
A háztartások fogyasztása jól mutatja azt, 
amit a köznyelvben életszínvonalként, 
avagy annak hiányában szegénységként 
szokás emlegetni. 

A magyar háztartások fogyasztása a 
járvány első szakaszában 4,6 százalékkal 
zsugorodott, ami nagyobb visszaesést 
jelent, mint ami Szlovákiában, Lengyelor-

szágban és Romániában bekövetkezett. 
Ezt is figyelembe véve Magyarország az 
Unió második legszegényebb tagálla-
ma az egy főre jutó fogyasztás alapján 
az Eurostat, az EU statisztikai hivatala 
2020-ról szóló, friss összesítése szerint. 
A számok azt mutatják, hogy már csak a 
bolgárok vannak mögöttünk. 

Románia már 2014-ben 
megelőzte Magyarorszá-
got, de messze elhúzott tő-
lünk Szlovákia, Csehország 
és Lengyelország is. Vagy-
is a környékünkön lévő 
volt szocialista országok is 
mind jobban teljesítenek, 
mint mi.  

És ezekben az adatok-
ban még nem látszik az 
utóbbi évben elszabadult 
infláció hatása, ami tovább 
rontotta a magyar családok 
helyzetét.
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Pártoktól független hetilap

A magyar lakosság 
a második legszegényebb 
az Európai Unióban

Lehet mesélni a magyar gazdaság fantasztikus teljesítményéről, de a 
tények sajnos mást mutatnak. Már csak a bolgár háztartások fogyasztanak 
kevesebbet a magyaroknál!
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Az Appennin Vagyonkezelő Holding Nyrt. 
2019-ben lett a régi pártüdülő, a Club 
Aliga többségi tulajdonosa, 14,1 millió 
eurót fizettek érte. Az Appennin koráb-
ban a BDPST Zrt.-n keresztül Tiborcz 
István (Orbán Viktor veje), a KONZUM 
II. Ingatlanbefektetési Alap révén pe-
dig Mészáros Lőrinc (Orbán Viktor gye-
rekkori barátja) érdekeltségébe tarto-
zott. 2020 tavaszán Mészáros részét az 
Appenninben a Zinventive Vagyonkezelő 
Zrt., a Tiborcz-féle részt pedig az Indotek 
Group vette meg, melynek tulajdonosa 
Jellinek Dániel. 

A helyiek ma sem tudnak többet a 
nagyszabású tervről, mint két éve. Ami-
kor a strandhasználat került szóba, azt a 
választ kapták, hogy használhatják majd, 
„de lesz szabályozás”. A helyiek szeretnék 
ezt a beruházást, fejlesztést akarnak, de 
nagyon félnek attól, hogy kizárják őket 
a területről. A félelmük nem is alaptalan 

és nem is kaptak semmi garanciát arra, 
hogy ez nem így lesz. A beruházó szerint 
ugyanis az utak állami tulajdonban van-
nak, a 2020-as kormányrendelet pedig 
kimondja, hogy a területen nem alakítha-
tó ki sem közterület, sem közút. Márpedig 
ha csak magánút van, akkor akár a bejá-
ratnál visszafordíthatják a látogatókat.

Forrás: 24.hu

Kizárhatják a helyieket 
a Balaton partjáról

A Somogy Megyei Kormányhivatal bemutatta a Club Aliga helyén épülő 
óriási szállodakomplexumot. A balatonvilágosi lakosok vajmi keveset tud-
nak a részletekről, ezért már többször kezdeményeztek közmeghallgatást. 
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A fideszesek vizsgák nélkül is 
elvégezhetik az egyetemet

Miközben éppen zajlik az egyetemeken a 
vizsgaidőszak, amelyre diákok ezrei ren-
geteg tanulás és lemondás árán készül-
nek, Völner Pál fideszes országgyűlési 
képviselő, aki az igazságügyi miniszter 
helyettese is volt a lemondásáig, egy te-
lefonhívással sikeres vizsgákhoz juttatta 
rokonait – derült ki a rendőrségi lehall-
gatási jegyzőkönyvekből. Az ügyleteket 

a végrehajtói kar elnöke, Schadl György 
bonyolította le Völner kérésére.

A legmegdöbbentőbb eset az volt, 
hogy Rogán Antal (Orbán Viktor egyik 
legközelebbi munkatársa) kabinetfőnö-
kének meg sem kellett jelennie a vizs-
gán ahhoz, hogy megfelelő érdemjegyet 
kapjon. Több egyetemen vizsgálat indult 
az ügyben.  

Harmincezer dollárt (közel tízmillió forin-
tot) fizettek egy amerikai szélsőjobboldali 
hírességnek, Dennis Pragernek, aki egy 
konferencián a magyar kormányt dicsér-
te egy órán keresztül, és a nyugati kultúra 
megmentőjeként tüntette fel  Orbán Vik-

tort. Ennyit egy minimálbéren lévő dolgo-
zó négy év alatt keres. A Matthias Corvinus 
Collegium alapítványt, amely szervezet az 
előadót kifizette, a kormány két évvel ez-
előtt 400 milliárd (400  000  000 000) fo-
rinttal „támogatta” meg. 

Tízmillióért beszélt egy órát

Harminc százalékkal nőtt 
a burgonya ára
Az élelmiszerek tavalyi brutális árdrá-
gulása nagyon megnehezíti a nyug-
díjasok és szegények életét. A csúcs-
tartó a hazai drágulási hullámban a 
burgonya.

A krumpli az egyik legnépszerűbb táp-
lálék hazánkban, amelyből egy átlagos 
család havi hat kilót fogyaszt, kétszer 
annyit, mint például cukorból. Így a leg-
szegényebbeket érzékenyen érintette, 

hogy tavaly pont a burgonya ára emel-
kedett több mint 30 százalékkal.  Ezért is 
volt meglepő, amikor Orbán Viktor nem 
sorolta be azon termékek közé, ame-
lyekre 3 hónapos hatósági árstopot ve-
zettek be.

Ez valószínűleg azért történt, mert 
egy árstop a gazdákat biztosan felbőszí-
tené. A burgonya esetében egyébként 
idén is további 25-30 százalékos drágu-
lást várnak.  

Az igazságügyi miniszter helyettese, Völner Pál telefonon intézett jogi vizs-
gát több egyetemen rokonainak, Rogán Antal kabinetfőnöke pedig úgy ka-
pott érdemjegyet, hogy el sem kellett mennie a vizsgára.
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„Witzmann élet-halál ura” 

Az alig 600 lakosú Kapolyon a „felnőtt 
játszótér” a focipálya szélén, az elhagya-
tott orvosi rendelő mellett, szebb napo-
kat látott garázssor szomszédságában, 
a Koppány-patak partján van. Összesen 
hat darab kavicsos ágyást létesítettek, 
ezek egyikében pad és kuka kapott he-
lyet, a többi ötben sportszer van. A ját-
szóteret - amelyet a helyiek nyomdafes-
téket nem tűrő kifejezéseket használtak 
– Witzmann Mihály fideszes országgyű-
lési képviselő ügyezte össze. A kutya se 
kérdezte a lakosokat arról, kell-e nekik 
a méregdrága sportszerekkel felszerelt 
„játszótér”. Somogymeggyesen ötszá-
zan sem laknak, de itt is van 5 millió fo-

rintba kerülő „többfunkciós közösségi 
tér”. A legdurvább a helyzet a 92 lakosú 
Gadácson tapasztalható. A fitneszgépek 
mellett bokáig ér a talajvíz, de ennek el-
vezetését nem sikerült megoldani. Kánya 
község 2020-ban 2 millió forintot kapott 
a Magyar Falu Programtól edzőparkra. 
„Itt ne keressen józan adófizetői ésszel 
felfogható okokat – mondta egy helybéli. 
– Itt az lesz pályázatból megépítve, amit 
a Witzmann megenged. Ha űrállomásra 
lehet pályázni, akkor „Somogyborzasztó” 
arra fog pályázni. Witzmann a helytartó, 
élet-halál ura. Ha azt mondja, sportoljunk, 
akkor sportolni kell.” 

Forrás: magyarnarancs.hu

Fitneszparkok épülnek a semmi közepén Somogyban. Düle-
dező házak, lerobbant kocsmák és kisboltok között nőnek ki a 
fitneszparkok. Olyan falvakban létesülnek, amelyek lakossága 
bőven hatvan év feletti. Nekik épül az elliptikus tréner. 

Rejtélyes vevők Taszáron

Verseny nélkül kapta meg a kormánytól 
a Silu Global Fund Zrt. tavaly a taszári 
légibázis értékesítési lehetőségét. A Silu-t 
5 millió forinttal alapította Cseke István 
és Németh János, majd decemberben 
megjelent kisebbségi tulajdonosként az 
egykori újpesti futballista, Kovács Zoltán. 
Januárban Cseke és Németh kiszállt, az 
ötven részvényből 23 Kovácsé lett. Be-
lépett a képbe Oláh János Róbert, egy 
szerszámgépekkel és fogászattal foglal-
kozó szombathelyi vállalkozó, valamint 
a győri Császár László, az Inter-Európa 
Bank korábbi osztályvezetője, akinek a 
neve jelenleg két családi vállalkozásban, 

köztük egy pénzügyi közvetítő cégben 
bukkan fel. A tulajdonosok jöttek-men-
tek, de törzstőkét nem emeltek. Úgy gon-
dolták, az 5 milliós törzstőke elég lesz a 
taszári reptér megvásárlására. A reptér 
megvásárlására – elvileg – 2021. decem-
ber 31-ig kellett sort keríteni. 

A helyzet tehát úgy áll, hogy az a cég, 
amelyet eredetileg erre a tranzakcióra 
kijelöltek, már csak a nevében egyezik 
meg az eredetivel. Az Alfahír.hu cikke 
szerint a Silu az újpesti futballklub meg-
vételére is gondolt. Valójában mivel fog-
lalkozik ez a kispénzű vállalat? 

Forrás: alfahir.hu
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