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1300 forinttal drágább egy átlagos
nagybevásárlás, mint tavaly
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A tavalyi évhez viszonyítva 5,5%-os emelkedést tapasztalhatunk az élelmiszerárak területén. Az alma, a sertéshús és a zöldség áremelkedése vezeti
a mezőnyt.
a sertéshúst és az ebből készült
feldolgozott termékeket érinti. A
párizsi esetében például jelentős,
30% fölötti emelkedés tapasztalható most már hónapok óta.
Csupán a burgonya kapcsán
tapasztalnak – immár második
hónapja – mérséklődést, valamint
egyes üdítőket (például a narancslét) lehet a
korábbinál olcsóbban beszerezni.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az év első 6 hónapjában tavalyhoz
képest 3,4%-kal nőttek a fogyasztói árak, és az
egyre gyorsuló éves infláció is 2,9%-ra emelkedett. A KSH szerinti 7,8%-os élelmiszeráremelkedés az alacsonyabb jövedelműeket és
a nyugdíjasokat kifejezetten rosszul érinti. Az
utóbbi réteget ráadásul a teljes társadalmat
érintőnél jóval magasabb, 3,6%-os infláció
sújtja.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
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A koronavírus anyagilag is
megviselte a lakosságot
A magyar társadalom közel negyedének komoly anyagi gondokat okozott a
járványhelyzet, derül ki a Publicus Intézet Népszavának készített közvélemény-kutatásából. A megkérdezettek 13 százalékának kisebb, kilenc százalékának pedig nagyobb mértékben csökkentek a bevételei, míg minden
huszonötödik embernek, vagyis az összes válaszadó négy százalékának
teljesen elfogyott a pénze.

Forrás: www.atv.hu

A Privátbankár 13 éve készíti el Árkosár című elemzését, melyben 30
élelmiszer árát vizsgálják havi rendszerességgel három kiválasztott hazai hipermarket polcain.
Májusról júniusra ugyan csak 1
százalékos, de tavaly júniushoz képest 5,5%-os drágulást tapasztaltak,
ami az jelenti, hogy jelenleg több mint 12001300 forinttal drágább egy átlagos nagybevásárlás, mint tavaly ilyenkor.
A legnagyobb mértékben az alma drágult: nagyjából 95%-os áremelkedést mértek.
A gyümölcs mellett a zöldségre is a növekvő
árszínvonal a jellemző. Hiába tapasztalható az
előző hónaphoz képest némi csökkenés, éves
viszonylatban továbbra is erős az emelkedés.
A sertéspestis és a munkaerőpiaci körülmények miatt jelentős növekedést mértek továbbá a húsárak területén is, ami elsősorban
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A felmérés szerint a kormánypárti szavazók ötöde is elismerte, hogy negatívan változtak az anyagi lehetőségei, míg
a legnagyobb bevételcsökkenésről a
jobbikosok (48 százalék) és a DK-sok (43
százalék) számoltak be.
A válaszadók kilenc
százaléka azt mondta,
hogy sokkal kevesebb
pénzből gazdálkodik a
járvány óta, 13 százaléka pedig azt, hogy valamennyivel kevesebből, míg 70 százalék
nyilatkozott úgy, hogy
nem érzékelt ebben
változást.
A nehéz helyzetbe
kerültekkel kapcsola-

tos kormányintézkedésekkel mindössze
a válaszadók tizede volt teljesen elégedett, míg kétharmaduk teljes mértékben elégedetlen. A Fidesz-KDNP hívei
az átlagnál sokkal optimistábban látják
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a kérdést, tízből hatan elégedettek a
kormányintézkedésekkel. Az ellenzékiek
viszont jóval kritikusabbak: a momentumosok 95, az MSZP−P-szavazók 94, a DKsok és a jobbikosok 83-83 százaléka szerint nem megfelelő döntések születtek.
Hasonlóképpen ellentmondásos a
kisvállalkozások megsegítésének megítélése: míg a kormánypártiak több mint
kétharmada szerint megfelelők a döntések, addig az ellenzékiek bő 80 százaléka

úgy látja, hogy rosszul kezelte a kérdést
a kormány.
Meglepő módon sok Fidesz−KDNPszimpatizáns is kritikusa volt az oktatással
kapcsolatos intézkedésekkel, 26 százalékuk azt válaszolta, inkább nem elégedett
a vészhelyzeti működéssel. Az ellenzéki
oldalon a DK-sok (84 százalék elégedetlen) és a Momentum (92 százalék elégedetlen) hívei voltak a legkritikusabbak.
Forrás: www.nepszava.hu

Egyre kevesebb a házi gyerekorvos
A háziorvosi praxisok száma folyamatosan csökkent az elmúlt időszakban,
ezen belül is a házi gyerekorvosok helyzete a legrosszabb, hiszen közülük
rengetegen elmúltak már 60 évesek.
Póta György, a Házi Gyermekorvosok
Egyesületének elnöke arról is beszélt,
hogy amikor a koronavírus hatására a 65
év felettieket és a krónikus betegeket
kivették a szolgálatból, az drasztikusan
érintette a házi gyermekorvosokat. 40
százalékuk esett ki 24 óra alatt a járvány
hatására. Közülük sokan nagyon idősen,
akár 80 éves kor felett is dolgoznak, ők

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Zsarolja Orbán Viktor az Európai Uniót
Veszélyes játékba kezdett a magyar miniszterelnök. Szavazatáért cserébe
azt akarja, hogy az Unió ne vizsgálhassa hazánkban a demokráciával kapcsolatos problémákat, és a vele szemben kritikus civilek se kaphassanak
pénzt az EU-tól.

Rendkívüli EU-csúcsot tartanak Brüs�szelben, ahol a tagállamok vezetői
szeretnék elfogadni a következő 7 év
költségvetését, és a közel ugyanekkora
összeget kitevő gazdaságélénkítő hitelcsomagot, amit a járvány nyomában kialakuló válság kezelésére fordítanának.
Az Unióban a fontosabb döntésekhez egyhangú szavazás kell, vagyis mind
a 27 tagországnak rá kell bólintania.
Orbán Viktor arra akarja kihasználni ezt a helyzetet, hogy megzsarolja az
Uniót. Szavazatáért cserébe azt várja
el, hogy zárják le a Magyarország elleni jogi eljárásokat. Az eljárások azért
indultak, mert az Unió veszélyben érzi

valószínűleg már nem térnek vissza a
praxisukba. Póta úgy számol, hogy a
gyerekorvosok legalább 10 százaléka
végleg ki fog esni, éppen ezért folyamatosan és egyre inkább jelentkezni fog
ez a hiány a praxisokban, ráadásul ezek
nem is egyenletesen oszlanak szét az
országban.
Forrás: www.atv.hu

Ha nem tetszik az úgynevezett
nemzeti konzultáció
Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők (egykor az LMP

Magyarországon az igazságszolgáltatás
függetlenségét, a véleménynyilvánítás
szabadságát, a kisebbségek jogait, a
menekültek helyzetét. Ezek pedig mind
az Európai Unió alapértékei közé tartoznak. Nem lehet az Unió tagja olyan
ország, amelyik ezeket az elveket nem
tartja be.
Követeléseit azzal is kiegészítette,
hogy ne kaphassanak uniós támogatásokat azok a magyar civil szervezetek,
amelyek „politizálnak”, vagyis bírálni merészelik őt.
Orbán most feladja a leckét az Uniónak: vagy megalázkodnak előtte a legnagyobb országok vezetői, és sutba dobják
demokratikus elveiket, vagy követelni
fogják, hogy lépjen ki Magyarország az
Unióból. Számunkra egyik megoldás
sem jó. Hiszen előbb-utóbb bosszút
állnak majd ezért a viselkedésért, abba
pedig jobb bele sem gondolnunk, hogy
kidobhatnak minket az Unióból.
Magyarországon az embereknek
több mint 70 százaléka fontosnak és
hasznosnak tartja, hogy az Unió tagjai
vagyunk.

Forrás: www.444.hu

Dől a pénz a hadsereghez

társelnökei) arra kérik az embereket, ha értelmetlennek és feleslegesnek
tartják az álkonzultációt, akkor küldjék el nekik a kitöltetlen íveket.

Rekordösszegű költségvetésből gazdálkodhat
jövőre a Magyar Honvédség. Már ebben az évben is 616 milliárd forint jutott a honvédségnek,
jövőre azonban közel 30 százalékkal több, 778
milliárd forint áll majd a rendelkezésükre.

A kérdőíveket a Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány (TITA)
1401 Budapest, Pf. 152. címére várják.

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Németh Szilárd ezt azzal indokolta,
hogy „a 2021-es költségvetés biztosítja, hogy a
honvédség el tudja látni a feladatait”.
Forrás: www.magyarhang.org
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