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Ezt javasolják a bankok, ha nem tudja
fizetni a hitelét
A nehéz gazdasági helyzetben egyre többeket érint a hitelek bedőlésének
veszélye, annak ellenére, hogy a kormány nemrég bejelentette: a kamatstopot újabb fél évvel, jövő június végéig meghosszabbítja. Ez az intézkedés azonban nem segít mindenkinek.
Mit tehetnek ők? A bankok tanácsa a következő: az érintettek
minél hamarabb tájékoztassák
a hitelintézeteket, mert minden
bejelentést egyenként megvizsgálnak, megpróbálják megkeresni a lehetőséget, hogyan
segíthetnek a bajba jutott adósokon. Az
OTP tájékoztatása szerint a pénzintézet
felkészült arra, hogy a moratóriumot követően további fizetéskönnyítési lehetőségeket kínáljon a nehézséggel küzdő

ügyfélkör számára. Ez lehet például a törlesztőrészlet csökkentése, a futamidő meghosszabbítása, illetve ennek a kettőnek a
kombinációja. Az OTP Bank azt
javasolja ügyfeleinek, hogy aki
tudja, kezdje el törleszteni a hitelét, és lépjen ki a moratóriumból. A kamatemelések csak azokra a kölcsönökre
nincsenek hatással, amelyek a futamidő
végéig fix kamatozásúak.
Forrás: www.hellovidek.hu

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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Miért kerül a 12 forintos paksi
áram 462 forintba?
Miért kell az önkormányzatoknak 38 és félszeres árat fizetni az áramért?
– tette fel a kérdést Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. De
ugyanilyen felháborító, hogy miért adják 70 forintért a lakosságnak, azaz
majdnem hatszoros áron, azt az áramot, amit a paksi erőműben 12 forintért állítanak elő.
Még a nyáron derült ki, hogy a Pakson
előállított áramot az elmúlt években nettó 11-12 Ft/kWh áron adták el, és még
ebből is 12-15 milliárd forint nyeresége
származott az erőműnek évente. Még
ezekben az években is 36,6 forintos áron
kapta a lakosság.
A rezsicsökkentés részleges eltörlésekor azt jelentették be, hogy ezt az
árat 253 forintra emelik. Miután kiderültek ezek az adatok, a kormány 70 forintra
mérsékelte ezt az árat az átlagfogyasztás
fölött. Ami még mindig elviselhetetlen
lesz sokak számára.
De még ennél is érhetetlenebb, hogy
miért teszi tönkre a kormány az önkormányzatokat az egyszerűen kigazdálkodhatatlan energiaár-emelésekkel. Az állami tulajdonú paksi atomerőmű 38-szoros
profittal adja az önkormányzatoknak

az áramot: a 12 forint/kilowattóra áron
megtermelt villamos energiát kilowattóránként 462 forintért értékesíti az önkormányzatoknak. Paks annyi áramot termel,
amennyi a lakossági fogyasztáson felül

Mennyiért termel Paks,
és mennyiért kapják az
önkormányzatok
az áramot?

12 Ft /kWh 462 Ft /kWh
Termelés

Eladás
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bőven biztosítana akkora mennyiséget,
hogy az összes közszolgáltatást – közvilágítás, közösségi közlekedés, ivóvízszolgáltatás – el lehessen látni nemcsak
Budapesten, hanem az egész országban
– közölte Orbán Viktorhoz írt levelében
Karácsony Gergely. A főpolgármester
ehhez még hozzátette, hogy a budapesti
tömegközlekedés „villamosenergia-igé-

nyének 2023. évi többletköltsége önmagában meghaladná a Fővárosi Önkormányzat teljes iparűzésiadó-bevételét.
Magyarul: nincs annyi bevételünk, mint
amekkora a számla.”
A fővárosi és a többi önkormányzat is
az árak mérséklését követeli, különben
csőd fenyegeti a településeket.
Forrás: www.telex.hu, www.24.hu

Országos tanársztrájk október 5-én
Az oktatás világnapjára, október 5-ére
időzítette az országos, egységes sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Ugyanezen a napon a diákok
a Margit híd elfoglalását tervezik. Kérik az
óvodákban, iskolákban, kollégiumokban,

szakszolgálatokban dolgozókat, hogy
ezen a napon ne vegyék fel a munkát.
Felszólították a közszféra és a versenyszféra szakszervezeteit, hogy szervezzenek szolidaritási sztrájkot, szolidaritási
akciókat erre napra.

Forrás: www.24.hu

Ha egy ilyen leállás például egy olyan
kórházban történik, ahol van stroke-ellátás, az is leáll, messzebbre kell vinni a
beteget, ami az életébe kerülhet, vagy
maradandó károsodást okozhat.
A leállások egyre gyakoribb oka lehet
Kunetz Zsombor szerint a személyzet hiánya. A szakember úgy véli, hogy eddig
ezt nem merték leírni, hanem karbantartást vagy eszközmeghibásodást jelentettek a kórházak, de most már egyre több
helyen le is írják – tette hozzá.

A magyar kenyér drágult leginkább
az Unióban
Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala 2021 augusztusa és 2022
augusztusa között vizsgálta a kenyér árának változását az Unióban. Magyarországon kimagaslóan rosszak az eredmények.
Az egész Európai Uniót tekintve átlagosan 18%-kal emelkedett a kenyér ára az
elmúlt évben. 2020 és 2021 között ez a
szám csupán 3% volt.
Egyértelműen a volt szocialista államokban a legrosszabb a helyzet, közülük
is kimagaslik Magyarország, ahol 66%-os

drágulás tapasztalható. A második helyen Litvánia áll 33%-kal, mögötte pedig
holtversenyben áll Észtország és Szlovákia 32%-kal.
A kenyér Franciaországban drágult
legkevésbé, csupán 8%-ot.
Forrás: www.telex.hu

Fél kiflit akartak adni az ovisoknak

Egyre gyakoribbak a kórházi
leállások

Az elszálló alapanyag- és rezsiárak miatt akár 30%-kal is drágulhat a közétkeztetés. Ez számos óvodának és iskolának gondot jelent, van, ahol a szülőknek
havonta 5 ezerrel kell többet fizetniük.

Idén már 280 esetben állt le kórházi osztály vagy szakellátás, sokszor
személyzethiány miatt, és ezek előfordulása egyre gyakoribb – közölte
Kunetz Zsombor egészségügyi közgazdász.
Sok esetben nem csak pár napig, hanem
akár hónapokig nem kapják meg a betegek helyben az ellátást, és ez adott esetben súlyos következményekkel járhat.
Leginkább a CT-k szoktak elromlani,
amelyekből még a nagyobb kórházakban is jellemzően csak egy darab van. Így
esett ki például a nyári csúcsszezon alatt
a siófoki kórház CT-je, amely a Balaton
déli oldalát látja el. Vihették a betegeket
a kaposvári kórházba mentővel – mondta
a szakértő.

Forrás: www.szabadeuropa.hu

A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők
Országos Szövetségének elnöke szerint az üzemanyagtól a rezsin át minden
megdrágult, és a dolgozók is magasabb
béreket követelnek, így elkerülhetetlen
volt az áremelés, sőt, ez akár
meg is ismétlődhet, hiszen
senki nem tudja, hogy az év
végéig még milyen gazdasági változások lesznek. Zoltai
Anna szerint ráadásul a jelenlegi gazdasági helyzetben a
menzát működtetők ebben a környezetben már nem tudnak megfelelni a minőségi követelményeknek sem.
A budapesti Alternatív Közgazdasági
Gimnázium illetékese szerint, az iskolával

leszerződött cég eddig 1500 forintos napi
áron biztosította az étkeztetést a diákoknak, idén a díj azonban már megközelítené a 3000 forintot, amit az iskola már nem
vállal.
Számos háztartás, iskola vagy
önkormányzat
megtakarítani
kényszerül. Kalocsán a helyi közétkeztetési intézmény spórolás
gyanánt megfelezte az ovisoknak
járó kifliadagot. A hír elterjedésére a polgármester hamar reagált,
kijelentette: ez nem az önkormányzat
kérésére történt, és az ovisoknak újra egy
egész darab kifli fog járni. A közétkeztetési cég vezetője ellen vizsgálat indult.
Forrás: www.telex.hu
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