Nyomtasd, másold, terjeszd!

Rohamosan romlik a járványhelyzet

NYOMTASS TE IS!

A hétvégén Magyarországon 6688 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, ez majdnem kétszerese az egy héttel ezelőtti adatnak. A KözépDunántúl kivételével a piros jelzésű, azaz a második legrosszabbnak számító besorolást kapta Magyarország az Európai Uniótól.
halnak meg a vírus miatt, tízszer valószínűbb,
hogy kórházi kezelésre szorulnak, valamint
4,5-szer nagyobb a valószínűsége, hogy
megfertőződnek. Gulyás szerint a kórházban
ápoltak legtöbbje Pfizer-vakcinát kapott. Ez
zel szemben a Pfizer cég friss kutatása arra
az eredményre jutott, hogy a harmadik adag
után a vakcinájuk 95,6 százalékos védettséget
ad a delta variáns ellen.

Élet-halál kérdése a vidéki oltási kampány
Az oltási program rendkívüli módon lelas
sult, péntek és vasárnap között mindössze
3483 ember kapta meg az első oltását. A
legalább egyszer beoltottak száma alapján
már messze az európai átlag alatt vagyunk.
Az Oltass, hogy élhess! kampány ön
kéntesei szerint a legnagyobb bajt a kiste
lepüléseken az oltással kapcsolatos valós
információk hiánya és a nagyszámú álhír
okozza. A szegény falvak háztartásaiban
alig van digitális eszköz és internet, ami

nagyban megnehezíti az oltásra történő
regisztrációt. Vannak olyan kistelepülések,
ahol mindössze 20 százalék körüli az átol
tottság. A szomszédos Románia éppen az
álhírek miatt egészségügyi katasztrófa felé
tart. Az alulfinanszírozott kórházak túlter
heltek, fogytán van a gyógyszer, és nincs
elég oxigén. A kórházakban a betegek 95
százaléka oltatlan. Az emberek mégis job
ban félnek az oltástól, mint a vírustól.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Hiába romlanak az adatok, a kormány tovább
ra sem hajlandó elárulni, hogy a kórházban
ápoltak közül milyen arányban vannak az ol
tottak, milyen oltást kaptak és azokból hányat.
Gulyás Gergely a kormányinfón ezt 45 száza
lékosra becsülte. Az amerikai járványügyi és
betegségmegelőzési központ (CDC) szept
emberben azonban arról számolt be, hogy
az oltatlan emberek 11-szer nagyobb eséllyel
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Miért nem fagyasztja be a kormány
az üzemanyagárakat?
A benzin ára a héten el fogja érni az 500 forintot, a gázolajé már messze
meg is haladta, a kormány mégsem tesz semmit. Pedig a durván emelkedő üzemanyagár jelentős részét olyan adónemek teszik ki, amiket az állam
tesz zsebre. Ezek egy részéről lemondhatna.
Horvátországban befagyasztják egy szint
nél az üzemanyagárakat, ilyesmire ké
szül-e a magyar kormány? – kérdezték
Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget
vezető minisztert. Szerinte a magyar
árak még így is a legolcsóbbak Euró
pában, ezért jelenleg a kormány nem
tervez ezzel kapcsolatban semmiféle
intézkedést – válaszolta a miniszter.
Szakértők azonnal cáfolták az állí
tását. Például a Gazdaságkutató Inté
zet vezérigazgatója, Molnár László így
nyilatkozott: „A hétfői adatok szerint
Magyarország a benzin esetében a he
tedik, a gázolaj esetében a tizennegye
dik legolcsóbb az unió 27 tagállamából.
Tehát ebből viszonylag könnyen levon
ható a következtetés, hogy az állítás
nem igaz.”
És persze az sem mindegy, hogy
Nyugat-Európában a mienknél jelentő

Ennyit keres az állam
a benzinár-emelkedésen
500 Ft

400 Ft

95

496,8 Ft

300 Ft

ÁLLAMI BEVÉTEL
(jövedéki adó,
áfa, készletezési
díj): 258,29 Ft

200 Ft

ÁRRÉS: 32,29 Ft

100 Ft

TERMELŐI ÁR:
206,28 Ft

Forrás: HVG
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sen magasabb fizetésből kell kifizetni az
üzemanyagárat.
A múlt szerdán már 496,8 forintba
kerül átlagosan egy liter benzin, ugyan
ennyi gázolajért pedig 513,2 forintot kell
fizetni. Grafikonra tettük, miből áll össze

ez az ár, amiből jól látszik, hogy összes
ségében több mint 250 forint – vagyis az
ár több mint fele – kerül az államkas�
szába minden liternyi üzemanyag meg
vásárlása után.
Forrás: www.hvg.hu

Még 17. havi nyugdíjat is fizethetne
a kormány, ha nem venne repteret
A rendszerváltás óta a legnagyobb ma
gyar állami cégvásárlás lesz, ha a kor
mány megveszi a Liszt Ferenc Nemzet
közi Repülőteret működtető Budapest
Airport Zrt.-t. Sokan nem értik, hogy
ugyan mi értelme lenne ennek.
Ráadásul a vételár – hírek szerint
1617 milliárd forint – minden szem
pontból brutálisan soknak tűnik. A kor
mány kilenc éve a Budapest Airport

25 százalékát ennek töredékéért adta
el, de más repterekhez viszonyítva is
hatalmas a budapestire szánt összeg.
A járvány óta a forgalom az egész vilá
gon a töredékére csökkent, a megtérü
lés tehát erősen kétséges. Ennyi pénz
ből futná például nemcsak a 13. havi
nyugdíj második felére, hanem 14., 15.,
16. és 17. havira is.
Forrás: www.g7.hu

A Fidesz szavazatszerzésre
használja a közmunkát

Kicsoda Márki-Zay Péter?
Az egész ország számára meglepetés volt, hogy a hosszú évek óta a nyilvánosság előtt szereplő politikusokat megelőzve a jóval kevésbé ismert
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere került ki győztesen
az ellenzéki előválasztásból. Ő lett az egyesült ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje.
Az ország politika iránt érdeklődő közön
sége akkor találkozott először a nevével,
amikor a hódmezővásárhelyi időközi pol
gármester-választáson, amit 2018. febru
árban tartottak, nagy fölénnyel legyőzte
fideszes ellenfelét. Egy év múlva az ön
kormányzati választáson megismételte
ezt az eredményt.
Márki-Zay Péter az első diplomáját
1996-ban a Budapesti Corvinus Egyete
men szerezte, 2001-ben a Budapesti Mű
szaki Főiskolán villamosmérnöki, 2002-

ben a Szegedi Tudományegyetemen
történelemtanári diplomát, végül 2006ban a Pázmány Péter Katolikus Egyete
men gazdaságtörténet doktori fokozatot
szerzett. Három nyelven beszél: angolul,
németül és franciául.
Több éven át dolgozott Kanadában,
valamint az Egyesült Államokban. Há
zasságban él, hét gyermeke van, vallá
sát gyakorló keresztény. Alapító elnöke a
Mindenki Magyarországa Mozgalomnak.
– nyomtassteis! –

Dobrev Klára együttműködést
ajánlott

Egy friss kutatás szerint minél több közmunkás van egy faluban, annál többen szavaznak a Fideszre. Mivel a közmunkások könnyen zsarolhatók, azokon a helyeken növelték a számukat, ahol veszélyben volt a választási győzelmük.
A mostani közmunkásrendszernek az
az árnyoldala, hogy csúnyán vissza le
het élni vele. És ezt a Fidesz meg is
teszi. A kormány a közmunkáshelyek
számának növelésével vagy csökkenté
sével képes jutalmazni, illetve zsarolni
a polgármestert és persze a települé
sen élőket. Az előző választás után 220
ezer közmunka-lehetőségből 190 ezret

megszüntettek, aztán úgy építették vis�
sza a rendszert, hogy a Fidesz vezetésű
településeken lett több a közmunka. Ez
aztán sokat segített az önkormányzati
választáson. A polgármesterek ugyanis
kényük-kedvük szerint dönthetik el, hogy
kik kapjanak közmunkát, ami végtelen ki
szolgáltatottságot okoz.
Forrás: www.telex.hu

A Demokratikus Koalíció miniszterel
nök-jelöltje, aki az előválasztáson 43,29
százalékot ért el, az eredmények ismere
tében azonnal gratulált Márki-Zay Péter
nek, leszögezve, hogy a hatpárti ellenzék
közös miniszterelnök-jelöltjének tekinti

őt. Mindenben számíthat rá, amit csak
kér. Ha kell, kampányol, ha kell, szakértő
ként segít – ígérte Dobrev. Miközben arra
is figyelmeztetett, hogy mostantól az el
lenzéki egységre és a 106 helyi jelöltjükre
kell koncentrálniuk.

– nyomtassteis! –

Több mint 400 háziorvosi praxis hiányzik
A tartósan, vagyis több mint egy éve
üres praxisok száma ütemesen nő. Míg
három éve 284 ilyen rendelő volt az
országban, addig tavalyelőtt már 340,

tavaly decemberben pedig 402. A je
lenség hátterében az orvostársadalom
elöregedése áll: 2020 végére 58,8 évre
nőtt az átlagéletkor.
Forrás: hvg.hu
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