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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
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Egyre durvábban lép fel az
állam a tanárokkal szemben
Elbocsátottak munkahelyükről öt gimnáziumi tanárt, mert polgári engedetlenséggel tiltakoztak az oktatásban tapasztalható elképesztő szakmai
és bérhelyzet miatt. Diákok, szülők, pedagógusok és civilek azóta is tüntetnek, és újabb akciókra készülnek.
Forrás: www.24.hu

lóbiztosok keresik fel, akik egyedi sorszámmal ellátott igazolványt viselnek, és tableten
rögzítik a válaszokat. Akiket nem érnek el a
számlálóbiztosok, azok a pótösszeírás idején,
november 20. és 28. között a polgármesteri hivatalokban tehetnek eleget adatszolgáltatási
kötelezettségüknek.
A válaszadás a következő témák esetében
önkéntes: egészségi állapot, fogyatékosság,
nemzetiségi hovatartozás, anyanyelv, családibaráti körben használt nyelv és a vallás.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ól fü
Pártokt

Ha nem veszünk részt az október 1-jén elkezdődött népszámláláson, akár
200 ezer forintos büntetést is kaphatunk. A kérdőíveket október 16-áig lehet
az interneten kitölteni, ezután számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkeztek be online a válaszok. A legtöbb kérdésre
kötelező válaszolni, de vannak témák, amelyekre a válaszadás önkéntes.
A felkérőleveleket már kézbesítették a háztartásoknak, ezekben található az a 12 jegyű kód,
amelynek segítségével be lehet lépni az online felületre. Ha valakinek nem érkezik meg
ez a levél, vagy elveszíti, akkor az Ügyfélkapun keresztül is tud belépési kódot igényelni.
A www.nepszamlalas2022.hu honlapon lehet
kitölteni a kérdőívet, az online résztvevők nyereményjátékban is részt vehetnek. Az online
kitöltés lehetőségével nem élő háztartásokat
október 17. és november 20. között számlá-
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Október 5-ére és 14-ére a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete sztrájkot
hirdetett a pedagógusok körében. Civil és szakmai, illetve szakszervezetek
egyre bővülő csoportja eközben azt kéri,
mindenki csatlakozzon a tiltakozó megmozdulásokhoz, illetve maguk is szervezzenek ilyeneket. A szakszervezetektől

pedig azt várják: október 14-én 9 és 11 óra
közöttre hirdessenek országos szolidaritási sztrájkot.
„Amit a tanárokkal tettek, az nemcsak
róluk, hanem minden munkavállalóról,
mindannyiunkról, valamennyiünk megfélemlítéséről szól. Ezért közösen kell fellépnünk, mert ha most nem tesszük ezt,
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tosak a tüntetések intézményük, a budapesti Kölcsey Gimnázium előtt, valamint
a végrehajtó Belső-Pesti Tankerületi Központnál és felettes szervénél, a Belügyminisztériumnál.
Október 5-én a Grund diákcsoport
hídfoglalást szervez a Margit hídnál 17:00
órától, 19:00 órától pedig a Tanítanék és
a noÁr mozgalmak együttműködésében
szolidaritási koncert és tüntetés lesz a
Kossuth téren.

Egyre hosszabbak a tűzifa-várólisták
A kormány új rendelete alapján áprilisig hatósági áron vásárolhatunk legfeljebb tíz köbméter tűzifát. Ez szépen hangzik, azonban az intézkedés
korántsem olyan nagylelkű, mint ahogy elsőre látszik.
A keményfa hatósági ára 30 ezer Ft/
köbméter, a lágy lombos, illetve
fenyő tűzifáé pedig 19 ezer Ft/
köbméter. Szakértők szerint
köbméterenként
minimum
még 9 ezer Ft-os pluszköltségre kell számítani, mivel
a darabolás és a szállítás
költségét a hatósági ár
nem tartalmazza, sőt az erdőgazdaságok nem is vállalják ezeknek
a végrehajtását; azt mondjak: nincsenek
erre felkészülve. Őszi, téli, csapadékos
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időben a szállítás pedig még bonyolultabbá válhat.
Nyár óta egyre hosszabbak a
várólisták a Tüzép-telepeknél,
aki most rendel fát, az vélhetően csak a tél végén, februárban kaphatja meg. Tovább
ront a helyzeten, hogy az
újonnan kitermelt fa fűtési
értéke rendkívül rossz, füstje légszennyező, és ha tömegesen ezzel
fűtenek, akár kéménytüzekre is számíthatunk.
Forrás: www.24.hu

Szeptember 29-én egy euró már 422 forintot ért, míg a dollár 437 forint közelébe került. Mindkettő abszolút történelmi
mélypont. Ráadásul a forint–euró árfolyam
tartósan 420 forint körül maradt. Ez azt je-

lenti, hogy minden, amit külföldről szereznek be a kereskedők, egyre drágább lesz a
boltokban. Vagyis az infláció megállíthatatlanul vágtat tovább.
Forrás: www.24.hu

Elfogytak a szegények tartalékai
Tavaly a szegénységi küszöb alatt élők háromnegyede képtelen lett volna egy hirtelen jött kiadást finanszírozni. A felmérésben szereplő országok
közül csupán Romániában rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. A kibontakozóban lévő gazdasági válság pedig tovább fog rontani az emberek életminőségén.
Az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatalának adataiból kiolvasható, hogy 2021-ben a szegénységi küszöb
alatt élő magyar háztartások – vagyis
amelyeknek a tagjai fejenként 139 ezer
forintnál kevesebbet keresnek – 71%-a

képtelen lenne finanszírozni egy hirtelen
jövő kiadást, de ez a szám a covidjárvány
előtt, 2019-ben is kifejezetten magas,
64% volt. Ha csupán egy bútor lecserélését nézzük, akkor is 56%-uk nem engedhetett meg magának egy ilyen költséget.
Forrás: www.mfor.hu

Visszaesett a gyerekvállalási kedv
Még csak durva válság sem kellett ahhoz, hogy csökkenjen a születések
száma: Magyarországon már 2021 végén is jóval kevesebben mertek belevágni a gyerekvállalásba, mint addig
Idén augusztusban 8073 gyerek született
Magyarországon, 258-cal, azaz 3,1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban
– közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
Eközben 10 224-en haltak meg, ami 362
fős, 3,7 százalékos növekedés (vagyis
romlás) 2021 augusztusához képest.
Az elmúlt 12 hónapban, 2021 szep
tembere és 2022 augusztusa között

90 636-an születtek, ami jelentős, 1364
fős visszaesés az azt megelőző egy évhez képest.
Az év eleji nagyobb visszaesést még
lehetett azzal magyarázni, hogy a koronavírus elleni oltás felvételekor sokan elhalaszthatták pár hónappal a gyerekvállalást, a mostani alacsonyabb születésszám
mögött azonban már más okok állnak.
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Forrás: www.hvg.hu

Három szülői szervezet kezdeményezésére tiltakozhatunk a Tankerületnél is,
ehhez itt található minta:
https://szuloihang.hu/m/szoszolo/szolidaritas2
Bővebb információk a szolidaritási felhívásról:
https://szabad.ahang.hu/p/szolidaritasfelhivas
és a tiltakozó megmozdulásokról:
facebook.com/civilosszefogasapedagogusokertesadiakokert

Történelmi mélyponton a forint

- nyomtassteis! -

nem marad senki, aki tiltakozhat, amikor
ránk kerül a sor!” – idézik fel a híres mondást a kezdeményezők.
Fő követelésük a pedagógusok azonnali visszahelyezése. Emellett széles
körű, nyilvános érdekegyeztetést szeretnének elérni, valamint azonnali lépéseket
az oktatás minőségének javítása és a pedagógusbérek mindenkori minimálbérhez kötött rendezése érdekében.
A tanárok elbocsátása miatt folyama-

