
Az európai államokat 
rangsoroló statisztika 
azt mutatja, mekkora 
egy ország polgá-
rainak tényleges fo-
gyasztása, az ország 
árszínvonalát is figye-
lembe véve. 

Magyarország az 
uniós átlag 70%-át éri 
el, ugyanúgy, ahogy 
a tavalyi évben is – derül ki az Eurostat 
december közepén közzétett statisztiká-
jából.

Ennél csak Bulgária áll rosszabbul, 
ahol a mutató értéke 65, de ők egy év 
alatt négy százalékpontot javultak. Az 
egykori szocialista blokk országai közül 
Szlovákia ugyan egy ponttal előttünk áll, 
de nekik sem sikerült javítaniuk az elmúlt 
12 hónapban. Horvátország mutatója vi-

szont 68 százalékról 72 százalékra emel-
kedett.

Románia ezzel szemben jelentős fej-
lődést ért el, hiszen 80 százalékról 84 
százalékra emelkedett a mutató, Len-
gyelország szintén 84 százalékon áll, ők 
83-ról javítottak. 

Az uniós listavezető továbbra is 
Luxem burg 144-es értékkel, majd Né-
metország következik 120-as mutatóval.
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Véget ért a hitelmoratórium 

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

hasznoshirek.hu

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.

Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

A második legszegényebb 
ország vagyunk Európában 

Árad a propaganda reggeltől estig arról, hogy milyen fantasztikus gazda-
sági teljesítményeink vannak és mi mindenben emelkedünk ki Európában. 
Sajnos, a tények pont az ellenkezőjét mutatják: már csak a bolgár háztartá-
sok költenek kevesebbet, mint a magyarok, azaz csak ők élnek rosszabbul.

A kormány nem hosszabbítja meg a hitel-
törlesztési moratóriumot, így az az év végén 
lejár. A döntést azzal indokolták, hogy a mo-
ratóriumban lévők száma jelentősen csök-
kent. A kormány jogszabályban garantálja, 
hogy a moratórium kivezetése ellenére az 
ügyfelek által fizetendő havi törlesztőrészlet 
januártól ne emelkedhessen a moratórium-

ban felhalmozódó kamatok és díjak miatt.  
A tartozás visszafizetése a futamidő meg-
hosszabbításával lehetséges.

A kormány szerint a 350 ezer családot és 
60 ezer vállalkozást érintő kamatstop megfe-
lelő védelmet nyújt a rászorulóknak a továb-
biakban is.

Forrás: 444.hu

Ennyi lesz a minimálbér nettója

Megszületett a bérmegállapodás a munka-
adói és munkavállalói érdekképviseletek kö-
zött. Ez alapján 2023. január 1-jétől bruttó 232 
000 ezer forint lesz a minimálbér, és bruttó 
296 400 forint lesz a garantált bérminimum 
havi összege. Ez alapján a Bank360.hu számí-

tásai szerint a minimálbér nettója 154 280 fo-
rint, a garantált bérminimumé pedig 197 106 
forint lesz. Utóbbi azoknál számít, akik olyan 
munkakörben dolgoznak, amelyhez maga-
sabb szintű szakmai képzettség szükséges, 
és ezzel rendelkeznek is.
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Lakossági fogyasztás a régióban az európai uniós átlaghoz képest

Lakossági fogyasztás a régióban az európai 
uniós átlaghoz képest

84%       84%       80%       76%       72%       71%       70%       65%
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Két nagy csomagban érkezne pénz az 
Unióból. Az egyik a helyreállítási alap, 
amiben 5,8 milliárd euró van de, ehhez 
addig nem férhet hozzá a magyar kor-
mány, amíg nem teljesít 27 feltételt a 
korrupcióellenes küzdelem és az igaz-
ságszolgáltatás függetlenségének meg-
erősítése terén.

A másik csomag a hétéves költség-
vetési támogatás. Ebből 6,3 milliárd eurót 
zárol az EU, ami a Magyarországnak járó 
hét pénzalap közül háromnak az 55 szá-
zalékát jelenti. Ehhez a pénzhez is csak 
akkor juthatunk hozzá, ha teljesítjük az 
előírt követelményeket.

Forrás: www.hang.hu 

Szigorú feltétekkel jöhet a pénz 
az Európai Unióból
Bár az Unió megállapodott Magyarországgal, a nekünk járó pénzek je-
lentős részét csak bizonyos feltételek teljesítése esetén kaphatjuk meg. 
Olyan jogi szabályozást várnak el Orbán Viktortól, amely tényleg megaka-
dályozza, hogy a jövőben is ellopják az uniós pénzeket. 

Orbán az újabb szankciókat is 
megszavazta
A kormány folyamatosan arról beszél, hogy 
nem hatnak és károsak a szankciók Oroszor-
szág ellen, de eddig valamennyit megszavazta 
Orbán Viktor. A legújabb, kilencedik szankciós 
csomag orosz politikusokat, bankokat, műsor-
szolgáltatókat és a katonailag felhasználható 
termékkereskedelmet érinti. Eközben a nem-
zeti konzultációs kérdőíveken a kormány épp 
az ellen hergel, amit megszavaznak. 

Pintér Sándor tanárok előtt beszélt arról, 
hogy nem ért az oktatáshoz. Közölte, hogy 
ő is dolgozik hétvégente, megvádolta őket, 
hogy a saját diákjaikat oktatják délutánonként 
pluszpénzért, és odaszólt a tüntető diákoknak 
is. Világossá tette, hogy a kirúgott tanárokat 
nem veszik vissza, és azt üzente: menjenek 
bíróságra „nagy szeretettel”.

„Szakmánktól távol áll az Ön fogalom-
rendszere, sértő hangvétele és stílusa” – írta 
a szakszervezet. 

Bírálták a kormányt, amiért nem a taná-
rok alapbérét, hanem a pótlékot emelte a 
kormány, és alig 10 százalékkal, ami ráadásul 
messze elmarad a 20 százalék fölötti infláci-
ótól.

Pintér lemondását követelik 
a szakszervezetek 
„A közoktatásban való teljes járatlansága és alkalmatlansága miatt” le-
mondásra szólította fel Pintér Sándor belügyminisztert a Pedagógusok 
Demokratikus Szervezete (PDSZ). Önálló oktatási minisztériumot követel-
nek, élén hozzáértő miniszterrel.

Európa-bajnok a magyar infláció
Novemberben már Magyarországon 
volt a legmagasabb az infláció az 
egész Európai Unióban. A 23,1 száza-
lékos magyar fogyasztói árindex ma-
gasabb, mint a balti országokban, és 
külön rossz hír a számunkra, hogy az 

európai csökkenő infláció mellett ná-
lunk még bőven emelkedik az ütem. Az 
Európai Unióban 11,1 százalék volt az 
átlagos infláció novemberben, ez már 
csökkenést jelentett az előző havi 11,5 
százalékhoz képest. 
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Már Tiborczé a Gellért Szálló is
Tiborcz István, Orbán Viktor vejének cége, 
a BDPST Group vette meg a Gellért Szál-
lót birtokló cégcsoportot. Nagy felújítá-
sokat terveznek. Az immár egy éve zárva 

tartó, ikonikus intézményt ötcsillagos, 
150 szobás szállodává fejlesztik. A BDPST 
Groupnak jelenleg több jelentős fővárosi 
hotelfejlesztése van folyamatban. Fo
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A világbajnoki bronzérmes országnak pilla-
natnyilag száznál is több olyan hazai játékosa 
van, akik külföldön a horvátnál magasabban 
jegyzett bajnokságban futballoznak. Viszo-
nyításul: Magyarországnak húsz ilyen játékosa 
sincs. Pedig a horvát nemzet feleakkora sincs, 
mint a magyar, tehát nem a létszám a fontos. 

A Dinamo Zagreb Akadémia Felcsúthoz ké-
pest minimális költségvetésből dolgozik, és 
célja, hogy kiváló játékosokat értékesítsen, 
mert ebből tudnak megélni. Ezzel szemben 
a Felcsútnál lényegtelen a teljesítmény, mivel 
mindenképpen megkapják a százmilliókat az 
adófizetők pénzéből.

A fociban sikeres horvátok nem 
stadionokat építettek
A kiemelkedően sikeres horvát futballhoz nem a miniszterelnökük szülő-
falujába építettek stadiont, hanem a valódi szakmai munkára helyezték a 
hangsúlyt.
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Forrás: www.444.hu
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