
Míg egy hónapja még naponta 10-15 
ember hunyt el, mostanra ez a szám 70-
80-ra nőtt.  Az elmúlt két hétben három-
szorosára emelkedett a kórházban ápolt 
covidosok száma, miközben egy éve, a 
második hullámban csak két és félszeres 
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Pártoktól független hetilap

Durvul a járvány, kevés a beoltott,  
a kormány tehetetlen és titkolózik 

Az új covidfertőzöttek száma nálunk emelkedik leggyorsabban a világon, 
egyre többen vannak kórházban, lélegeztetőgépen. Miközben oltások te-
kintetében messze lemaradtunk az európai átlagtól, a kormány nem haj-
landó elárulni, hogy a kórházba kerülteknek van-e oltásuk, illetve mivel és 
hányszor vannak beoltva.  
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Először a nyugdíjasok kapnak pluszpén-
zeket, januártól emelkedik a minimálbér, 
valamivel csökkentik a vállalkozók ter-
heit, adó-visszatérítést ígérnek a gyer-
mekes családoknak, emelik több fog-
lalkoztatási csoport fizetését. Mindez a 
becslések szerint 2000 milliárd forintnál 
is többe fog kerülni. Mivel a válság Ma-
gyarországot sem kímélte, az ígéretek 
teljesítéséhez rengeteg kölcsönt kellett 
felvennie az országnak. 

A nemrégiben lezajlott előválasz-
tás nem várt sikert hozott, ami meg-
mozgatta az egész országot, és már a 

közvélemény-kutatások szerint is vezet 
az egységbe tömörült ellenzék. Ráadá-
sul jövőre minden választási körzetben 
egyetlen közös jelölt áll majd szemben a 
Fidesszel, ami rengeteg helyen már most 
előrevetíti a kormánypárt vereségét. Kö-
zös miniszterelnök-jelölttel, Márki-Zay 
Péterrel és közös programmal készül a 
választásra az ellenzék. Mindez lépés-
kényszerbe hozta Orbán Viktort. Most 
úgy tűnik, abban reménykedik, hogy el 
tudja kerülni a vereséget, ha az ország le-
hetőségein jóval túllépve pénzt osztogat 
mindenkinek. 

A pénzeső az ellenzéknek köszönhető 

Az ellenzéki pártok összefogása reális közelségbe hozta a Fidesz válasz-
tási vereségét. Orbán Viktor úgy látja, ezúttal nem tudja megvenni a sze-
génységben élő szavazókat egy zsák krumpliért, ezért soha nem látott 
pénzosztogatásba kezdett a 2022-es választások előtt. 
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A teljesen beoltottak százalékos aránya az EU országaiban

Forrás: Telex

volt a növekedés ugyanebben az idő-
szakban. A sajtó és az ellenzék tovább-
ra is hiába kéri, Magyarországon nem 
közölnek adatokat arról, hogy a most 
lélegeztetőgépen lévők (november 8-án 
már 434-en) vagy az elhunytak hány szá-

8
3,

3

79
,9

76

75
,2

73
,7

71
,7

70
,2

6
8

,9

6
8

,1

6
8

,1

6
6

,2

6
4,

3

6
3,

7

6
2,

3

6
1,

6

57
,6 57

55
,4

53
,9

52
,9

44
,2

42
,3

33
,3

22
,3

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.n

yo
m

ta
ss

te
is

.h
u

Jelenleg 39 282-en kapnak 50 ezer forintnál 
is kevesebb ellátást havonta. Az 50 és 100 
ezer forint közötti ellátásban részesülők 
pedig 395 037-en vannak. Vagyis több mint 
434 000 azoknak a száma, akiknek a sze-

génységi küszöb alatti bevételből kellene 
megélniük. Ez ma minden ötödik nyugdíjas 
esetében így van. A kétségbeejtő helyzeten 
csak az javít valamelyest, hogy egy részük 
más forrásokból is némi jövedelemhez jut. 

Minden ötödik nyugdíjas százezernél 
kevesebbet kap havonta
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Audit és villát vettek a határon túl élő 
magyaroknak szánt pénzből 

Kövér László, az országgyűlés elnö-
kének kabinetfőnöke, Veress László 
családja használ egy II. kerületi ingat-
lant, amit egy elvben határon túli ma-
gyarokat támogató alapítvány vásárolt 
meg. Az alapítvány egy Kövér Lászlóval 
baráti viszonyt ápoló tajvani milliárdos 
közbenjárásával jutott hozzá több mint 
300 millió forinthoz, a külföldről támo-
gatott szervezetek listájára mégsem 

került fel. A pénzből a villalakáson túl 
egy Audi A6-osra is futotta, amit a ku-
ratórium elnöke használ, a sógornője 
pedig 1,8 millió forint adományt kapott, 
bár nem is határontúli.

Az ötszobás, 164 négyzetméteres 
lakást 240 millió forintért vásárolta meg 
2019 nyarán a Magyar Tehetségekért 
Határtalanul nevű alapítvány.

Forrás: www.24.hu
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Az előző évhez képest 51 ezer fővel 
emelkedett azoknak a magyarok-
nak a száma, akik szegénységben 
élnek, vagy a társadalmi kirekesz-
tődés fenyegeti őket.

Jelentősen nőtt a gyerekek 
szegénységi kockázata is: a 
18 évnél fiatalabb magyarok 
20,2 százaléka szegénység-
ben vagy társadalmi kire-
kesztettség veszélyében élt, 

ami 2,5 százalékpontos növekedés 
volt egy év alatt. A legdurvábban 

a romák helyzete romlott, ami a 
válság előtt is nagyon rossz volt. 
Már 2019-ben is a romák 52,9 

százaléka szegénységben vagy 
társadalmi kirekesztettség ve-

szélyében élt, de ez az arány 
2020-ra hatalmasat ugrott, 
66,6 százalékosra nőtt.

Forrás: www.hvg.hu

Újra emelkedik a szegények száma 

Nyolc év csökkenés után újra nőtt a szegénységben vagy társadalmi ki-
rekesztettség veszélyében élők száma, ami 1 752 000 embert jelent – 
derült ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A legszegé-
nyebbek fejenként bruttó 46 ezer forintból élnek havonta.

Az Európai Unió országai közül egyedül Gö-
rögországot előzzük meg.

Mivel a nők alig kerülnek a politikai és 
társadalmi döntéshozatal közelébe Magyar-
országon, így a nemek közötti legnagyobb 
szakadékot a hatalom területén mérték ná-
lunk. Az utolsó tíz évben ráadásul nőtt is a 
különbség: a nőket leginkább a gazdasági 

döntéshozatali pozíciókból hagyják ki, ezzel 
pedig sikerült az utolsó helyre leküzdenünk 
magunkat ezen a téren. 

Nagy űr tátong a magyar nők és férfiak 
közötti a házimunkában is: míg a nők több 
mint fele minden nap végez házimunkát, a 
férfiaknak csupán 13 százaléka nyúl a sep-
rűhöz vagy a mosogatószivacshoz. 

Utolsó előtti helyen a női 
egyenjogúságban 

A nők nem kapnak a hatalomból, de legalább jut idejük mosogatni – így 
foglalható össze annak a kutatásnak az eredménye, amiből kiderül, hogy 
a 27 európai uniós ország közül a 26. helyen áll Magyarország a nemek 
közötti egyenlőség terén. 

zaléka oltatlan, melyik vakcinával oltották 
őket és hány oltást kaptak. 

Például Romániában ezzel szemben 
napi szinten megismerhetők ezek az 
adatok. Az erdélyi Krónika szerint a nov-
ember 3-án jelentett 451 halálos áldozat 
közül 411-en nem voltak beoltva (92 szá-
zalék). Egy hazai kórházból kiszivárgott 
adatok szerint a delta variáns az oltot-
takat is megfertőzheti ugyan, de súlyos 
szövődmények többnyire az oltatlanok-
nál alakulnak ki. Az osztályon ápolt oltat-
lanok között akad huszonéves is és több 
negyvenes-ötvenes ember.

A Magyar Orvosi Kamara véleménye 
az, hogy az oltás önmagában már nem 
fogja megállítani a járványt, maszkhor-
dással, távolságtartással és korai ke-
zeléssel azonban lassítani lehetne. Kü-
lönösen veszélyben vannak a 60 éven 
felüliek, akik közül 479 ezren még min-
dig nem kaptak oltást. A magyar oltási 

kampány jószerével kimerül abban, hogy 
elárasztották az utakat „Magyarország 
működik”-plakátokkal. Egész nyáron alig 
haladt előre az oltási folyamat, az embe-
rekben hamis biztonságérzet alakult ki. 

A kormány nem merte felvállalni a 
felelősséget az oltások kötelezővé téte-
lének ügyében sem. Áttolta a döntést a 
munkaadókra, akik természetesen nem 
rendelkeznek sem adatokkal, sem orvosi 
ismeretekkel. Ráadásul a hiányos tájé-
koztatás miatt még mindig milliók félnek 
az oltásoktól, így azt kockáztatják a mun-
kaadók, hogy működésképtelenné teszik 
a cégüket, ha kötelezni akarják a dolgo-
zókat. A kormány viszont mutogathat 
majd a cégekre, hogy azért sok a halál-
eset, mert a munkaadók nem rendelték 
el a kötelező oltást.  

 Csak reménykedhetünk abban, hogy 
nem veszítünk el egy újabb kisvárosnyi 
embert az eddigi több mint 31 000 után.Fo
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Nálunk lopják el a legtöbb uniós pénzt 

Az unió csalás elleni hivatalának éves 
jelentése szerint Magyarországra szab-
ták ki a legtöbb büntetést az uniós 
pénzekkel történt csalások miatt 2016 
és 2020 között. A korrekció aránya a ki-

fizetések 2,2 százalékát érinti, ez több 
mint hétszerese az uniós átlagnak. És 
háromszorosa a második legrosszabb 
Bulgária 0,69 százalékos arányának. 

Forrás: www.hu.euronews.com


