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Magyarországon a legnagyobb
az infláció az Európai Unióban
Az idényáras élelmiszerek árszintje augusztusban 17 százalékkal haladta
meg az előző évit. A gyümölcsárak valósággal sokkolták a vásárlókat. De
bő tíz százalékkal drágult a sonka, a szárazkolbász és a szalámi is. A gyorsuló infláció és a forint folyamatos gyengülése is sokat ront a helyzeten.

Forrás: www.hvg.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Egyre több szakértő állítja, hogy ez csak egy látszatintézkedés. Ráadásul
rengeteg helyen tapasztalják, hogy a rossz hőmérők 33-35 fokot mérnek,
holott az emberi test normál alaphőmérséklete 36-37 fok.
Tordas Dániel házi gyermekorvos
szerint a nemzetközi adatok és a saját tapasztalatai is azt mutatják, hogy a
gyerekeknél nem lázzal jelentkezik a koronavírus.
A lázméréssel azt lehet kizárni, hogy
valaki betegen menjen az iskolába, nem
pedig azt, hogy koronavírust vigyen be.
Tordas szerint fontos, hogy a szabályzásban megállapított 37,8 azt jelenti,
hogy a gyerek biztosan nem mehet be
az iskolába, de a szülőknek nagy a felelősségük, hogy ennél alacsonyabb
hőemelkedéssel se engedjék iskolába a
gyereket. Úgy gondolja, hogy nem lehet
ezzel a módszerrel kizárni a koronavírust
a közösségekből.
Tordas ehhez még hozzátette: ráadásul gyakran nem megfelelően használják a hőmérőket, nyakon, arcon is
próbálnak vele hőmérsékletet mérni,
holott homlokra vannak beállítva.
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Az augusztusi éves alapú (azaz 2019 és tipikus bolti árat, így lesz a kilónként 400
2020 augusztusa között számolt) áremel- forintos almából az üzletekben 600 forint.
Az egyik ok, hogy a tavaszi fagyok
kedés 4 százalék volt Magyarországon,
ami a legmagasabb az egész Európai és az aszály miatt almából és körtéből a
Unióban.
Az Agrárgazdasági
Kutatóintézetnek a budapesti nagybani piacon
párizsi, kolbász
18,1%
végzett felmérése szerint a körte, a sárga- és
zöldség, gyümölcs
17,1%
a görögdinnye mintegy
cukor
13,4%
másfélszeresére drágult
sonka, szalámi
11,4%
egy év alatt, az őszibatojás
10,2%
rack, a nektarin, a szilva
és a nyári alma pedig
tej
8,9%
csaknem kétszeresére. az élelmiszerek átlagos áremelkedése
7,9%
A zöldségek és gyümölalkohol, dohányáru
6,8%
csök nagybani piacon láüzemanyagok
tott árát nagyjából 1,5-tel
4,7%
szorozva kapjuk meg a
Forrás: Eurostat, KSH, szabadeuropa.hu
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szokásos mennyiség fele, őszibarackból
csupán a harmada termett. Korábban az
import féken tartotta az árakat, de most
az is kevesebb és drágább. A forint is
gyengül, ami önmagában is felfelé löki az
importtermékek árszintjét, egyúttal teret
enged a hazai termelésű gyümölcs áremelésének.
Amikor a nagy üzletláncok látták,
hogy a keresetek évről évre 10 százalék
körüli mértékben emelkednek, óvatosan

lazítottak árpolitikájukon. Amikor pedig a
járvány első napjaiban kitört a spájzolási
láz, azt valamennyien igyekeztek kihasználni.
Az élelmiszerárak emelkedésénél a
fő veszélyeztetettek a kiskeresetűek, az
állástalanok és azok, akik csupán a havi
22 800 forintos, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, valamint
a kisnyugdíjasok.
Forrás: www.hvg.hu www.szabadeuropa.hu

Lehetetlen 54 ezerből megélni
Messze van a közmunkások keresete még a minimálbértől is. Komjáthi
Imre, a Közmunkás Szakszervezet egyik alapítója szerint a kormányban rájöttek arra, hogy nehéz lesz vidéken választási csatát nyerni ezzel a gyalázatos összeggel. Komjáthi ezzel reagált Orbán bejelentésére, hogy jövőre
emelni kell a közmunkásbért.
Az utóbbi kilenc évben összesen 7 ezer
forinttal nőtt a nettó közmunkásbér, ami
most is éppen annyi – 54 217 forint –, mint
2017-ben volt. Ez a minimálbérnek jelenleg alig több mint a fele, és ennyi pénzből
él majdnem százezer ember Magyarországon. Ezért Komjáthi Imre szerint legalább a minimálbérig (ma nettó 107 ezer
forint) emelni kellene a közmunkásbért,
de nem gondolja, hogy a kormányfő ekkora összegben fog gondolkodni, pedig

az egykori éhségmeneteket szervező érdekképviseletnek már 2013-ban az volt
a követelése, hogy a közmunkásbért a
mindenkori minimálbérhez kössék.
A közmunkások tábora egészen biztosan bővülni fog; márciusban már adták
a vészjelzést a szakszervezetek, hogy a
cégek első körben a bérelt munkaerőt
küldték el, pedig épp a bérelt munkaerő
volt az, ahová sok helyen felszívták a közmunkásokat.

Forrás: www.nepszava.hu

Azonnali gyorssegélyt
követelnek a szakszervezetek
a kisnyugdíjasoknak
A novemberi nyugdíj-kiegészítés mellé egyszeri, soron kívüli 50 ezer forintos segélyt, valamint az alapélelmiszerek áfájának a csökkentését is követeli a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A járványhelyzet nagy vesztesei megint
a kisnyugdíjasok, az alacsony jövedelmű
közfoglalkoztatottak és a minimálbérért
dolgozók, ezért az ő megmentésüket
kiemelten sürgősként kellene kezelni
a kormánynak – hívják fel a figyelmet a
szakszervezetek. Az elmúlt időszakban
már többször is megkongatták a vészharangot, mert idős emberek tízezrei tengődnek pár tízezer forintból, és százezreknek kell havonta 100 ezer forint alatti
nyugdíjat beosztani. Ezeknek az embereknek sürgős kormányzati segítségre

van szükségük ahhoz, hogy túléljék s
emberhez méltóan átvészeljék valahogy
ezt az időszakot, amely az aktív dolgozók
anyagi tűrőképességét is erősen próbára
teszi. Ezért kérnek a novemberi nyugdíjemelés mellett egyszeri, soron kívüli
50 ezer forintos gyorssegélyt a havonta
100 ezer forint alatti nyugdíjból élő idős
emberek megmentésére. A szövetség
elnöke, Kordás László szerint ezeknek
az embereknek már az alapélelmiszerek
áfájának csökkentése is nagy könnyebbséget jelentene.
Forrás: www.szakszervezet.hu

Napi 220 halott?
Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor Magyarországon az év végéig
több mint 12 500 halálos áldozata lehet a koronavírus-járványnak, a november végére várt tetőzéskor 35 ezren fognak ténylegesen megfertőződni, és 220-an fognak meghalni naponta – állítja a Washingtoni Egyetemen
működő Egészségmérési és -értékelési Intézet.

Ismét milliós veszteséget termelt a felcsúti kisvasút
Már az építésekor mindenki megmondta, hogy
teljesen felesleges, soha nem fog megtérülni, de
Orbán Viktor ragaszkodott hozzá.
Az elmúlt egy évben 6,3 millió forintos veszteséget termelt a 600 millió forintos EU-támogatásból épült kisvasút. Ezzel 2016-os indulása
óta összesen már 23,3 millió forint mínuszt hozott

Magyarországra a napi halálozások számának tetőzését november 19-re jósolják, amikor
várhatóan 210-nél is többen fognak meghalni
naponta. De ha mindenki maszkot viselne, ezt
ki lehet tolni december elejére, és jelentősen
kevesebb embernek kellene meghalnia.
Az azonosított és azonosítatlan fertőzöttek

össze. A vál-völgyi kisvasutat üzemeltető Felcsúti
Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak 2019. július 1. és 2020. augusztus 30. között a jegyértékesítésből 12,9 millió forint bevétele származott,
viszont a kisvasút üzemeltetése 19,2 millió forintba került. Így jön ki a 6,3 millió forintos veszteség.
Forrás: www.24.hu

száma november 20-a körül tetőzhet, akkor
egy nap alatt 35 ezer új eset is lehet. A kutatóintézet úgy számol, hogy most ténylegesen
napi háromezer új fertőzött lehet, de ez óvatos
becslés, ugyanis a járványügyi szakemberek
általában tízszeres szorzóval számolnak, ami
akár 10 ezer napi új fertőzöttet jelenthet.
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Forrás: www.telex.hu
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