
Az adatok szerint – amelyeket Szél Ber-
nadett képviselő kért ki – a budapestiek 
78 százalékának van védettségi igazolvá-
nya, míg a Borsodban lévő Mezőcsáti és 
az Ózdi járásban mindössze 41 százalék 
ez az arány.

Augusztusig országosan 6 560 942 
védettségi igazolványt postáztak ki Ma-
gyarországon. Ez a teljes lakosság szá-
mához képest 66 százalékot jelent, de 
nem mindenki oltás után lett jogosult az 
igazolványra, mert azt a koronavírusból 

igazoltan felgyógyultak is meg-
kapták.  

Ha a járásokat 
nézzük, akkor a 
Győri, a Budake-

szi, a Dunakeszi és 
a Szombathelyi járás-

ban a legjobb a helyzet.  
A legalacsonyabb az 

arány a Kunhegyesi járás-
ban (mindössze 40 százalék), 

41 százalék a Mezőcsáti és 
Ózdi járásban, és 47 százalék a 

Hajdúhadházi és Csengeri járás-
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Pártoktól független hetilap

Mennyire vagyunk védettek 
a negyedik hullám előtt? 

Szakértők szerint szinte elkerülhetetlen, hogy a koronavírus-járvány újabb 
hulláma Magyarországot is elérje. Azok vannak különösen veszélyben, aki-
ket még nem oltottak be, vagy kínait kaptak, de az esetükben nem volt ha-
tásos. Védettség tekintetében legjobban Budapest, legrosszabbul Borsod 
megye áll.   
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A napokban országszerte felbolydul az 
élet, a köztereken pártok jelöltjei és civi-
lek fognak aláírásokat gyűjteni. Az ellen-
zék jövőre  minden választási körzetben 
egyetlen jelöltet kíván állítani a Fidesszel 
szemben, ugyanígy közös lesz a minisz-

terelnök-jelölt is. Az egyéni jelölteknek 
400, míg a miniszterelnök-jelölteknek 20 
ezer támogató aláírást kell megszerez-
niük. A 106 körzetben 270 körüli egyéni 
jelölt szeretne indulni, míg a miniszterel-
nökségre már heten pályáznak. 

Elkezdődött az aláírásgyűjtés 
az előválasztáson 
Augusztus 23-án elindult az ellenzéki előválasztáson versenyezni kívánó 
képviselő- és miniszterelnök-jelöltek aláírásgyűjtési kampánya, amely 
szeptember 6-áig tart. Csak arra lehet majd szavazni, aki összegyűjti a 
szükséges számú ajánlást.
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Ez nagyon súlyos probléma, ezért har-
colnak sokan azért, hogy a kizárólag az  
inflációhoz kötött emelés helyett legyen 
vegyes rendszer, ami más szempontokat 
is figyelembe vesz a nyugdíjemelésnél, 
például a dolgozói bérek emelkedését is. 

Míg 2008-ban az átlagos nyugdíj még 
megközelítőleg az átlagos havi nettó 
átlagbér 70%-a volt (pontosan 69,1%-a), 
addig a legfrissebb adatok szerint 2020-
ban ez az arány már az 50%-ot sem éri el 
(49,7%). 

A dolgozókhoz képest is folyamatosan 
szegényednek a nyugdíjasok

A nyugdíjak csak a hivatalos infláció mértékével emelkednek, az átlagke-
resetek viszont ennél háromszor-négyszer gyorsabban nőnek. Vagyis az 
aktívakhoz képest minden nyugdíjas folyamatosan szegényedik.
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Az Orbán-kormány nem csupán elvoná-
sokkal és újabb adókkal sújtja az ellenzé-
ki vezetésű fővárosi önkormányzatot, de 
még a közösségi közlekedés kötelező el-
látására biztosított normatívát sem fizeti 
ki, pedig már augusztus vége van.  

Erre korábban nem volt példa, a kor-
mánypártok által támogatott Tarlós Ist-

ván polgármestersége alatt idejében 
megkapták a pénzt. 

A 12 milliárdos célzott támogatás 
ben ne van a 2021-es és a 2022-es költ-
ségvetési törvényben is, a kabinet tehát 
azzal, hogy nem fizet, nem hajtja végre az 
Országgyűlés által elfogadott törvényt.

Forrás: www.nepszava.hu

Budapesti támogatásokat tart 
vissza a kormány, törvényszegő 
módon

ban. A legmagasabb és legalacsonyabb 
arányokkal rendelkező járások között 35 
százalék a különbség.

A legalacsonyabb arányokkal bíró 
települések között borsodi, somogyi és 
szabolcsi falvak vannak. Csenyétén pél-
dául 5 százaléknyi lakosnak van védett-

ségi igazolványa, 12 százaléknak a sza-
bolcsi Uszkán, 22 százaléknak a borsodi 
Farkaslyukon, 25 százaléknak a hevesi 
Tarnabodon, 26 százaléknak a szolnoki 
Tiszabőn, 28 százaléknak a borsodi Sajó-
németiben. Összesen 65 olyan falu van, 
ahol 30 százalék vagy az alatti az arány.Fo
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Idén és a következő két évben összesen 
7,8 milliárd forintot ad erdélyi katolikus 
beruházásokra a magyar kormány. Ko-
lozsvári, gyergyószentmiklósi és gyula-

fehérvári vallási intézményekhez kerül a 
pénz, amelyet a magyarországi „gazda-
ság-újraindítási alapból” fizetnek majd ki.

Forrás: www.hvg.hu

Milliárdok az erdélyi katolikus 
egyháznak

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tarto-
zó Opus Energy Kft. 50 milliárd forint hi-
telt vesz fel a Tiszántúli Áramhálózat Zrt. 
(Titász) megvásárlásához.

A hitelt két olyan pénzintézet, az MKB 
Bank és a Takarékbank biztosítja az Opus 
Energy számára, amelyben Mészárosnak 
tulajdonrésze van.

Mészáros Lőrinc cége 50 milliárd 
forint hitelt vesz fel Mészáros Lőrinc 
bankjától
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A megkérdezettek mintegy fele (46%) 
személyesen is ismer melegeket, és 
mintegy háromnegyede (73%) elutasít-
ja a kormány által propagandisztikusan 
hangoztatott, de semmivel alá nem tá-
masztott állítást, miszerint a meleg és 
leszbikus emberek megrontanák a gyer-
mekeket.

Bár a Fidesz-kormány 2020 májusától 
megtiltotta a transznemű emberek jogi 

nemváltoztatását, a lakosság 74,5 száza-
léka szerint mégis engedni kellene, hogy 
a transznemű emberek hivatalosan is 
megváltoztathassák a nemüket és nevü-
ket az irataikban. 

Az azonos nemű emberek házasság-
kötését 59 százalék támogatja, míg 69 
százalék szerint az azonos nemű embe-
rek is lehetnek jó szülők. 

Forrás: www.merce.hu

A lakosság háromnegyedének nincs 
baja a melegekkel

A Medián közvélemény-kutató cég arra keresett választ, hogy a magyar tár-
sadalom támogatja-e a Fidesz utóbbi hónapokban kifejtett melegellenes, 
a homoszexuálisokat támadó propagandáját. Kiderült, hogy a lakosságnak 
csak egy kisebb része téveszthető meg.

Júliusban 4,6 százalékos volt az infláció. 
Ez még mindig jóval magasabb, mint az 
elmúlt nyolc és fél évben szinte bármikor, 
de az előző néhány hónaphoz képest már 
ez is csökkenést jelent. Áprilisban és má-
jusban is több mint nyolcéves rekordot 
jelentő szinten, 5,1 százalékon állt a mu-
tató, majd minden várakozásra rácáfolva 
júniusra 5,3 százalékosra nőtt. 

Az élelmiszerek közül rekorder az ét-
olaj, amelynek ára 27,5 százalékkal nőtt, 

de a baromfihús 7,7, a margarin 8, a liszt 
7,2 százalékos drágulása is sokakat érint 
rosszul. A friss zöldség most 13,4 száza-
lékkal többe kerül, mint egy éve. A do-
hányáruknál 18,1 százalékos drágulást 
mértek. 

A lakásjavítás és lakáskarbantartás 
ára 11,3 százalékkal emelkedett, míg a 
belföldi nyaralás 5,7 százalékkal kerül 
többe, mint egy éve, a külföldi pedig 12,6-
tal. 

A lakásfelújítás és a benzin drágult 
legjobban júliusban

Bár némileg lassult júliusban az infláció üteme, az üzemanyagok drágulása 
mellett a lakásfelújítás és az ehhez szükséges eszközök ára szállt az egek-
be,  de a nyaraláshoz is több pénzre van szükség, mint tavaly.
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