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Település
neve

Lélekszám
(fő)

1 ízes
palacsinta

95-ös
benzin

2 szobás
albérlet

Szállodai
szoba ***

Egy laptopért
végzett munka

A Helyi Téma arra volt kíváncsi, melyik nagyvárosunkban a legdrágább az élet. Mennyibe kerül egy ízes palacsinta, mekkora össze-
gért tankolhatjuk meg az autónkat, milyen drága egy szoba egy háromcsillagos hotelben, és mennyibe kerül egy kétszobás albérlet 
havi bérleti díja? Azt is megvizsgáltuk, hány hónapig dolgozik egy fizikai munkás egy átlagos laptopért. Hazánk egyértelműen 
legdrágább városa Budapest. A főváros vonzáskörzetében, Érden szintén magasak az árak. A lista élén a turisztikai központok és 
nyugati nagyvárosaink állnak. A keleti régióban a legolcsóbb az élet, ugyanakkor ott a legalacsonyabbak a fizetések is.

A Helyi Téma palacsinta-indexe

Budapest, 
belváros 1 712 210 130 328–348,9 80 ezer 30 000 1 hó, 1 hét

Érd 60 546 130 330–339,9 60 ezer 12 500 1 hó, 1 hét

Eger  56 317 120  334–339,9 50 ezer 18 500 2 hó

Sopron  56 394 105 340,9–343,9 48 ezer 16 900 1 hó, 2 hét

Székesfehérvár 101 465 100 325,7–336,9 47 ezer 16 900 1 hó, 2 hét

Gyõr  127 594 120 331,9–341,9 45 ezer 15 000 1 hó, 2 hét

Szeged 162 889 90 329,7–337,9 46 ezer 14 000 2 hó, 1 hét

Debrecen 204 297 110 327,9–338,9 45 ezer 12 100 2 hó, 2 hét

Kecskemét 108 286 125 330,6–337,9 45 ezer 10 000 2 hó

Szombathely  80 154 100 333–344,9 45 ezer 11 000 1 hó, 2hét

Zalaegerszeg  62 029 110 331–338,9 44 ezer 19 000 2 hó

Szolnok 76 331 120 329–336,9 35 ezer 12 000 2 hó

Dunaújváros  51 378 100 328,9–338,9 30 ezer 11 000 2 hó

Tatabánya 71 154 150 327,9–334,9 30 ezer 10 500 2 hó

Kaposvár 67 954 140 327,9–341,9 40 ezer 9 900 2 hó, 2 hét

Nyíregyháza  116 336 100 335,6–342,9 38 ezer 15 000 2 hó, 2 hét

Miskolc 175 701 90 326,8–338,9 30 ezer 12 900 2 hó, 3 hét

Hódmezõ- 
vásárhely 47 775 110 332,9–335,9 27 ezer n. a. 2 hó, 2 hét

Salgótarján 43 169 90 332,9–336,9 15 ezer n. a. 2 hó, 2 hét

A palacsinta árait ételfutárcégek, a benzinárakat a holtankoljak.hu, az albérletek árait az ingatlan.com, a szállodai szobákat listaár, az egyéb adatokat pedig nyilvános adatbázisok alapján állítottuk össze.

Kovács László boxeralsója után 
újabb fehérnemû kerülhet a 
bulvárlapok címoldalára. Az 
egyik legismertebb magyar poli-
tikus ugyanis hónapokig egy 
budai lakásban találkozgatott 
egy hölggyel. Annak nagyon 
örülhetünk, hogy egy újabb 
híresség bizonyította: a tren-
dek ellenére van még jövõje a 
férfi–nõ kapcsolatnak. Az már 
kevésbé szerencsés, hogy az 
illetõ nõs.

Hogy bámészkodók ne zak-
lassák a ház lakóit, azt sietek 
leszögezni, hogy a pásztor-
órák helyéül szolgáló ingatlan 
idõközben gazdát cserélt, és 
ma már mások élnek a fõvárosi 
Toldy Ferenc utcai lakásban. 
Informátorunk szerint koráb-
ban, nagyjából két éve, a politi-
kus és hölgyismerõse rendsze-
res vendég volt arrafelé. A láto-
gatások idõpontjára különös 
jelekbõl lehetett következtetni, 
nagy volt a sürgés-forgás, ami 
a lakóknak is feltûnt: ugyanis 
a fontos elvtárs érkezése elõtt 
szerelõk lepték el és vizsgálták 
át az épületet. Arról nincs ada-
tunk, hogy mennyibe került 

egy randi az adófizetõknek, de 
vajon milyen mûszaki hibát 
kerestek? A hölgyrõl csak 
annyit tudni, hogy valahol 
a közelben lakhat, mert for-
rásunk felismerni vélte, és a 
látogatások idején szintén nem 
volt egyedülálló. A randevúzás 
tehát férj és feleség között tör-
tént, csak éppen a házastársaik 
nem tudtak róla.

Hogy miért most kerül elõ 
mindez? A Reform által 2005-
ben kirobbantott házasságtö-
rési botrány Kovács elvtársnál 
nem lemondást eredményezett, 
hanem inkább valami különös 
összekacsintást, hogy „Ejha, 
ez aztán a legény a gáton!” 
Miután most nincs politikai 
tétje e cikk megírásának, nincs 
kampányidõszak, nehéz lesz 
ráfogni, hogy a választókat 
kívántam volna befolyásolni. 
Az új médiatörvény megjele-
néséig nincs módomban leírni 
a politikus nevét, de nem is 
baj: most újra el lehet gon-
dolkodni azon, hogy jól dön-
töttünk-e, amikor a hölggyel 
ellentétben többségében nem 
õt választottuk. Gál Gyula

Szerintem
Nézegessen 
randizó politikust!

2005-ben ezzel a képaláírással közölt lesifotót az Index: „Nézegessen 
randizó Kovács Lászlót!”

Rettegnek az örömlányok

– Az elsõ gyilkosság nyáron tör-
tént. A 4-es számú fõút mellett, 
a Debrecen–Pallagi leágazás 
közelében, az erdõben találtak 
holtan egy 24 éves nõt – tájé-
koztatta lapunkat a megyei 
rendõrkapitányság. Külön nyo-
mozócsoport dolgozik az ügy 
felderítésén. Pár héttel késõbb 
az ország másik részén, egy 
Karcag környéki útszakasz 
mellett találtak rá egy másik 
örömlányra holtan. Októberben 
pedig a 44-es úton, Lakitelek 
mellett találta meg a rendõrség 
egy fiatal lány maradványait. 

Ausztriában, a magyar határ 
közelében is több prostituálttal 
végeztek az elmúlt hónapok-
ban, akár összefüggés is lehet a 
gyilkosságok között.

Földi Ágnes, a Szexmunkások 
Érdekvédelmi Egyesületének 
vezetõje lapunknak elmond-
ta: a rendõrségtõl még nem 
kaptak tájékoztatást a bûncse-
lekményekrõl és a nyomozás 
állásáról sem.

– Magunk is a sajtóból érte-
sültünk az esetekrõl. Sajnos 
a szexmunkások – helyzetük 
megfelelõ jogi szabályozása 

híján – meglehetõsen kiszol-
gáltatottak. Ez elsõsorban az 
utcán dolgozókra vonatkozik. 
Amikor tudomást szereztünk a 
gyilkosságokról, akkor a hírrõl 
igyekeztünk minden szexmun-
kást tájékoztatni. A lányok 
között minden megyében dol-
goznak önkéntes segítõk, akik 
felvállalták, hogy az ilyen és 
más, érdekvédelmi kérdések-
ben tájékoztatják, segítik a 
munkatársaikat. 

Földi Ágnes elmondta: a 
gyilkosságok mellett év elején 
az okozott riadalmat a lakás-
ban dolgozó szexmunkások 
körében, hogy többüket kira-
bolták. Éppen ezért a gyanús 
kuncsaftok esetén a lányok már 
egyre óvatosabbak, és riadóz-
tatják egymást. G. B.

Riadóláncot építettek ki egymás között az örömlányok, 
ugyanis gyilkosságoktól és rablástól félnek. Az elmúlt fél 
évben három prostituálttal is végeztek az ország különbözõ 
pontjain, emellett gyakran kifosztják õket a kuncsaftok.
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