
A legfrissebben elérhető, 2020-as sta-
tisztikák szerint az Európai Unióban Ro-
mániában található a legtöbb túlzsúfolt 
háztartás. Ezen kívül csak három ország-
ban – Bulgária, Horvátország, Görögor-
szág – rosszabb a helyzet, mint nálunk.

Ez persze nem vigasz azoknak, akik-
nél nincs egy külön szoba a gyermekes 
házaspároknak, vagy a nagyobb gyere-
kek is egy helyiségben kényszerülnek 
élni.

Fontos megjegyezni, hogy a statiszti-
kai szervezet azokat a háztartásokat te-
kinti túlzsúfoltnak, amelyekben:
 • nincs legalább egy szoba a háztartás 

számára,
 • egy külön szoba egy pár számára,
 • egy külön szoba minden egyes, kü-

lönálló, 18 évesnél idősebb felnőtt-
nek,

 • egy külön szoba két 12-17 éves gye-
reknek / egy külön szoba két 12 év 
alatti gyereknek. 

Ezek a családok természetesen a 
szegényebb rétegekből kerülnek ki. Szá-
mukra azonban a magyar kormány nem 
kínál lehetőséget a továbblépésre. Egy-
általán nem épülnek bérlakások, és a 
különböző támogatott lakáshitel-konst-
rukciókat is úgy alakítják ki, hogy azokból 
kizárólag a tehetősebb középosztályba 
tartozók részesülhessenek.  

Forrás: www.penzcentrum.hu 
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Pártoktól független hetilap

Milliók élnek zsúfolt lakásokban

Magyarországon a háztartások 19 százaléka él zsúfolt körülmények között. 
Ez pedig kétmilliónál is több embert jelent összesen.
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Bár a magánszolgáltatók betegforgalmát 
összesítő adatok nincsenek, a legna-
gyobb szereplők jelentős növekedésről 
számolnak be. Csak a Budai Egészség-
központot – amelyet épp a napokban 
vett meg Csányi Sándor – tavaly 181 ezer 
beteg kereste fel, az idei első fél évben 

pedig már 127 ezer, ami jelentős, 30 szá-
zalék körüli éves forgalomnövekedést 
jelent. 

Egy gyomor-, illetve béltükrözésért 
120–180 ezer forintos számlákat állítanak 
ki, de egy bonyolultabb műtét akár két-
millióba is kerülhet.  

Egyre többen mennek magánorvoshoz

Sok fontos egészségügyi szolgáltatás szinte csak magánszolgáltatóknál 
érhető el, mások pedig magasabb színvonalon vagy gyorsabban, mint az 
állami rendszerben. Pedig egy műtétért akár kétmilliót is elkérhetnek.
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A koronavírus-járvány kezdete óta a 
hosszú időre leállított beavatkozások 
miatt csaknem 16 ezerrel nőtt a műtétre 
várakozók száma. Mostanra 41 ezer be-
teg torlódott fel. Az egészségbiztosítási 
alapkezelő pluszpénzzel próbálja csök-
kenteni a járvány alatt megnyúlt váró-
listákat. Független szakértők úgy látják, 
hogy a helyzet rövid időn belül nem ja-
vul, sőt.

Egy vidéki nagyváros háziorvosa nem 
tudja a betegeit beutalni szakrendelésre 
a helyi kórházba, mert papíron van ugyan 

ellátás, de valójában vagy nincs orvos, 
vagy több hónapja szabadságon van.  
A területi ellátási kötelezettség miatt 
nem küldheti máshova a betegeit, ezért 
nem marad más hátra, mint a kiskapuk 
keresése vagy a várakozás, ami egy be-
teg életébe is kerülhet.

A háziorvos elmondása szerint az 
elmúlt néhány hónapban három olyan 
eset is volt, amikor nem tudta a rákos 
betegeit hova beutalni, mert nem volt 
kompetens orvos az illetékes szakren-
delésen.

41 ezren várnak műtétre
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Egyre több magyar megy dolgozni 
Romániába 

Rengeteg magyar munkavállaló keres 
munkát a szomszédos Romániában az 
utóbbi időben a makói térségből, mert 
ott bizonyos területeken már jóval ma-
gasabbak a bérek, mint nálunk – közöl-
te Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, 

Energiaipari és Rokon Szakmában Dol-
gozók Szakszervezeti Szövetségének 
elnöke. Szerinte ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy ebben a térségben is egyre ne-
hezebb munkaerőt találni a különböző 
szakmákban.
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Hónapok óta izgatottan várta a közvé-
lemény a Déli Körvasút legnagyobb 
kivitelezési pályázatának eredmé-
nyét. Most sokak „meglepe-
tésére” kiderült, hogy ezt a 
pályázatot megint az Orbán 
Viktor barátja, Mészáros 
Lőrinc érdekeltségébe 
tartozó V-Híd nevű cég 
nyerte el. Nem kis összeg-

ről van szó: a győztes ajánlat nettó 
337 milliárd 904 millió forint volt. 
A beruházásról Vitézy Dávid, a 
Budapest Fejlesztési Központ 
vezérigazgatója úgy fogalma-
zott, a kivitelezéssel az utóbbi 
száz év legjelentősebb buda-

pesti vasúti fejlesztése kezdő-
dik el.

Forrás: www.24.hu

Megint Mészáros nyert 
egy vasútfejlesztést

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján any-
nyi megtakarítás van az országban, amiből 
minden háztartásnak jutna 16 millió forint. Ez 
persze csak úgy lehetséges, hogy millióknak 
egyáltalán nincsen félretett pénzük, míg ke-
veseknél milliárdok pihennek.

A háztartások pénzügyi eszközökben lévő 
vagyona március végére elérte a 68 435,6 mil-
liárd forintot. 

Mivel a KSH szerint a háztartások száma 
4,11 millió körül van Magyarországon, ez azt 
jelenti, hogy egy háztartásra átlag 16,65 mil-
lió forintnyi megtakarítás jut. Vagyis ekkora 
összeg halmozódik otthon készpénzben vagy 
a bankoknál, biztosítóknál, nyugdíjpénztá-
rakban, brókercégeknél stb. vezetett számlá-
kon betétben, értékpapírokban és más pénz-
ügyi eszközökben.

Önöknek van 16 millió megtakarítása?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ada-
tai alapján júliusban 4,6, júniusban 5,3, 
májusban és áprilisban 5,1 százalék volt a 
drágulás mértéke. 

Az élelmiszerek ára is folyamatosan 
nő. Augusztusban 3,7 százalékot mért a 
KSH, míg júliusban 3,1 és júniusban 3,2 
százalékkal voltak magasabbak az árak 

az egy évvel korábbinál. Így egy kétfős 
nyugdíjasháztartás 2021 augusztusában 
egy nagybevásárlást 18 222 forintért tu-
dott volna megtenni a Központi Statisz-
tikai Hivatal átlagárai alapján. Ehhez ké-
pest márciusban még 17 983, februárban 
17 931, januárban viszont 17 786 forint lett 
volna ez. 

Forrás: www.portfolio.hu 

Augusztusban ismét nőtt az infláció

A júliusi mérséklődés hamar elpárolgott, a hivatalos adatok szerint 4,9 szá-
zalékos volt a drágulás augusztusban. 

Az előválasztás második szakaszában, mi-
után a jelöltek összegyűjtöttek 400 támo-
gató aláírást, jogosulttá váltak arra, hogy 
szavazhatunk rájuk. Így dől majd el, hogy az 
egyes körzetekben melyik közös ellenzéki 
jelölt száll szembe a Fidesszel a 2022-es 
választáson. 

Miniszterelnök-jelöltből öt közül vá-
laszthatunk az országszerte felállított 
szavazósátrakban, illetve interneten ke-
resztül is. 

Vajon melyik választókerületbe tartozik 

az ön települése, hol lesznek a szavazóhe-
lyiségek, ki szavazhat, milyen igazolványok 
szükségesek, illetve hogyan voksolhatunk 
interneten keresztül? Mindezekre a kérdé-
sekre választ találhatnak a 106-féle – mert 
ennyi választókerület van – verzióban ké-
szült különszámunkból, amit megtalálhat-
nak a www.nyomtassteis.hu honlapunk nyi-
tóoldalán is. Kérjük, nyomtassanak belőle 
azoknak, akik nem használnak internetet, 
hogy ők is megértsék az előválasztás fon-
tosságát. 

Előválasztási tudnivalók 
a Nyomtass te is!-től

Több mint 250  helyi jelölt indul a szeptember 18-án kezdődő előválasz-
táson. Hogy hol és hogyan választhatunk közülük, azt megtudhatják abból 
a 106-féle Nyomtass te is! újságból, amelyet az egész országban fogunk 
terjeszteni. 

Önkénteseket keres a Számoljuk Együtt Mozgalom

A civil szervezet 2018 óta delegál szava-
zatszámlálókat minden országos és idő-
közi választásra.

Az előválasztás szavazatait 2021. 
szeptember 27-én délelőtt 9 órától szá-

molják Budapesten és a megyeszékhe-
lyeken. Ők biztosítják a szavazás tiszta-
ságát.

Itt regisztrálhat, aki segíteni akar: 
szamoljukegyutt.hu

Forrás: www.nyomtassteis.hu. 
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