
Hiába figyelmeztettek szakemberek 
arra, hogy a gyorsan terjedő delta vari-
áns ősszel új fertőzési hullámot okozhat 
Magyarországon, nem tett semmit a kor-
mány, hogy jelentősen növelje a beoltot-
tak számát. 

Az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványügyi Központ (ECDC) legfrissebb 
adatai szerint ennek következményeként 
hazánk a felnőtt lakosság átoltottságát 
tekintve a rosszabbul teljesítő európai 
uniós tagállamok közé esett vissza. A tel-
jesen beoltottak aránya alapján a 15., a 
legalább egy dózist kapottak arányában 
a 17. helyre csúszott vissza Magyaror-
szág. Az Európai Unióban a  felnőttek 75,5 
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Pártoktól független hetilap

Már fél Európa előttünk jár 
az átoltottságban 

Miközben a magyar kormány még mindig azzal büszkélkedik, hogy világ-
elsők vagyunk a járvány elleni védekezésben, valójában végzetesen lema-
radtunk. A nyugati országokban egész nyáron gőzerővel oltották az embe-
reket, mi elpazaroltuk ezt az időt. Így augusztus végére a teljesen védettek 
arányát tekintve Magyarország már 
csak a 15. helyen van az Európai Uni-
óban, míg az egy dózist kapottakat 
figyelembe véve a 17. helyen. Miköz-
ben nyakunkon a negyedik hullám.
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Az egészségügyi dolgozók jogállását 
szabályozó törvénnyel és az orvosok bé-
rének megemelésével, ám a szükséges 
részletszabályok megalkotásának elodá-
zásával sikerült elérnie a kormánynak azt, 
amit el akartak kerülni: egyes egészség-
ügyi területeken a nyári hónapokra ellá-
tási zavarok alakultak ki, sok orvos inkább 

a magánegészségügyet választja a ren-
dezetlen viszonyok helyett.

A magánpraxisban pedig nincsenek 
meg a szülés levezetésének infrastruk-
turális feltételei. Így a várandós nők szá-
mára nincs más út, mint idegen orvos fel-
ügyelete alatt világra hozni gyermeküket.

Forrás: www.hang.hu 

A magánegészségügybe 
vándorolnak a szülészorvosok
Egyre több kismama, gyermeket váró család tapasztalja, hogy a néhány 
hónappal ezelőtt választott szülész-nőgyógyászuk közli, a gyerek világ-
ra hozásában nem fog tudni közreműködni, mert inkább a magánpraxist 
választja.

A környező országokhoz hasonlóan itt-
hon is emelkedik a koronavírusos-fer-
tőzöttek száma, ezért Freund Tamás, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
szakértők véleménye alapján javaslato-
kat tett a felkészülésre. Az elnök szerint 
állami támogatással kellene mérni a ve-
szélyeztetettek és az idősek antitest-

szintjét, és fontos lenne harmadik oltást 
adni azoknak, akiknek a szervezetében 
nem mutatható ki ellenanyag. Azt is ja-
vasolta, hogy az elzárt, gyakran szegény-
séggel küzdő településeken valamilyen 
módon támogatni kellene az oltásban 
való részvételt. 

Forrás: www.444.hu

MTA-elnök: Ingyen kellene mérni 
az idősek antitestszintjét 
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A köztársasági elnök 4,4 milliós nyugdíja 
Végtelenül igazságtalannak tartja a Ma-
gyar Szakszervezeti Szövetség Áder Já-
nos tervezett, kiváltságosan magas, 4,4 
millió forintos nyugdíját, a luxusjuttatáso-
kat és főként az idő előtti nyugdíjazását. 

Ez utóbbi különösen felháborító, hiszen 
a korhatár előtti nyugdíjazási lehetősé-
get éppen ez a kormány vette el a nehéz, 
egészségre káros munkát végző emberek 
százezreitől
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százalékának adtak be legalább egy dó-
zis vakcinát, addig hazánkban csak 67,4 
százaléknak. 

Más európai országok azért teljesítet-
tek jobban, mert azok vezetői kifejezetten 
a vakcinák felvételére ösztönző intézke-
déseket hoztak.

Míg más országokban az őszi hul-
lámra való felkészülésként, a súlyosabb 

közegészségügyi krízis elkerülését szem 
előtt tartva előre szigorítanak, addig az 
Orbán-kormány kizárólag az esetszámok 
megugrását követően hajlandó hasonló 
intézkedések meghozatalára. 

Egyelőre csekély sikert hozott az ol-
tatlan idősek meggyőzésére irányuló 
kampány, amihez háziorvosokat és or-
vostanhallgatókat is mozgósítottak. Pe-

dig a most terjedő delta 
variáns az oltatlanokra a 
legveszélyesebb.

A szakemberek attól 
tartanak, hogy az olyan 
tömegrendezvények, 
mint a pápa miséje a 
Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszuson 
vagy a 77 milliárdba 
kerülő vadászati kiállí-
tás, megfelelő védelmi 
intézkedések nélkül je-
lentősen hozzájárulhat-
nak a járvány terjedésé-
hez. 

Forrás: www.nepszava.hu 

2015 és 2020 között Budapesten 120 szá-
zalékkal emelkedtek a lakásárak, a lak-
bérek pedig kétszeresükre növekedtek 
úgy, hogy eközben a jövedelmek nem 
emelkedtek ugyanilyen mértékben. En-
nek eredményeképpen jelenleg a lakha-

tási költségek és a bérek között akkorára 
nőtt a különbség, hogy csak Budapesten 
60 százalék az aránya azoknak, akik nem 
tudnák tisztán piaci alapon megfizetni 
egy lakás törlesztőrészletét vagy lakbé-
rét.

Megfizethetetlenek a lakbérek

Az elmúlt években a lakbérek és a lakásárak növekedése annyira elszakadt 
a bérekétől, hogy a probléma már az alsó középosztályba és a középosz-
tályba is begyűrűzött. 

Teljesen új, hogy egyetemi felvételi 
pluszpontokkal igyekeznek a katonaság 
vonzerejét növelni. Ha valaki a felvételit 
megelőzően fél évet szolgál a honvéd-
ségnél, 32 pluszpontot, ha egy teljes évet, 
64-et írnak jóvá számára.

Csupa ötös jeggyel, pluszpont nélkül 
összesen 400 pont szerezhető a felvéte-
lin. Ezt egészítik ki a pluszpontok. A hát-
rányos helyzetű, a fogyatékossággal élő, 

illetve a gyermeket gondozó jelentkezők 
40 pontot kaphatnak pluszban. Emelt 
szintű érettségiért 50 pont jár, akárcsak a 
kiemelkedő sportteljesítményért. Csak az 
országos tanulmányi versenyen (OKTV) 
elért 1−10. helyezés ér többet, 100 pontot, 
mint egy év katonai szolgálat. A 11−20. he-
lyezésért már csak 50 pluszpont jár, keve-
sebb, mint a katonáskodásért.

Forrás: www.telex.hu

Pluszpontokkal csábítják katonai 
pályára a felvételizőket
Akár 64 plusz pontot is szerezhet a felvételin (bármely egyetemre, főiskolá-
ra), aki előtte beáll katonának. Ezzel szemben egy középfokú nyelvvizsgáért 
csak 28 pluszpont jár, és még a felsőfokú is mindössze 40 pontot ér.

A főpolgármester szerint a kormány által 
megépíteni szándékozott kínai egyetem 
elfoglalná azt a területet, ahová a Diákvá-
rost tervezték. Ráadásul az egyetem úgy 
épülne meg, hogy Magyarország venne 
fel hitelt a kínaiaktól, hogy nekik építsünk 
egyetemet Budapest egyik legszebb ré-

szén, a Duna partján. Bár a kormány ko-
rábban azt nyilatkozta, hogy még semmi 
nem dőlt el, a napokban mégis benyúj-
tották a kínai Fudan Hungary Egyetemért 
Alapítvány bejegyzési kérelmét. Ehhez az 
alapítványhoz került az a 26 hektárnyi te-
rület, ahol a Diákváros is épült volna. 

Forrás: www.444.hu 

Küzdelem a Diákvárosért 
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere kilátásba helyezte, hogy 
nem járul hozzá az atlétikai világbajnokság fővárosi megrendezéséhez, 
mert a kormány akadályozza a tízezer vidéki egyetemistának olcsó szállás-
helyet biztosító Diákváros megépítését. 
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