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Csak a gazdagok tudnak spórolni
BAKOS ANDRÁS
2009.07.14. 12:00

Szentes - Plazmatévét lehet részletre venni, napelemes vízmelegítıt nem: hiába
házalt az egyik ilyen készülék forgalmazója a bankoknál, nem láttak benne
fantáziát. A gáz drágul, az ilyen készülék mégis inkább vásári látványosság –
például a derekegyházi falunapon.
8000 forintot fizet havonta egy négytagú család Makó
belvárosában, panellakásban – csak a meleg vízért. Ez
azokban a házakban sem kerülhet sokkal kevesebbe,
ahol gázzal állítják elı. Sokan azért nem nyaralnak
idén, mert a téli gázszámlák kifizetése után még mindig
nem rázódott helyre a családi költségvetés.
Takarékoskodni kellene, de az ablakcsere vagy a padlás
szigetelése is sok pénzbe kerül, a napkollektoros
megoldások pedig még drágábbak.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
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feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

A derekegyházi falunapon a cukorkaárus sátor és a
vasedényeket, konyhai eszközöket áruló asztal közé
beállt Chalmovszki Zsolt okleveles villamosmérnök napelemes, pontosabban
vákuumcsöves vízmelegítıt árult. Maga az eszköz 2–3 fıs, és 4–6 fıs háztartásokra
készül, a kisebbik változat magában csak 98 ezer forint, viszont mire szakszerően
beszerelik, még 40–60 ezer forintot rá lehet számolni a költségekre.

Chalmovszki Zsolt meleg vizet enged. Bár már sok a fecske, mégse tudnak nyarat csinálni.
Fotó: Tésik Attila

– Mivel tud többet, mint a kertekben látható hordó, a zuhanyrózsával? Annak húsz
százalék körül van a hatásfoka, ennek kilencven – mondja a viszonteladó. Aki
pontosan tisztában van azzal, hogy azok, akiknek igazán szükségük lenne ilyen
holmikra, nem engedhetnek meg maguknak ekkora beruházást. – Házaltam a
bankoknál, mert szerettem volna, ha kidolgozunk rá egy konstrukciót. Nem láttak

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2106896

NetSzemle archívum

Szeged - delmagyar.hu

2. oldal, összesen: 2

benne fantáziát. Miközben például plazmatévét bármikor lehet részletre venni – von
mérleget Chalmovszki Tibor. Készüléke kicsit olyan volt a falunapon, mint egy
mutatvány: a járókelık hitetlenkedve léptek oda a csaphoz, elkapták a kezüket,
amikor folyni kezdett a forró víz – aztán odébbálltak.
Ugyanolyan autókat gyártanak
Nem csak Magyarország, de az Európai Unió is lemaradt, ami a megújuló
energiaforrások kihasználását illeti – írja a Népszabadság, a világgazdasági válság
lehetséges megoldásait elemezve. Hans Martens dán közgazdász szerint a kormányok
mutathatnának jó példát mindenütt, ehelyett a hagyományos iparágakat védik: a
megmentett autógyárak pedig ugyanolyan kocsikat gyártanak, mint eddig. Holott a
növekedés – a minél nagyobb haszon elérése – és a fejlıdés, – vagyis az erıforrások
minél hatékonyabban kihasználása – között van különbség.
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