
Egy példa a hazugságokból: Orbán már 
sokadszor mondja el a legkülönfélébb 
helyeken ezt a szöveget: „Magyaror-
szágra nem lehet tengeren odaszállítani 
az olajat. Csak csövön. A cső egyik vége 

Oroszországban van, a másik vége Ma-
gyarországon. És nincs másik cső.” 

Ehhez képest egy május 31-én megje-
lent hír szerint: „Szijjártó Péter megegye-
zett az Adria-kőolajvezeték kapacitásbő-
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Pártoktól független hetilap

A „brüsszeli szankciók” 
az újabb bűnbak
A Fidesz-kormány mindig kitalál egy külső ellenséget, okot, ami miatt 
rossz nekünk, nehogy észrevegyék az emberek, hogy sok nehézség éppen 
a kormány miatt van. Megint hazugságokkal teli kampány indul milliárdok-
ból, nemzeti konzultáció néven, hogy eltereljék a figyelmünket. Eközben 
egyre kínosabb, hogy mind többször állít már külföldön is valótlanságokat 
országunk miniszterelnöke, Orbán Viktor.
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A bank szerint ez úgy védhető ki a leg-
könnyeben, ha a felhasználó a bank 
ismert weboldalának címét írja be a 
böngészőbe, nem pedig keresőoldalról 
próbálja azt elérni, ahol a találatok között 
fizetett hirdetésként áloldalak jelenhet-
nek meg.

„A csalási módszer több bank ügyfe-
leit is érinti, tehát a csalók nem csupán az 
OTP InternetBank belépési oldalát má-
solták le” – figyelmeztettek. 

Belépés előtt ellenőrizzék a böngé-
sző címsávban a honlapcímet: https://
www.otpbank.hu/...

A szolgáltatás belépési oldalán, a 
böngésző címsorban megjelenő lakat 
ikonra kattintva győződjenek meg arról, 
hogy a biztonsági tanúsítvány szerint va-
lóban az OTP Bank adta ki az oldalt. Ha 
más jelenik meg, azonnal szakítsák meg 
a kapcsolatot!

Forrás: telex.hu

Hogyan kerülhetjük el az internetes 
csalókat? 

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

hasznoshirek.hu

„Ezúttal hamis internetes keresőoldali találatokkal csalnak ki adatokat az 
adathalász bűnözők” – áll az OTP Bank friss közleményében. Azt írják, a bű-
nözők az ügyfeleket az OTP Bank oldalára megtévesztően hasonló oldalak-
ra terelik, „ahol az ügyfelek maguk írják be banki adataikat, amelyekkel a 
bűnözők visszaélnek”.

A kenyér árának emelkedése az Európai Unió országaiban – 2022. augusztus
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Megállíthatatlan a magyar infláció 

Húsz százalék fölé ugrott a pénzromlás 
még a KSH friss adatai szerint is, elsősor-
ban a rezsicsökkentés csökkentése (vagy-
is a rezsi emelése) dobta meg az árakat. 
Az élelmiszereknél az áremelkedés már a 
30 százalékot is meghaladja. Huszonhat 
éve nem volt ilyen magas az infláció. 

Idén szeptemberben a fogyasztói 
árak átlagosan 20,1 százalékkal megha-
ladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt 
egy évben a háztartási energia és az élel-

miszerek ára emelkedett a leginkább.  
A fogyasztói árak egy hónap alatt 4,1 szá-
zalékkal nőttek – adta hírül a KSH.

Az utóbbi 12 hónapban, 2021. szep
temberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 
35,2 százalékkal emelkedett. Ezen belül 
leginkább a kenyér (76,2 százalék), a sajt 
(68,0 százalék), a tejtermékek, valamint a 
vaj és vajkrém (66,3 százalék), a margarin 
(61,2 százalék) és a száraztészta (60,2 szá-
zalék) ára nőtt. 
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vítéséről. Szükség esetén Hor vátországon 
keresztül is elegendő kőolaj érkezhet 
Magyarországra.” Vagyis régóta van má-
sik cső, amely éppen a tengerig ér. 

A Magyarországon száguldó drágu-
lást, inflációt Orbán az Oroszországgal 
szembeni nyugati szankciókkal igyek-
szik magyarázni. (A szankció szó jelenté-
se: büntetés, megtorló intézkedés. Oka, 
hogy Oroszország február 24-én megtá-
madott egy független országot, Ukrajnát, 
ahol azóta is tart a gyilkos hadjáratuk.) Or-
bán állításával ellentétben a valóság az, 
hogy a robbanásszerű áremelkedés már 
jóval a háború kitörése előtt elindult Ma-
gyarországon.

Az orosz kőolajra vonatkozó uniós 
tilalmak, szankciók ráadásul még meg 
sem kezdődtek: csak 2023 januárjá-
tól lépnek életbe. Magyarország pedig 
mentességet is kapott ez alól. Az orosz 
gázra pedig egyáltalán nincsenek is 
szankciók jelenleg, a piaci árát ennek 
ellenére a hétszeresére emelték, de 
vannak önkormányzatok, amelyektől 10-
szer, sőt 26-szor több pénzt követelnek, 
mint korábban.

Az Európai Unió és rajta kívül még sok 
fejlett nyugati ország gazdasági szankci-

ókat vezetett be Oroszországgal szem-
ben. Vagyis nem vesznek tőle bizonyos 
dolgokat, és nem adnak el neki például 
fejlett technikát.

Az Európai Unió már 8 ilyen csoma-
got fogadott el, amelyeket kivétel nélkül 
aláírt Orbán Viktor is! Ezek már most is 
nagyon rosszat tesznek az orosz gazda-
ságnak, és hazugság az is, hogy azoknak 
fáj jobban, akik kivetették a szankciókat.  

A szankciók célja, hogy az oroszok 
hagyják abba a háborút. Ha megteszik, 
béke lesz, ha az ukránok leteszik a fegy-
vert, nem lesz többé Ukrajna. És ki tudja, 
megáll-e Ukrajnában Putyin.

Magyarországon nagyobb az inflá-
ció, jobban romlik a forint, jelentősebben 
emelkednek az energiaárak, mint szinte 
az összes többi európai országban. Ter-
mészetesen belejátszik a háború is, de 
döntő mértékben Orbán Viktor elhibázott 
politikája miatt lett ekkora a baj nálunk. 
Miatta nem kapunk pénzt az Európai 
Unió tól. 

Ezért költenek megint milliárdokat 
nemzeti konzultációra, hátha megint el-
hiszik az emberek, hogy nem Orbán, ha-
nem Brüsszel a hibás. 

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A megmozdulások különleges erejét az 
adta, hogy miközben a fővárosban több 
tízezres felvonulások zajlottak az elmúlt 
hetekben, a vidéki városok, iskolák sem 
maradtak csendben: szinte nem volt na-
gyobb település, ahonnan ne jöttek volna 
hírek tiltakozásokról.

A kormány továbbra sem hajlandó 
azonnali béremelést adni a tanároknak, 
hanem az uniós források érkezéséhez 
köti. Az oktatási rendszer reformja pedig, 

amely legalább ilyen fontos követelés, 
szóba sem kerül.

Október 23-án Budapesten, a Kálvin 
téren találkoznak a demonstrálók 16:00 
órakor, ahonnan a Szabadság hídon át a 
Műegyetem rakpartra vonulnak.

A vidéki eseményeket, tiltako-
zó meg mozdulásokat itt várja a PDSZ: 
facebook.com/groups/tan keruletek
til takozohalozata

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Nem csitul a pedagógusok 
és a diákok tiltakozása
Legalább 350 oktatási intézmény hatezer pedagógusa sztrájkolt október 
14-én. Legalábbis ennyiről jutott el információ a Pedagógusok Demokra-
tikus Szakszervezetéhez (PDSZ). Mivel semmi konkrét eredményt nem si-
került eddig elérniük, október 27-ére ismét országos pedagógussztrájkot 
hirdettek, október 23-án pedig a diákok az eddigieknél is nagyobb tünte-
tést terveznek.

A napokban jelentették be, hogy 
a tervbe vett, de engedélyt még 
nem szerzett napelemek által 
termelt villamosenergiát a jö-
vőben, bizonytalan ideig, nem 
fogadja a villamosenergia-
rendszer, mivel állítólag nincs 
rá kapacitás. Ez a lakosság részére lénye-
gében értelmetlenné teszi, hogy újonnan 
napelemeket vásároljon, hiszen ha nincs 
visszatáplálás, és úgynevezett szaldóel-

számolás, akkor a nyáron meg-
termelt energiafölösleget nem 
tudják majd télen felhasználni, 
hiszen visszatermelés nélkül 
nem lehet elszámolni a feles-
leget. Ezért télen gyakorlatilag 
majdnem ugyanannyit fizetnek 

majd, mintha nem lenne napelemük.  
A külföldről drágán vásárolt áram betáp-
lálása eközben zavartalan.

Forrás: www.telex.hu

Tönkreteszik a napelemes piacot is
A jövőben telepített, házi napelemek által termelt többletáramot nem ve-
szi meg az áramszolgáltató. Így soha meg nem térülő beruházássá tették 
a napelemek megvásárlását.
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