
Vannak termékek, amelyeknél egészen szél-
sőségesek a magyar folyamatok. A tojás drá-
gulásában is elsők vagyunk Európában, nem 
véletlenül erre a termékre terjesztette ki az 
árstopot a kormány. A 27 tagország közül má-
sodik helyen állunk a krumpli drágulásával. 

De a vaj esetében is abszolút első helyen va-
gyunk, ugyanúgy, mint az alkohol, a cigaretta, 
a háztartási eszközök vagy éppen az egész-
ségügyi kiadások esetében. Sajnos nem csak 
a kiragadott termékekkel vagyunk így. Ha egy 
kosárba teszünk minden ételt, és egy nagy 
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Európában nálunk drágul 
leginkább a kenyér 
Sokkoló azzal szembesülni, hogy amíg Magyarországon 82,8 százalékos 
a kenyér egyéves áremelkedése, addig az Európai Unió második legna-
gyobb kenyérinflációja is csak 36,6 százalékos! A teljes magyar infláció 
majdnem a duplája az EU-átlagnak. 

A hulladékégetés több százszoros mennyi-
ségű nagyon apró port (ultrafinom) és akár 
több ezerszer mérgezőbb anyagokat bocsát 
a levegőbe. Az egészségkárosodástól az élet-
veszélyig – és egy rosszul szigetelt kályha 
esetén azonnali halálig – terjed a károk sora, 
amit okozhat.

Tilos égetni például műanyaghulladéko-
kat, textileket, csomagolást, pelenkákat, gu-
miabroncsot, ragasztott/kezelt fát, mint az 
ablakkeretek, bútorok, mert az egészségre 
rendkívül káros, rákkeltő anyagok keletkez-
nek az égésük során.

Sokan nem tudják például, hogy a tűzifát 

legalább egy, de inkább két évig szárítani kell, 
és megfelelő módon tárolni ahhoz, hogy ha-
tékonyan és minél kevésbé szennyező módon 
lehessen felhasználni. Sokan azt sem tudják, 
hogy hulladékkal (ide tartozik pl. a ragasztott 
bútorlap is) tilos fűteni. 

Az is félő, hogy a szilárd tüzelés iránti hir-
telen érdeklődés miatt olyan régi, elavult, nem 
karbantartott kályhákat, kéményeket fognak 
beüzemelni, amelyek az extra légszennyezés 
mellett könnyen tragédiához is vezethetnek, 
például szén-monoxid-mérgezéshez is. Ezért 
fontos lenne a kémények, tüzelőberendezé-
sek rendszeres karbantartása.

Az élelmiszerek átlagos inflációja az Európai Unió 
országaiban  (százalék, 2021. okt. – 2022. okt.)

Magyarország: 45,2 %
Uniós átlag: 17,8 %

A téli időszakban, fűtésszezonkor az ország légszennyezettségének mint-
egy 83-85 százalékáért felelős a lakossági fűtés. Ráadásul ebbe még 
nincs beleszámolva a hulladékégetés.
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A megkérdezettek átlagosan lényegé-
ben ugyanannyit szánnak ajándékra, 
mint tavaly (60, illetve 59 ezer forint), ám 
az időközben bekövetkezett áremelke-
déseket figyelembe véve ez a keret idén 
minden bizonnyal jóval kevesebbre lesz 
elegendő.

Tízből négyen tervezik, hogy vagy 
ajándékokra, vagy a teljes ünneplésre 
kevesebbet költenek, és vannak olyanok 
is, akik kevesebb szerettükkel terveznek 
együtt ünnepelni, főként anyagi okok mi-
att.

A többség idén karácsonykor nagy-
jából ugyanannyi személynek tervez 
ajándékot vásárolni, mint tavaly, ötödük 
viszont kevesebbeket fog meglepni. A 
megkérdezettek 7 százaléka pedig sen-
kinek nem ad ajándékot. 

A kutatás szerint a legtöbben a pár-
jukat és a gyermeküket ajándékozzák 
meg, a válaszadók fele a szüleit is meg-
lepi, barátoknak pedig csak a válaszadók 
18 százaléka tervez ajándékot venni vagy 
készíteni.

Forrás: www.tozsdeforum.hu

A karácsonyra is kihat a drágulás

A brüsszeli testület november 30-án valószí-
nűleg negatív értékelést ad majd annak a 17 
vállalásnak a teljesítéséről, amelyeket a kor-
mány a korrupcióellenes keret megerősítése 
érdekében vállalt. 

Lezárul egy másik eljárás is, mégpedig a 
helyreállítási alapokkal kapcsolatos értékelő 
folyamat. A testület itt zöld utat adna, vagyis 
magát a tervet jóvá fogják hagyni, amelynek 

pénzügyi vonzata egy 5,8 milliárd eurós ke-
ret Magyarország részére. Most jön azonban 
a „de”. Mivel nem teljesült maradéktalanul a 
17 pontos vállalás, ezért a két területet ösz-
szevonják. Vagyis Magyarország csak akkor 
juthat hozzá az 5,8 milliárd euróhoz, és csak 
akkor oldják fel a 7,5 milliárd euró befagyasz-
tását, ha a feltételeknek kivétel nélkül megfe-
lel a kormány.

Bizonytalan ideig csúszhatnak 
az uniós források
Egyre biztosabbnak látszik, hogy az Európai Bizottság 7,5 milliárd euró – 
ami 3000 milliárd forintnak felel meg – befagyasztását javasolja a tagálla-
moknak a következő hétéves költségvetés magyar borítékjából.
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átlagot veszünk az élelmiszerekre, benne az 
összes létező ennivalóval és alapanyaggal, 
ami csak kapható, akár árstopos, akár nem, 
Magyarország ebben az esetben is a legrosz-
szabb helyen áll.

Sajnos, az is világosan látszik, hogy az ár-
stop csak az érintett nyolc termék árát nyom-
ja le (és okoz persze hiányt belőlük), minden 
más termék árában a boltok visszaveszik tő-
lünk az így kiesett bevételüket – érthető mó-
don. 

Nem lehet csak a háborúra és a szank-
ciókra fogni a brutális inflációt, ahogy a kor-
mány teszi. Az, hogy éveken át hajtották túl 

a magyar gazdaságot, jóval a teljesítőképes-
sége fölött, hogy a mezőgazdaságban szinte 
senkit nem tettek érdekeltté abban, hogy fel-
készüljön egy csúnyán aszályos évre, és hogy 
a választás előtti fél évben kiszórtak kétezer 
milliárd forintot a nép közé, erősen gerjesz-
tette az inflációt, és semmi köze sem Kijev-
hez, sem Moszkvához, sem Brüsszelhez.

Ahogy az is hazai politikai felelősség, 
hogy a forint gyenge volt már a nemzetközi 
válság előtt is, így aztán amikor rossz idők 
jöttek a világpiacon, akkor a mi pénzünk még 
gyengébb lett, ez pedig meglátszik minden-
nek az árán, amiben külföldi alapanyag van.

Forrás: www.hvg.hu 

A forint elértéktelenedése miatt a magyarok egyre több pénzért egyre ke-
vesebbet tudnak vásárolni. Egy friss felmérés szerint tíz emberből négyen 
arra számítanak, hogy nem jut annyi karácsonyra, mint eddig. 

Csak a hittantanárok fizetését emelik
Bár a Fidesz folyamatosan a brüssze-
li pénzek hiányára hivatkozik, amikor a 
tanári béremelés elmaradását próbálja 
megmagyarázni, úgy tűnik, mégis van 
kivétel, ilyen nehéz időkben is. A költség-

vetésbe beépítettek egy kiegészítő tá-
mogatást az egyházaknak, hogy finanszí-
rozni tudják a hitoktatók bérét. Az oktatási 
rendszer összes többi szereplője egyelő-
re hidegen hagyja a kormányt. Fo
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) sze-
rint a lakossági energiaárak, a kenyér, a 
sajt és más tejtermékek mellett az állat-
eledelekért is sokkal többet kell fizet-
ni, a tavaly decemberi átlagárhoz 
képest 30-35 százalékkal. 

Az elmúlt három hónapban 
azt tapasztalják az állatvédők, 
hogy tömegesen dobják ki házi 
kedvenceiket az emberek a rosszabbodó 
anyagi és élethelyzetre hivatkozva.

A közelmúltban megnégysze-
reződött a segítségkérések száma. 
De egyre több kutyát találnak az 

utcákon is. Az állatmenhelyeken is ér-
zékelik ezt a nagy nyomást, rendkívüli 
a zsúfoltság, van, ahol 400 százalékos a 
telítettség. Pedig a menhelyek is óriási 
nehézségekkel küzdenek a megnöve-
kedett energiaárak és az egyéb növek-

vő költségek miatt.  
Forrás: www.nepszava.hu

Tömegesen dobják ki 
a háziállatokat

A nehéz anyagi körülmények miatt sokan döntenek úgy, hogy lemonda-
nak kedvenceikről, de az örökbefogadási kedv is erősen csökkent. Elvisel-
hetetlen a zsúfoltság az állatmenhelyeken.
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