
Először a Videoton vállalat tesztelte le 
a dolgozóit, ahol kiderült, hogy a kínai 
Sinopharm oltása után a 60 évesek és a 
náluk idősebbek egyharmada esetében 
nem volt kimutatható ellenanyagszint, 
vagyis ők nem voltak védettek. Hason-

ló eredményre jutott a Fővárosi Önkor-
mányzat, amely ingyenesen tesztelt ezer 
budapesti idős embert.  Ők így össze-
geztek: „Az antitesztszám alapján a kínai 
oltást kapott és megvizsgált hatvan év 
felettiek negyedénél a védettség nem 

elégséges.” 
A kormány egyik 

hivatalos orvosi meg-
szólalójának számító 
dr. Merkely Béla pro-
fesszor vezetésével 
a  Semmelweis Egye-
temen végzett vizs-
gálatok ugyan jobb 
eredményt mutattak, 
de ott is messze a kí-
nai vakcina szerepelt 
a legrosszabbul, az 
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Pártoktól független hetilap

Belátta a kormány: harmadik oltás is 
kellhet azoknak, akik kínait kaptak

Miután egyre több olyan kutatás látott napvilágot, miszerint a 60 év felet-
ti, kínai vakcinával oltott emberek negyedének-ötödének nincsen védett-
sége, lépéskényszerbe került a kormány. Bejelentették, hogy augusztus 
elsejétől kaphat harmadik oltást, aki kéri. Ez beismerése annak, hogy nem 
voltak oltásellenesek azok, akik már korábban kételyeiket fejezték ki a kí-
nai vakcinával kapcsolatban.    
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A kínai Sinopharmmal oltottak negyedénél-ötödénél 
nincs ellenanyag-termelés

Két hétig sem élt az a jogszabály, amelyet 
kénytelen volt visszavonni a kormány, 
mert olyan mértékben volt törvénysértő 
(vagy inkább mert rájött, hogy a Fidesz ál-
tal kreált álcivil szervezeteket is érintené).

Az eredeti elképzelés szerint a civil 
szervezeteknek minden adományozójuk-

ról listát kellett volna vezetniük, és ezt a 
következő évben átadni az államnak. 

A kormánynak azonban semmi köze a 
civil szervezetekhez, mint ahogyan ahhoz 
sem, hogy a polgárok mit csinálnak a le-
adózott pénzükkel. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Bátran lehet adományozni

Az elmúlt hónapban a magyar infláció 5,3 
százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel 
korábban, jóval megelőzve a második 
legnagyobb, 4,1 százalékos lengyel inf-
lációt. Az Európai Unióban átlagosan 2,2, 
az eurózónában 1,9 százalékkal nőttek a 
fogyasztói árak júniusban éves alapon.

Az elemzőket meglepte, hogy nyáron 
is magas maradt a május óta 5 százalék 
fölötti magyar infláció. 

A súlyos helyzet miatt a Magyar Nem-
zeti Bank már lépett, június végén, közel 
10 év után először, kamatot emelt.  

Forrás: www.444.hu 

A magyar infláció a legnagyobb Európában

A kormány nem kívánja támogatni a hazai 
vályogházak felújítását, inkább a bontá-
sukat javasolják. Ez a döntés nagyjából 
600 ezer házat és mintegy 1 millió, több-
ségében mélyszegénységben élő em-
bert hoz nehéz helyzetbe. A házak felújí-
tását azért nem javasolja a kormány, mert 

az áruk olyan alacsony, hogy a felújítás 
piaci értéken nem térül meg. 

A lakhatással foglalkozó szervezetek 
szerint a vályogházakról való lemondás 
elsősorban a legszegényebb rétege-
ket hagyja támogatás vagy legrosszabb 
esetben akár lakhatás nélkül. 

Végítélet a vályogházakra 
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emberek 16 százalékának nem volt vé-
dettsége. 

Vagyis egyértelművé vált, hogy egy 
esetleges őszi járványhullám idején szá-
zezrek lesznek védtelenek, ami akár tra-
gédiához is vezethetett volna, ha nem lép 
valamit a kormány.

Falus András immunológus  szerint 
súlyos szakmai hiba volt a 60 év felettiek 
kínai vakcinával való oltása, hiszen ma-
guk a kínaiak sem ajánlották ezt. Ők csak 
fiatalabbakat oltottak. 

Felháborító tehát, hogy a kormány 
még lejárató kampányt is folytatott azok-
kal szemben, akik kezdettől fogva bizal-

matlanok voltak a kínai vakcinával kap-
csolatban.

A kormány persze nem ismerte be, 
hogy felelőtlenség volt az Európai Unió 
által nem engedélyezett kínai oltóanya-
got használni, hanem most is csak azt 
jelentette be, hogy bárki kérhet harmadik 
oltást. Erre nyilván a kínaival oltottaknak 
van a legnagyobb szükségük. De a vár-
hatóan őszre hozzánk is megérkező, a 
korábbiaknál erősebb delta vírusvariáns 
elleni védekezéshez a mással beoltot-
taknak is szükségük lehet egy harmadik, 
megerősítő oltásra. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu   

Az eddig nyilvánosságra került adatok 
szerint mások mellett Varga Zoltán mil-
liárdos vállalkozó, Chikán Attila volt gaz-
dasági miniszter és Simicska Ádám ellen 
is bevethették a szoftvert. Más újságírók 
mellett a Direkt36 két munkatársát is 
megfigyelték, amikor a kormány számára 

kellemetlen tényfeltáró cikkeket készí-
tettek. 

Az ügyben az ellenzék a parlament 
nemzetbiztonsági bizottságának össze-
hívását kezdeményezte. A Fidesz nem 
tartja szükségesnek a vizsgálatot. Vajon 
miért?

Újságírókat hallgathattak le

Izraeli kémszoftverrel figyeltek meg kormánykritikus magyar újságírókat, 
vállalkozókat és politikusokat. Erre az eredményre jutott egy nemzetközi 
összefogással készült kutatás. 

A hódmezővásárhelyi Fidelitas, a Fidesz 
ifjúsági szervezetének 27 éves alelnö-
ke egy idős házaspárral kábítószert ter-
mesztett egy tanyán. A rendőrség több 
mint 350 tő kannabisz növényt (a mari-
huána alapanyaga), továbbá leszüretelt 
és kiadagolt kábítószert, illetve a ter-
mesztéshez szükséges eszközöket talált 
a helyszínen. Az idős házaspárt és a fiatal 
férfit a rendőrök gyanúsítottként kihall-
gatták, akik a bűncselekmény elköveté-
sét elismerték. A hódmezővásárhelyi al-
elnök az eset után kilépett a Fidelitasból. 

A fő probléma persze itt is a képmuta-
tás, kifelé mást prédikálnak a fiataloknak, 
mint amit ők maguk tesznek.

Drogot termesztett 
az ifjúfideszes alelnök 

A parlament 2013-ban fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégiát, mely 
Európa egyik legszigorúbb szabályozása, és azt tűzte ki célul, hogy 2020-
ra „kábítószermentes lesz Magyarország”. Csak úgy tűnik, hogy erről nem 
értesítették az ifjúfideszes vezetőket. 
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Forrás: www.direkt36.hu 

Országos demonstrációt szervez a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
(MESZK), miután szokatlanul sokan, csak-
nem tízezren töltötték ki azt a kérdőívet, 
melyben többek között a tagok egy eset-
leges demonstráción való részvételi haj-
landóságáról is érdeklődtek. 

A válaszolók mintegy hatoda – 1623 
dolgozó – tervezi, hogy még ebben az 
évben elhagyja a pályát. Hazánkban 20-

25 ezerrel kevesebben dolgoznak, mint 
ami a biztonságos betegellátáshoz kelle-
ne. A szakdolgozók közérzete meglehe-
tősen rossz a felmérés szerint, különösen 
mióta az új szolgálati jogviszony beveze-
tése rájuk csak terheket rótt, miközben 
a mellettük dolgozó orvosok tekintélyes 
béremelést kaptak. A tüntetés július 31-
én lesz Budapesten, a Hősök terén, dél-
előtt 10 órától. 

Tüntetésre készülnek 
az egészségügyi dolgozók

Egyre nő az elégedetlenség az orvosok és ápolók körében. Egy felmérés 
szerint kórházanként tucatnyian is otthagyhatják a betegágyak melletti 
munkát. A feladat túl sok, a fizetés túl kevés.
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