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NYOMTASS TE IS!

Több százezer mobil válik
használhatatlanná júniustól

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ggetlen

Becslések szerint 2,6 millióra tehető azoknak az 5 évnél idősebb telefonoknak a száma, amelyek a 3G hálózatról történő lekapcsolással használhatatlanná válnak.
a célra 5 milliárd forintnyi összeget különítettek el, ami 250 ezer készülék cseréjéhez ad segítséget.
A Magyar Telekom már május elején
megkezdte a 3G hálózatok fokozatos
lekapcsolását, a Vodafone most május
végén, míg a Yettel júniusban indítja el a
munkálatokat.

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani
a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban például
hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk
kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

www.klubradio.hu/atallas

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis
nyomtassteis
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Forrás: www.penzcentrum.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) egy mobilcsereprogram keretében segíti azokat, akiknek a készüléke
nem alkalmas a 4G és 5G hálózatokra való
csatlakozáshoz. A program keretében a
2 és 3G-s eszközök tulajdonosai pályázhatnak egy 20 ezer forintos állami támogatásra, a keretösszeg kimerüléséig. Erre

ól fü
Pártokt

hetilap

Lehet-e Magyarországon
népszavazást tartani?
Lehet, de csak akkor, ha azt a Fidesz-kormány akarja. Legalábbis ez derül
ki az elmúlt 12 évi gyakorlatából, amikor is ezernél több kezdeményezés
közül csak két fideszes javaslatból lett tényleges népszavazás. Most éppen
a munkanélküli-segély meghosszabbítására és a Diákváros megépítésére
vonatkozó népszavazást gáncsolta el véglegesen az Alkotmánybíróság.
A népszavazás elméletileg kiváló lehetőség lenne arra, hogy az emberek is beleszólhassanak az életünket érintő fontos
ügyek eldöntésébe.
Amikor Orbán Viktor 2010-ben hatalomra került, egy törvénymódosítással
szinte garantálta, hogy soha ne lehessen
érvényes egy népszavazás. Azóta nem
is lett. Ugyanis míg korábban elég volt
a választók negyedének részt vennie a
szavazáson, ők ezt az arányt 50 százalékra emelték. Majd beletettek mindenféle
gátakat a törvénybe, hogy mi mindenről
nem lehet szavazni. Ráadásul annyi intézményben ülnek ott a saját embereik,
hogy bármilyen népszavazási kezdeményezést meg tudnak akadályozni még az
utolsó pillanatban is.
Nem véletlen hát, hogy az elmúlt 12
évben csak azt a két népszavazást lehe-

tett megtartani, amelyeket a Fidesz kezdeményezett, de ezek sem lettek érvényesek.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz
2010 és 2022 között összesen 1132 nép-

Népszavazási kezdeményezések
és sikerességük

Beadott

Engedélyezett

Megvalósult
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szavazási kezdeményezés érkezett be,
ezekből 65-nél engedélyezték az aláírásgyűjtés megkezdését. Ez utóbbiakat kettő kivételével aztán mégis elutasította az
országgyűlés, elkaszálta az alkotmánybíróság, vagy nem gyűjtöttek össze elég
aláírást a kezdeményezők.
Egy pillanatig mégis úgy tűnt, hogy a
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere által kezdeményezett kérdésekről lehet népszavazás.
Hiszen a Nemzeti Választási Bizottság,
majd a Kúria, a legfelsőbb bírói testület is
megerősítette, hogy meg lehet tartani. Ez
a népszavazás az álláskeresési járadék
270 napra való meghosszabbításáról, illetve a kínai Fudan Egyetem budapesti
megépítésének törléséről szólt volna. Ez
utóbbit azon a helyen építené fel a kormány, ahová a főváros 12 ezer kollégiumi

férőhelyes Diákvárost tervezett. Már a
parlament előtt volt az ügy, amikor jött az
Alkotmánybíróság, amelyik azt mondta,
hogy mégsem lehet.
Gondoljunk csak bele! A Kúrián ülnek
Magyarország legképzettebb bírái, mégis
az Alkotmánybíróság elutasító döntéséből az következne, hogy ezek a jogászok
annyira ostobák, hogy képtelenek voltak
helyesen megítélni egy ilyen egyszerű
ügyet. Természetesen nem erről van szó.
A Fidesz által javasolt bírákkal feltöltött
Alkotmánybíróság olyan döntést hoz,
amilyet a Fidesz szeretne.
A vidéken élők számára azért lett volna nagy jelentősége ennek a népszavazásnak, mert a jelenlegi lakásárak mellett
létfontosságú, hogy legyenek megfizethető kollégiumi férőhelyek.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Háromszor annyiért vesszük
az orosz gázt, mint a románok
Egyetlen olyan uniós tagállam volt februárban, amely drágábban vásárolta az orosz gázt, mint Magyarország. Még az Európai Unió átlagánál is
negyedével többet fizetünk nekik.
Februárban köbméterenként nagyjából
394 forintos átlagáron érkezett Magyarországra az orosz földgáz. Ez szinte pontosan a hatszorosa annak,
amennyit a lakosság fizet ugyanezért, és több mint a hétszerese
az egy évvel korábbi szintnek.
És persze amikor azt mondjuk,
hogy a lakossági ár és a valódi
ár közötti különbözetet az állam fizeti, azt akkor is tőlünk
veszik el, hiszen az állam-

nak nincsen saját pénze, a mi adóinkból
gazdálkodik. Az orosz gáz ára idővel
csökkenhet majd, de a múltban is,
hosszabb időtávot nézve, inkább a
középmezőnyben volt a hazai ár,
az EU-s átlagnál pedig folyamatosan magasabb volt.
Tizenegy uniós tagállam
esetében az orosz importgáz
átlagára februárban kizárólag
Litvániában volt magasabb,
mint Magyarországon.

Forrás: www.g7.hu

Tényleg a rend a legfontosabb az iskolákban?
Pintér Sándor belügyminiszter úgy fogalmazott a parlamenti meghallgatásán az iskolák ügyében, hogy a legfontosabb a rend,
fegyelem, minőség és a teljesítmény. Továbbfejlesztené az iskolaőrrendszert. „Nem
ígérek semmit, és azt betartom” – mondta a
tanárbérekről.
Egy pedagógus nyílt levélben fordult a
meghallgatás után a belügyminiszterhez,
amelyben többek között ezt írta: „Nem tudom, mikor járt utoljára iskolába, de néhány

tanácsot fogadjon el egy több mint 40 éve
tanító tanártól. Azt mondja, hogy tanítani akkor lehet, ha rend van a tanteremben.
Alapvetően ez igaz. A kérdés az, ön mit ért
rend alatt. Kérem, fogadja el, hogy a rend
nem az, hogy bekamerázzuk a tantermeket, a rend nem az, hogy iskolarendőrséget
hozunk létre, a rend nem az, hogy nincs választási lehetőségünk, a rend nem az, hogy
egyentankönyvekből tanítunk.”
Forrás: www.444.hu, www.merce.hu

Már az 50%-os drágulás sem ritka
Bár a Központi Statisztikai Hivatal még „csak” 9,5 százalékos inflációt mért
áprilisban, rengeteg termék és szolgáltatás ára emelkedett ennél jóval
nagyobb mértékben.
A fenyődeszka, a lencse, illetve a barack
ára több mint 50 százalékkal emelkedett
az előző év azonos időszakához képest.
Főképp olyan termékek drágultak,
amelyekből gyakran vásárolnak az emberek. Például 1 kg lencse ára 803 forint-

ról 1300 forintra, 1 kg őszibarack 671 forintról 1030 forintra, 1 kg paradicsom 959
forintról 1390 forintra, az 500 g-os dobozos margarin 438 forintról 627 forintra,
1 kg trappista tömbsajt 1970 forintról 2700
forintra emelkedett.
Forrás: www.portfolio.hu

Megint megígérték, hogy utolérjük
Ausztriát
Aki elég idős, az már sokszor hallhatta
élete során, hogy hamarosan utolérjük
a nyugati szomszédunkat. Az újabb Fidesz-kormány miniszterei most azzal kecsegtetnek, hogy ez 2030-ra már meg is
történik.
A jövőbe nem láthatunk, az viszont
egészen biztos: ha legalább 2,7 százalék-

kal nőni fog idén a magyar gazdaság, akkor ennek az évnek az utolsó napjaira éri
el az 1989-es osztrák szintet. Vagyis csak
33 évvel leszünk lemaradva. Ha olyan
iramban fejlődnénk, mint 2010 óta, akkor
az Európai Unió átlagát 2061-ben, Ausztriát 2091-ben érnénk utol.
Forrás: www.hvg.hu
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