
Augusztus 1-jével az átlagos fogyasztási szin-
tig – ami földgáz esetén évente 1729 m3, áram 
esetén 2523 kWh fogyasztási helyenként – a 
jelenlegi díjjal vehető igénybe a szolgáltatás, 
azaz a földgáz köbméteréért 102 forintot, a vil-
lamos energiáért kilowattóránként 36 forintot 
kell fizetni. Az e fölött elfogyasztott földgáz vi-
szont már több mint hétszeresébe, 747 forint-
ba, a villamosenergia pedig 70,1 forintba kerül 
köbméterenként, illetve kilowattóránként.

Az átalánydíjas fogyasztóknak érdemes 
bediktálniuk a tényleges óraállást, hiszen 
esetükben csak évi egy leolvasás történik, 
így nagyobb a becslés bizonytalansága. An-
nak is érdemes élnie a rendkívüli diktálással, 
aki spórolásra készül, napelemet szereltet 

be, vagy más okból várhatóan változnak a 
fogyasztási szokásai, így a becslés nem adna 
pontos eredményt.

Az MVM-nél a diktálási időszakban 0–24 
órában megadható a mérőállás telefonon, a 
06-62/565-780-es és a 06-80/828-180-as
számon, vagy regisztráció és bejelentke-
zés után a www.mvmnext.hu honlapon, il-
letve a mobiltelefonra letölthető mvm next 
energiaappon keresztül.

A  gázóraállást az E-onhoz a 06-80/210-
211-es vagy a 06-30/344-9488-as szá-
mon lehet bediktálni, továbbá a www.
eon.hu honlapon keresztül, illetve az E-on
mobilapplikációban vagy a 06-30/344-4999-
es számra küldött sms-ben.

Kinek érdemes bediktálni a villany-
és gázóraállást?

Augusztus 15-éig jelenthető be a gáz- és villanyóraállás, amit – bár nem köte-
lező – érdemes megtenni, ha nem biztos, hogy átlag alatt lesz a fogyasztásunk. 
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A kormányrendelet szinte korlátlan sza-
badságot biztosít az erdőpusztításban: 
komplett erdőket lehet majd ledózerolni, 
a helyreállításra, felújításra pedig nem 
nagyon kell figyelni. Nem számít majd bi-
zonyos fák megszabott vágási kora sem, 
nyugodtan lehet fát dönteni madarak 
költési idejében, sőt akár védett terüle-
ten is.

Nagy István agrárminiszter szerint 
mindez semmiféle káros hatással nem 
jár, és vele teljes egyetértésben bólogat 
Gulyás Gergely miniszterelnökséget ve-
zető miniszter is.  Az igazi szakemberek 
szerint azonban katasztrofális döntésről 
van szó.

A kormányrendeletben szereplő lazí-
tások olyan mértékűek, amire a múlt szá-
zadban is csak rendkívüli – a jelenleginél 

sokkal kritikusabb – időszakokban került 
sor, és aminek következményeit a hazai 
erdők a mai napig nem heverték ki telje-
sen – mondta Gálhidy László, a WWF Ma-

Tarra vágott ország
A kormány összevissza kapkod. Nyilvánvaló, hogy milliók nem tudják majd fi-
zetni a megemelt rezsit, ezért fűtési pánik tőrt ki. Már most elfogyott a tűzifa. 
Egy új rendelet rendkívül egyszerűvé teszi még a védett területeken is a fa-
kivágást, így próbálják meg kétségbeesetten pótolni a hiányt. A klímaválság 
kellős közepén a természetpusztításnak szörnyű következményei lehetnek, 
ráadásul az újonnan kivágott fákkal nem is lenne szabad azonnal fűteni, csak 
egy-két idény múlva.
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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu
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Az ország sorsa a te kezedben van!
Csatlakozz a szabadság helyi közösségeihez, a Kossuth Körökhöz!

www.kossuthkorok.hu

A mézeshetek azonban hamar elmúltak, 
gyűlni kezdtek a problémák. Főként az 
új létesítmény üzemeltetése körül. Hogy 
pontosan miért is érte váratlanul a veze-
tést a közel tízszeres költségnövekedés, 
az rejtély, elvégre már a tervezés szaka-
szában látszódnia kellett, semmire sem 
lesz elég a régi uszodára fordított pénz. 
Az év végére aztán már nem volt mit 
tenni, a 2021. december 16-i közgyűlé-
sen Balaicz Zoltán polgármester önálló 
napirendként tárta a helyzetet a képvi-
selők elé. A jegyzőkönyv alapján, a régi 
uszoda évi 40 milliós működtetési költ-
ségeivel szemben „optimista számítások 
alapján 250-300 millió Ft, pesszimista 
számításokkal akár 400 millió Ft” lenne a 
működési költség. Ezért a polgármester 
javaslatot tett a működtetés átadására 
az államnak.

Egy ilyen bejelentés esetén persze 
várna az ember némi felzúdulást a kép-
viselők vagy legalább az ellenzék köré-
ből, a Zala-parti „Pax Romana” azonban 
jól működni látszik. Egyedül Keresztes 
Csabának volt kérdése, az is a medence 
méretére irányult. Voltak előzetes meg-
beszélések, de azért csak illett volna a 

város közönsége előtt rákérdezni, ho-
gyan is jutottunk idáig. Ehelyett inkább 
szavaztak. A polgármester másnap be 
is jelentette, hogy majdnem baj lett, de 
mégse, mert az állam bizonyára leveszi 
ezt a púpot a város hátáról.

Az állam azonban nem lehetett túl 
lelkes, mert a dolgok nagyjából ennyiben 
maradtak. Február 9-én a város elfogad-
ta a 2022. évi költségvetést, amiben 270 
millió forintot tervezett „Zalaegerszegi 
Sport és Tanuszoda műk. támogatása” 
címén. Keresztes Csaba – sok egyéb 
mellett – egy fél mondatban az uszodára 
is rákérdezett, de hamar beletörődött „az 
ügy folyamatban van” válaszba. Az éves 
költségvetés egyébként sem keltett kü-
lönösebb izgalmat a képviselőkben.

A Közgyűlések során az uszoda üze-
meltetésének kérdése azóta sem ke-
rült szóba. A kormány – a Nemzeti Jog-
szabálytár alapján – azóta sem hozott 
döntést az átvételről. Az ország gazda-
sági helyzete mindeközben alaposan 
megromlott, így egyre inkább valószínű, 
hogy ez a púp itt marad. A lakosság fizet, 
a képviselők – pártállástól függetlenül – 
bólogatnak.

Hatalmas vizes púp Zalaegerszeg hátán

2019-ben tették le az új zalaegerszegi uszoda alapkövét a Modern Váro sok 
program keretében, A 9,5 milliárdos beruházás eredményeként valóban im-
pozáns épület jött létre, amelyet végül 2021. június 1-én nyitottak meg a 
nagyközönségnek, a sportolni vágyók nagy örömére.

Bevezették a Balatont a Nemzeti Bank üdülőjébe

„Jóléti vízfelület” kialakítására kapott 
engedélyt a Magyar Nemzeti Bank 
cége a balatonakarattyai volt MÁV-
üdülő területén, ahol jegybanki konfe-
renciaközpont épül. Mivel úgy találták, 
hogy nem elég nekik a partszakasz, 

bevezették az üdülő területére egy 
csatornán át a Balatont. Az újságírók 
kérdéseire nem volt hajlandó válaszol-
ni a település polgármestere, Matolcsy 
Gyöngyi, aki a jegybankelnök Matolcsy 
György korábbi felesége.
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gyarország erdőprogramjának vezetője. 
A szakértő szerint a növekvő faigényre 
természetesen választ kell adni, azonban 
ha korlátok nélkül feléljük erdeink nagy 
részét, a jövő generációjának nem marad 
miből gazdálkodnia. Ezzel együtt pedig 
akár egész tájegységek élővilága is ki-
pusztulhat. A Greenpeace egyik munka-
társa szerint is az a legfájóbb, hogy rövid 
távú célok érdekében azt az élővilágot 
teszik tönkre, ami az országunk jövőjét 
biztosítaná.

Harmat Ádám, a WWF Magyarország 
éghajlatvédelmi programvezetőjének 
elmondása alapján a frissen kivágott fa 

nem is nevezhető tűzifának, hiszen az 
még 1-2 év szárítást igényelne, hogy el-
érje a tüzeléshez megfelelő szárazságot. 
Az ezzel való fűtés ráadásul tovább rontja 
a levegő minőségét.

Az energiaválság megoldása a fe-
lelős energiapolitikában és a megújuló 
energiaforrások használatában rejlik.  
A va lódi rezsicsökkentéshez épület- és 
nyílászáró-szigetelésekre, illetve pasz-
szívházakra van szükség – véli Buda-
pest főpolgármestere.

Több civil szervezet összefogásával 
országos tiltakozásokra készülnek. 

Forrás: www.hang.hu, www.wwf.hu

Továbbra is meredeken nő az élelmisze-
rek ára, amit jól mutat a G7 nevű gazda-
sági portál elemzése. Az újság 2020 janu-
árja óta követi, hogy mennyiért kaphatók 
bizonyos élelmiszerek a burgonyától a 
natúr joghurton át a trappista sajtig.

A kenyér, a zsemle, a kifli és a spa-
getti tészta ára egy év alatt a duplájá-
ra emelkedett. A 42 vizsgált termékből 

mindössze négy lett olcsóbb. Az európai 
uniós adatok szerint júniusban csak Lit-
vániában volt magasabb az élelmiszerek 
inflációja, mint Magyarországon, ha az 
idén januári árakat vesszük alapul. Ebben 
a számításban a kenyér, a hús és a mar-
garin Magyarországon drágult a legna-
gyobb mértékben.

Forrás: www.444.hu 

Már 34 százalékos az élelmiszer-infláció

Egy tavaly júliusban 16 ezer forintba került nagybevásárlásért idén már majd-
nem 22 ezer forintot kell fizetni. Ez 34 százalékos növekedést jelent.


