
Ez az inflációs adat kilenc-
éves rekordot jelent, utol-
jára 2012 októberében volt 
ennél nagyobb az infláció, 
a második Orbán-kormány 
idején. Azt ugyan várni 
lehetett, hogy az egy hó-
nappal korábban mért 5,5 
százalékosnál magasabb 
lesz a szám, de végül még 
a leginkább pesszimista 
elemzői várakozásoknál is 
rosszabb lett.

A legdurvábban, 13 százalékkal az 
üzemanyagok árai szálltak el. Majdnem 
ekkora, 11,3 százalékos áremelkedést 
mértek a szeszes italok és a dohányáruk 
csoportjában. Kiemelkedő az étolaj 30,4, 
valamint a krumpli 26,7 százalékos drá-
gulása, de a margarin és a zsiradékok is 
18,8, a liszt pedig 12,5 százalékkal kerül 
többe, mint egy éve ilyenkor, sőt, ha va-
laki nem otthon szeretne enni, annak a 
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Pártoktól független hetilap

Vágtat az infláció, zuhan a forint

A legrosszabb várakozásoknál is magasabbra nőtt az infláció: átlagosan 6,5 
százalékkal nőttek a fogyasztói árak októberben. Eközben a forint árfolya-
ma is a történelmi mélypontjának közelébe került.
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Az ingatlant mélyen áron alul, 41,4 mil-
lió forintért adta el az önkormányzat a 
Demeter Szilárd által igazgatott Petőfi 
Irodalmi Múzeumnak, pontosabban az 
ehhez tartozó Petőfi Irodalmi Ügynök-
ségnek. A környéken hasonló adottságú 
ingatlanokat, amelyek a Dunára nyílnak, 
70-80 milliós áron lehet venni. 

De nem is ez a nagyobb fur-
csaság az Ujváry-műterem el-
adása körül. Az önkormányzat 
ugyanis − a képviselő-testület 
egyhangú szavazása alapján 
− helyi népszavazást írt ki az 
ingatlan hasznosításáról. Csak 
a népszavazást eddig a veszély-
helyzet miatt nem lehetett megtartani.

Ám októberben jöttek Demeter Szi-
lárdék, és saját értékbecslésük alapján 
adtak egy 41,4 milliós ajánlatot az ingat-
lanért. Nagyon sürgős lehetett nekik a 
dolog, mert azt is kikötötték az ajánlat-
ban, hogy november 2-ig tájékoztatnia 
kell az önkormányzatnak az Ügynöksé-

get a döntésről. A hivatalosan kiírt nép-
szavazás pedig ezzel el is felejtődött.

A szerződésben semmilyen kikötés 
nincsen, ami garantálná, hogy az ingat-
lant nem adják tovább a jövőben, azaz 
simán lehet, hogy nemsokára a valós pi-
aci áron értékesíti tovább a telket a Pe-

tőfi Irodalmi Múzeum, akár dupla áron 
ahhoz képest, mint amennyit Kis-

oroszi kapott érte.
Persze ezt az üzletet − 

mindenféle adminisztratív 
esz közzel − próbálták titokban 
tartani, hiszen a polgármester 

pontosan tudja, hogy átverte 
Kisoroszi lakóit. Hiszen azt ígérte 

nekik, lesz beleszólásuk abba, mi lesz 
a falu egyik legfontosabb értékének sor-
sa, majd a hátuk mögött titokban eladta 
Demeter Szilárdéknak az ingatlant.

Buzinkay György, 
Pest megye 3. számú választókerületének 

közös ellenzéki jelöltje 

Hűtlen kezelés Kisorosziban? 

Lassan már nem telik el úgy hét, hogy ne kerülne napvilágra botrányos 
ügy Kisoroszi polgármesterének érintettségével. Ezúttal az Ujváry alkotó-
ház (Ujváry Ignác egykori festő volt műterme) eladása körül van botrány. 
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munkahelyi étkezés 10,5 százalékos drá-
gulásával is számolnia kell. A baromfi 9,3, 
a hal 8,2, a kenyér 8,1, a tojás 7,5 száza-
lékkal kerül többe. Eközben a múlt héten 
a forint is történelmi szintre gyengült a 
dollárral szemben, 320,7 forintot kellett fi-
zetnünk a dollárért, ami néhány nap alatt 
3 százalékos változást jelentett, hiszen a 
hét elején még 311 forint volt az amerikai 
fizetőeszköz árfolyama.

Az infláció növekedése Magyarországon (2014-2021)
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Ha a kormány nem maximálta volna az 
üzemanyagok árát 480 forintban, akkor 
még kevesebb esélye lenne az infláció 
megállítására. Hiszen az üzemanyagok 
egyre növekvő ára érezteti a hatását a 
szállításban, majd a termékek árában is. 

Az árcsökkentést azonban nem az 
üzemanyagok adótartalmának mérsék-

lésével érte el, hanem átterhelte a ben-
zinkutakra. Vagyis ezek a töltőállomások 
akkor is kötelesek nyitva tartani, ha vesz-
teségesek. 

Ha valaki bezárna, azt akár 3 millió fo-
rintra büntethetik, majd a kormány ellen-
tételezés nélkül (ideiglenesen) átadhatja 
a kutat egy másik üzemeltetőnek.

Forrás: www.444.hu

Akkor sem zárhatnak be 
a benzinkutak, ha veszteségesek

Egy friss kormányrendelet szerint a benzinkutak üzemeltetői nem zár-
hatnak be ideiglenesen csak azért, mert a normál üzemanyagok befa-
gyasztott árai mellett nem éri meg nyitva tartaniuk. 

A Republikon Intézet legfrissebb kutatá-
sából az derült ki, hogy a válaszadók 55 
százaléka kedveli Márki-Zay Pétert, míg 
Orbán Viktort csak a megkérdezettek 43 
százaléka. 

Az ellenzék közös miniszterelnök-je-
löltje a múlt héten járt az Európai Unió 
központjában, ahol tárgyalt hat uniós biz-
tossal és az Európai Parlament frakcióve-
zetőivel is. 

A tárgyalásokon elmondta, hogy fő 
célja a sajtószabadság, a jogállam és a 
demokrácia helyreállítása, az elszámol-

tatás végrahajtása, valamint a korrupció 
megszüntetése. Megválasztása esetén az 
uniós forrásokat az emberek és az önkor-
mányzatok javára kívánja fordítani. A lete-
lepedési kötvények, a lélegeztetőgépek 
és kínai vakcinák beszerzését ki kell vizs-
gálni. A legfőbb ügyész, a Kúria és a mé-
diahatóság vezetője pedig nem marad-
hat hatalomban. Márki-Zay szerint mind a 
106 egyéni választókerület megnyerhető, 
erős kampánnyal, az emberek meggyő-
zésével.

Forrás: www.hang.hu

Népszerűbb Márki-Zay, mint Orbán

Bár Orbán Viktort még többen ismerik, mint az ellenzék közös minisz-
terelnök-jelöltjét, mégis 12 százalékponttal népszerűbb Márki-Zay Péter, 
aki éppen a múlt héten folytatott sikeres tárgyalásokat az Európai Unió 
meghatározó politikusaival.

A forint gyengítésével tulajdonkép-
pen „ellopják a pénzt az emberek zsebé-
ből”, mivel a bérből, fizetésből és egyéb 
járulékokból élők gyengébb forint esetén 
kevesebb árut tudnak megvásárolni a 
boltokban, a nyugdíjasok juttatása is ke-

vesebbet ér – ezt Orbán Viktor mondta 
2004-ben, amikor nem ő volt hatalmon. 
2008-ban – amikor 274 forint volt egy 
euró (most 367 Ft) – az is elhangzott a 
szájából, hogy „a miniszterelnök-csere a 
megoldása a forintválságnak”. 

Forrás: www.hvg.hu, www.napi.hu 

Mese a tandíjmentes egyetemről 

A Fidesz kezdeményezésére 2008-ban 
népszavazást tartottak a 300 forintos 
vizitdíjról és a havi 2000 forintos egye-
temi tandíjról. A szavazók többsége 
úgy döntött, hogy nem akar tandíjat 
fizetni.

Orbán Viktor nagyrészt ennek a 
népszavazásnak köszönhette aztán a 
hatalomra jutását. Majd a következőket 
tette: betiltották a „tandíj” szó haszná-
latát, és átkeresztelték „önköltséges 
képzésre”. És fokozatosan elkezdték 
csökkenteni az ingyenes helyek szá-

mát, miközben egyre növelték az ön-
költségesekét. 

2010-ben még 213 984 főt vettek 
föl ingyenes helyre, 2018-ban már csak 
161 676 főt.

A havi 2000 forinttal szemben 2019-
ben félévente 150 ezer és egymillió 
forint közötti összeget kellett fizetniük 
az önköltséges főiskolásoknak, egye-
temistáknak. 

Hát így tette Orbán Viktor tandíj-
mentessé a felsőfokú tanulmányokat. 

Forrás: www.kolozsvaros.com 

Vitézy bevett bűnözői gyakorlatnak ne-
vezi, hogy ha bármilyen sikeres vállalko-
zást, vagyont megkívánnak egyes „be-
fek tetők”, azt banki, felszámolói, bírói, 
végrehajtói segédlettel erre szakosodott 
ügyvédek hadával, nyomozók, ügyészek 
bűnözői részvételével el is veszik. „Ez az 
együttműködő kör egy jól bejáratott, min-
den részvevőt busásan megfizető maffia.” 

Vitézyé volt az egyik legnagyobb hor-
vátországi turisztikai vállalkozás. A tör-
ténetben még Mészáros Lőrinc neve is 
felbukkan. Vitézy perek sorozatával pró-
bálja visszaszerezni a vagyonát, de annyi-
ra nem bízik a Fidesz-kormány igazság-
szolgáltatásában, hogy a nyilvánosság 
elé tárta azoknak a neveit, akik szerinte 
maffiamódszerekkel semmizték ki őt. 

Már egymás ellen harcolnak 
a Fidesz-közeli vállalkozók
„Az igazságszolgáltatással is szövetkező bűnözői maffiák miatt az ön 
vagyona sincs biztonságban!” Ezt a meglepő kijelentést az ismert Fi-
desz-közeli nagyvállalkozó, Vitézy Tamás tette, akinek horvátországi 
vállalkozásait vették el tőle ugyancsak jobboldali vállalkozók – szerinte 
törvénytelen módon. 

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.h

vg
.h

u


