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Ne a csatornába öntse a használt
sütőolajat! Mutatjuk, mit tehet vele
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ggetlen

A lefolyóba öntött olaj egyetlen cseppje akár 1000 liter élővizet is beszen�nyezhet. Szerencsére Magyarországon egyre több gyűjtőponton lehet már
leadni a használt sütőolajat.
Évente több tízezer tonna sütőolajat használnak fel a háztartások Magyarországon.
Jó hír, hogy napjainkban háromból két ember már nem a lefolyóba önti a sütés-főzés
után megmaradt olajat, hanem felkeresi
a 700 közösségi gyűjtőpont valamelyikét.
A hulladékudvarok mellett már számos üzletben és benzinkúton is lehetőségünk van
leadni a használt étolajat: 350 Mol benzinkúton, a Lukoil és az OIL! töltőállomásain,
közel 500 Coop, 11 Aldi, 8 Tesco áruházban
és a Lidl három üzletében. A begyűjtött
használt sütőolajat 100%-ban hasznosítják.
Az olaj leadásnál három fontos dologra
érdemes odafigyelni:

•• lehetőleg válasszunk egy már használt,
üres műanyag palackot a gyűjtésre,
•• a sütés után várjuk meg, míg kihűl az
olaj, csak utána öntsük bele a palackba,
•• mindig ellenőrizzük, hogy a kupakot
teljesen rázártuk-e, hogy megelőzzük a
szivárgást.
Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy
megkeressük a hozzánk legközelebbi
gyűjtőpontot.
A leadási pontok listáját megtalálja itt:
https://hvg.hu/zhvg/20221028_energia_sutoolaj_szelektiv_hulladek
Forrás: www.hvg.hu
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Mese a „szankciós” inflációról
A kormány minden eszközt bevet, hogy meggyőzze a magyar közvéleményt: a súlyosbodó megélhetési válság nem az ő hibás gazdaságpolitikája miatt van, hanem kizárólag a háború, újabban pedig a „szankciók”
miatt.
Van, amikor egy ábra többet mond minden szónál. Jól látható a cikkünkhöz mellékelt rajzon, hogy még Ukrajnában is
kisebb az élelmiszerek drágulása, mint
Magyarországon. Pedig ott éppen egy
súlyos, véres háború zajlik. Az Európai
Unióról már nem is beszélve, ahol átlagosan csak egyharmada a drágulás, mint
nálunk.
A háborúnak valóban súlyos következményei vannak, de az árak szintjén
szinte sehol nem ilyen pusztítók, mint
nálunk. Magyarországon nagyobb az infláció, erősebben romlik a forint, mint más
valuták, sőt még az energiaárak is gyorsabban emelkednek, és egyedül hozzánk
nem érkezik uniós támogatás. Ezek tények, amiket nem lehet mással magyarázni, mint Orbán felelőtlen és hibás politikájával.
Ezért van újra milliárdokból nemzeti
konzultáció, ezért borítják be az országot a hazug „bombás” plakátok, ezért

Élelmiszer-infláció –
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kell hibáztatni az Európai Unió „szankciós politikáját”, hátha sikerül elhitetni az
emberekkel, hogy a kormány mindent
jól csinál, kizárólag külső okok miatt vagyunk ekkora bajban.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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November 4-én délután 17:30-ra menjenek minél többen az MTVA budapesti
székházához a Kunigunda útra, és vonják
legalább néhány órára blokád alá az intézményt – kéri Hadházy Ákos független
parlamenti képviselő.

Hadházy okt. 28-a óta sátrazik a közmédia székháza előtt, és 4-éig marad. Az
akciójával többek között azt szeretné elérni, hogy tiltsák be a fizetett kormányzati
hirdetéseket és távolítsák el pozíciójából
a jelenlegi „hírhamisító” elnököt.
Forrás: www.hang.hu

Megint hazudott Orbán Viktor
A miniszterelnök azt állította egy rádióinterjúban, hogy a magyar gáztározók tele vannak, míg a nyugati országokban ez nincsen így. Az igazság ezúttal is éppen a fordítottja ennek, mi vagyunk lemaradva a tartalékolásban.
„Magyarországnak sikerült elintéznie az
egész éves gázellátását, teleraktuk a
gáztározóinkat, de másnak ez nem sikerült, mert támogatta a szankciókat” – fogalmazott Orbán.
Ezzel szemben a valóság: október
végére a hazai tárolókapacitás 83,43 szá-

zalékát töltöttük föl, ami kicsit magasabb
ugyan, mint a tavalyi érték (78 százalék),
de európai viszonylatban így is sereghajtók vagyunk. Az uniós tagállamok közül
csak Lettországban alacsonyabb a töltöttség szintje, míg Nyugat-Európában
mindenhol 90 százalék fölött van.
Forrás: www.szeged.hu

A kormány ragaszkodik az olcsó
magyar munkaerőhöz
Az Európai Parlament nemrég fogadta
el az uniós minimálbérről szóló irányelvet, amelynek lényege, hogy a tagállamoknak a helyi költségeket és bérszinteket figyelembe véve garantálniuk kell
a tisztességes megélhetést biztosító
minimálbért. A magyar kormány azon2
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ban ebből sem kér: állításuk szerint
ez versenyhátrányt okozna, hiszen így
elveszne az olcsó magyar munkaerő,
amire a Fidesz gazdaságpolitikája régóta épül. Maga az „olcsó munkaerő”
azonban valószínűleg nem örül ennek.

Bezárnak 366 kispostát
A megnövekedett energiaárak miatt
november 11-től a Magyar Posta szüneteltet 210 településen 366 postahivatalt.
Azon a 101 településen, ahol eddig több
szolgáltatóhely is rendelkezésre állt, a
fennmaradó postahivatalok kapacitását

növelik. Abban a 109 faluban pedig, ahol
egyetlen postahivatal sem lesz november 11-től, mobilposta segítségével lehet
igénybe venni a szolgáltatást. A vállalat
emellett 300 fős létszámleépítést is tervez.
Forrás: www.magyarnarancs.hu

Egyre kevesebb gyerek születik
Idén szeptemberben 7673 gyerek született, 962-vel kevesebb, mint egy évvel
korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Nemcsak a tavalyihoz képest
jelentős a visszaesés, évek óta soha nem

volt ennyire alacsony ez a szám szeptemberben. Az elmúlt 12 hónapban 89 724-en
születtek, 2397-tel kevesebben, mint az
ezt megelőző egy évben.
Forrás: www.hvg.hu

Nem igaz, hogy Brüsszelen múlik
a tanári béremelés
Ahogy erősödni kezdtek a pedagógusok bérkövetelései, a kormány elkezdett Brüsszelre és a „baloldalra” mutogatni, hogy miattuk nem tud fizetni.
Pedig amikor a rendőrök, a katonák fizetését rendezték, vagy éppen a parlamenti képviselők és miniszterek juttatásait emelték jelentősen, akkor
nem kellett uniós pénzekre várni.
A magyar kormány valóban beleírta az
Uniónak benyújtott egyik dokumentumba, hogy a Brüsszelből érkező támogatásokat szeretné a tanári bérek emelésére
fordítani, ám ez merőben szokatlan eljárás. Az uniós támogatásokat nem bérekre adják, hanem fejlesztésekre. Ez eddig
Magyarországon sem volt gyakorlat, a

béreket a közszférában a kormánynak
kell biztosítania. Ahogyan az sem igaz,
hogy ne lenne pénz a tanárok fizetésének rendezésére. Az említett tervezetben
2029-ig 413 milliárdot kérne a kormány
Brüsszeltől. Miközben csak a Vodafone
megvásárlására azonnal „találtak” a költségvetésben 350 milliárd forintot.

Forrás: www.dezinformacio.com

Blokád alá vonná a tévészékházat
Hadházy

Forrás: www.telex.hu
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