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Magyarországon a covid elleni első védőoltást kapottak aránya 66,4 százalék. Megelőzött minket az összes nyugati ország, már csak a fejletlen
kelet-európaiak vannak mögöttünk. Ez azért nagy baj, mert ha jön egy 4.
hullám, mi kevésbé leszünk védettek, mint azok, akikkel még hetekkel ezelőtt is fölényeskedett Orbán Viktor.

A 2021. június elsejei adatok szerint 645
betöltetlen háziorvosi praxis van 477 magyarországi településen. A Központi Statisztikai
Hivatal legfrissebb, 2019-es adatai szerint a
6013 praktizáló háziorvos több mint 64 millió
esetet látott el évente, azaz egy orvosra 10
643 eset jutott, vagyis 42,57 naponta. Így egy
betegre átlagosan 11,2 perc jutott.
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Innen töltheti le a lapszámokat
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Forrás: www.forbes.hu

Vészesen fogynak a háziorvosok
Minden tízedik háziorvosi praxis betöltetlen,
ráadásul a helyzet folyamatosan romlik. Az
egyik ok, hogy a háziorvosi szakma is elöregedett, az átlagéletkor 58-59 év.. A járvány
csak felgyorsította ezt a folyamatot, mivel a
veszélyeztetett (65 év feletti) korosztályba
tartozó háziorvosok már nem valószínű, hogy
visszatérnek az ellátásba dolgozni.
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Elzárják az európai uniós
pénzcsapokat?
Bizonytalan időre késlelteti az Európai Unió a Magyarországnak járó pénzügyi támogatásokat. Garanciákat kérnek arra, hogy senki nem lopja el a
pénzt, illetve a demokratikus működést kérik számon. Ha hosszabb ideig nem kapunk pénzt, az olyan károkat okozhat, amit mindenki megérez
majd a pénztárcáján.
Brüsszel megtámadott minket! – harsogja megint a propagandasajtó, pedig ez
már egyre hiteltelenebbül hangzik.
Valójában csak annyi történt, hogy
az éves jelentésben, amely minden tagországról készül, hazánk esetében rengeteg problémát találtak. „Mivel a jogállamisággal rendszerszintű problémák
vannak Magyarországon – fogalmaznak,
az Európai Bizottság mindaddig nem
hagyja jóvá az Orbán-kormány által írt
gazdasági helyreállítási tervet, amíg a
kabinet nem hajtja végre az igazságügy
reformját, és nem garantálja, hogy az
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által
feltárt korrupciós ügyeket megfelelően
ki is vizsgálják.”
A covidjárvány után az Európai Unió
egy hatalmas helyreállítási alapot hozott
létre. Ennek egy része kedvezményes

hitel, a másik fele vissza nem térítendő
pénz. Magyarországnak összesen 5900
milliárd forint járna, ebből azonban csak
a vissza nem térítendő 2500 milliárd forintra tartunk igényt. Mert Orbán abban
reménykedett, hogy ehhez majd nem
társulnak szigorú feltételek.

Illusztráció: Habóczki Orsi

hogy nem oltottak senkit a vitatott hatékonyságú kínai vakcinával és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével nem rendelkező orosz vakcinával sem.
A volt szocialista országok jelentősen kisebb átoltottsági adatokkal rendelkeznek:
Csehország 61,5, Litvánia 55,3, Észtország 55,1,
Szlovénia 49,7, Szlovákia 47,9, Horvátország
47, Lettország 44, Románia 31,1, Bulgária 18,5
százalék.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ól függe
Pártokt

Forrás: qap.ecdc.europa.eu

Tehát a július 25-ei adatok szerint a mi 66,4
százalékos arányunkhoz képest Dániában
83,7, Hollandiában 83,5, Máltán 84, Belgiumban 82,7, Írországban 81,9, Finnországban
78,9, Portugáliában 77,7, Luxemburgban 76,7,
Spanyolországban 76,8, Franciaországban 72,
Svédországban 73,9, Németországban 71,7,
Olaszországban 71,8, Ciprus 70,8, Ausztriában
69,1 százalékos ez az arány. Ráadásul a nyugati országok ezt az eredményt úgy érték el,
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Az unió azonban azt várja, hogy a
magyar kormány sürgősen pótolja a jogi
hiányosságokat, amivel garantálja, hogy
nem korrupt módon költik el a pénzt.
Ehelyett Orbán Viktor megint „harcol”, és

azt állítja, a pénzt a melegeket hátrányosan érintő törvény miatt fékezték le.
Ezen persze el lehet vitatkozgatni, de
a pénz ettől még nem fog jönni.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Történelmi rekordot döntött
a benzinár
Megdőlt a kilenc évvel ezelőtti 453 forintos benzinár. Július 21-től az átlagárak a következők: 95-ös benzin: 453 Ft/liter, a gázolaj: 447 Ft/liter
A magyar üzemanyagár körülbelül felét
közterhek teszik ki. Jelenleg 120, illetve
110 forintos a jövedéki adó, pár forintos
a készletezési díj, és persze rárakódik az
általános forgalmi adó (áfa). Pluszként

idén év elején lépett életbe az úgynevezett energiahatékonysági kötelezettségi
rendszer, amely az üzemanyag-kereskedők számára is komoly és a jövőben egyre növekvő többletterhet jelent.

Forrás: www.hvg.hu

Orbán inkább lemondott 77
milliárdról, csak ne kapjanak
a civilek egy fillért sem
Magyarország nem tart igényt a Norvégia által folyósított 77 milliárd forintra, mert abból 4 milliárd forintot civil szervezeteknek kellett volna
adni, és annak elosztásába ő nem szólhatott volna bele.
Norvégia rajtunk kívül még 15 országnak
ad pénz egy európai uniós megállapodás
alapján. Hazánkon kívül az összes ország
elfogadta, hogy a civileknek szánt kicsi
részt a kormányoktól független szervezetek osszák el. Orbán viszont könnye-

dén lemondott 77 milliárd forintról, amit
egészségügyre, zöldprogramokra lehetett volna fordítani. Csak ezzel az egyetlen döntésével minden magyar polgártól
7700 forintot vett el.
Forrás: www.telex.hu

Mire való a népszavazás?

Azt hallgatnak le, akit akarnak

Demokratikus országokban népszavazást olyankor írnak ki, amikor az egész
társadalmat érintő, komoly, igazi kérdésről kell dönteni, mint például 2003ban, hogy csatlakozzunk-e az Európai Unióhoz. Az Orbán által most kezdeményezett népszavazás komolytalan, kampánycélokat szolgáló, milliárdokat elpocsékoló, ráadásul nem is lesz érvényes – és ezt ők is tudják.

Nagyjából ez derült ki eddig az úgynevezett Pegasus lehallgatási botrányból. A kormányt gyakorlatilag nem ellenőrizheti senki, az egyetlen
erre hivatott testület, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ös�szehívását viszont megakadályozzák a fideszes képviselők.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Egy Izraelből származó Pegazus nevű
kémszoftverrel világszerte mintegy 50
ezer embert hallgattak le, Magyarországon feltehetően 300-at. Közöttük kormánykritikus újságírókat, üzletembereket, ellenzéki politikusokat figyeltethetett
meg a magyar kormány.
A kérdésekre nincsenek őszinte és
egyértelmű válaszok. Az viszont kiderült,
hogy a törvények megfogalmazása an�nyira átláthatatlan, képlékeny, hogy ma
Magyarországon egyetlen ember sincs,
akit ne lehetne titkosan megfigyelni, le-

hallgatni. Azt, hogy a titkosszolgálat kit
hallgathat le, a törvény miniszteri engedélyhez köti csupán, majd azt, hogy a
lehallgatás törvényes volt-e, ugyanaz a
miniszter ellenőrizheti, aki a lehallgatást
elrendelte.
Pintér Sándor belügyminiszter közöl
te, hogy minden kényes kérdésre válaszol
a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, a
fideszes képviselők azonban cinikus módon nem mentek el az ülésre, amit nélkülük nem lehet megtartani.
Forrás: www.444.hu

A most bejelentett népszavazás többek
között ilyen őrült kérdést is feltenne: „Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyerekek
számára is elérhetőek legyenek a nemi
átalakító kezelések?” Erre ma sincs lehetőség, vagyis jogilag szabályozva van a
kérdés.
Akkor miért teszik fel mégis? Egyszerű.
Azt szeretnék bizonyítani, hogy lám, az ország többsége Orbán Viktorral ért egyet.
És persze addig sem beszélünk a megalázóan alacsony nyugdíjakról, az egészségügy katasztrofális helyzetéről vagy éppen
az elszabaduló áremelkedésről.

Illusztráció: Pápai Gábor
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