 és 2019 között évente 2300 és 2800 között alakult a
vasúttal összefüggő öngyilkosságok száma az EU-ban, melyeket a vasúti baleseti
statisztikákban külön kezelnek.
Forrás: https://telex.hu/
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