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Tudjuk-e nélkülözni az orosz olajat?
Forrás: www.hvg.hu

közölni a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(NNK).
Az NNK közleményében hozzátette, hogy
a jelenleg érvényes szabályok mellett biztosítani kell a személyes találkozást és a betegvizsgálatot is a betegeknek, ez pedig vonatkozik azokra is, akik koronavírus-fertőzés
gyanújával mennének orvosukhoz.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ggetlen

Sokan még mindig úgy tudják, hogy érvényben van az a covidjárvány idején
bevezetett korlátozás, miszerint nem lehet személyesen felkeresni a háziorvost, és csak telefonon konzultálhatunk vele.
A háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátásban a koronavírus-járvány első hulláma során
elrendelt korlátozó intézkedéseket az emberi erőforrások minisztere már két éve, 2020.
május 4-től visszavonta, így az alapellátásban
semmilyen, a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást érintő intézkedés nincs hatályban – tartotta fontosnak
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Az Európai Unió szeretné elvágni Oroszországot a pénzügyi forrásaitól,
hogy ne legyen pénze a háborúra Ukrajna ellen. Ezért arra kéri az összes
tagállamát, hogy ne vegyenek olajat tőlük. A 27 ország vezetői közül egyedül Orbán Viktor mondja azt, hogy ez lehetetlen.
Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az az országoknak haladékot adna az átálország egy részét el akarja foglalni. Ren- lásra – Magyarországnak 2024-ig –, hogy
geteg embert öltek már meg, házakat máshonnan szerezhessék be az olajat.
Magyarországra érkezik egy vezeték
romboltak le, a letakarított gabonájukat
folyamatosan elszállítják, sőt még a mú- Horvátországon át, ahonnan lehetne fozeumokból is elrabolják az értéktárgyakat.
Az olajbehozatal* ennyi százaléka
A világ és az Európai Unió
származik Oroszországból (2021)
azt akarja elérni, hogy ne legyen
pénze Oroszországnak a háborúLitvánia
83%
ra, ezért pénzügyi büntetéseket
alkalmaznak ellenük. Az oroszok
Finnország
80%
legnagyobb bevételi forrása az
Szlovákia
74%
olaj és a földgáz, ezért az lenne
a leghatásosabb, ha senki nem
Lengyelország
58%
vásárolna tőlük.
Az Európában felhasznált
Magyarország
43%
olajnak kevesebb mint 25 száNémetország
30%
zaléka származik Oroszországból, de néhány ország esetében
Norvégia
25%
– sajnos ezek közé tartozik Magyarország is – ez az arány jóval
*Olaj, nyersolaj és dízel együttesen.
nagyobb. Ezért az Unió ezeknek
Forrás: IEA - Nemzetközi Energia Ügynökség
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Magyarország fenyegetőzik azzal, hogy
megvétózza a döntést, vagyis megakadályozza az egységes fellépést. Ursula von
der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május 9-én, hétfőn Magyarországra érkezett,
hogy megegyezzen Magyarországgal az
embargóról.
Forrás: www.hvg.hu, www.mfor.hu

Messze az országos átlag alatt
keresnek a falvakban

Mégis az oroszokkal tárgyalunk
a paksi atomerőműről

Az adóhivatal adatait felhasználva arról
készítettek számítást, hogy az összes
dolgozó magyarnak mekkora volt az átlagkeresete. A kapott 210 ezer forintos átlagnál a települések 87 százalékában kevesebb volt a helyi átlag, ami azt jelenti,
hogy óriási területek vannak leszakadó-

Miután az oroszok megtámadták Ukrajnát, és Csernobilt is elfoglalták, az
Európai Unió azt várja el a tagországaitól, hogy bontsák fel az atomerőműépítésekre vonatkozó szerződéseket. A finnek már meg is tették ezt.
Mi érthetetlen módon ragaszkodunk az
egyébként is elavult orosz technológiához. Szijjártó Péter a paksi atomerőmű-bővítésről tárgyalt a napokban a
Roszatom vezérigazgatójával. „Magyarország nemzetgazdasági és nemzetbiz-

Bezárhat a kis benzinkutak többsége

tonsági érdeke a paksi atomerőmű két
új blokkjának megépítése, a Roszatom
pedig képes a beruházás végrehajtására”
– nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter.

A kormány július 1-ig meghosszabbítja az üzemanyagokra vonatkozó árstopot, ami jó hír a fogyasztóknak, de végveszélybe sodorja a kisebb kutakat.

Forrás: www.telex.hu

A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke és a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint még a literenként 20 forintos jövedékiadó-csökkentés sem lenne
elég arra, hogy megfékezze a kis kutak
problémáját. Ha minden így marad, nyár
elejéig akár 500-600 kisebb benzinkút is

Lesz-e olcsó kollégiumuk a vidéki
diákoknak?
A Nemzeti Választási Bizottság, majd Kövér László házelnök is megerősítette, hogy lehet népszavazás az álláskeresési járadék 270 napra meghos�szabbításáról, illetve a kínai Fudan Egyetem budapesti megépítésének törléséről. Ez utóbbit azon a helyen építené fel a kormány, ahová a főváros 12
ezer kollégiumi férőhelyes Diákvárost tervezett.
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ezért azt javasolja, hogy a drága népszavazás helyett a parlament szavazza meg
azt, amit a kezdeményezők követelnek.
Az Alkotmánybíróság is vizsgálja a
kérdéseket, így ők még megállíthatják a
folyamatot. Ha továbbengedik, akkor valamikor ősszel szavazhatunk.

megszűnhet. Szakértők az adócsökkentés mellé egy szociális alapú benzintámogatási rendszert is javasolnak, amely
az alacsony keresetűeknél megtartaná
a jelenlegi 480 Ft-os árat, azonban a tehetősebbeknél megszüntetné az árkedvezményt.

Még soha nem született ilyen kevés gyerek

Forrás: www.444.hu

A vidéken élők számára azért van nagy
jelentősége ennek a népszavazásnak,
mert a jelenlegi lakásárak mellett létfontosságú, hogy legyenek megfizethető
kollégiumi férőhelyek. A népszavazás lebonyolítása előzetes számítások alapján
14 milliárd forintba kerülhet. Az ellenzék

ban országszerte. Az átlagot természetesen Budapest húzza fel leginkább, 276
ezer forintos nettó fizetéssel, a megyei
jogú városokban 225, a kisebb vidéki városokban 204, a falvakban pedig 178 ezer
forint volt a nettó átlagkeresetük havonta
az embereknek.

Forrás: www.hvg.hu

A magyar települések csaknem felében 160 ezer forint alatt volt a nettó átlagfizetés 2020-ban, ezek közül 12 százalékban a 120 ezer forintot
sem érte el.

Amióta modern statisztikai nyilvántartások
léteznek, még soha nem született ilyen kevés gyermek Magyarországon. 2022 első
negyedévében csupán 19 688-an jöttek
világra.
Ez az adat 12 százalékkal alacsonyabb,
mint a 2021-es, és 5,5 százalék különbséggel megdönti az eddigi 2019-es negatív rekordot is, amikor 20 854-en születtek.

Az első három hónap adataiból lehet
következtetni az egész évre is: a mostaniakból kiindulva 85 ezer körüli születésszám
valószínűsíthető. Ez jelentősen elmarad a
2021-es 93 ezertől.
A kormány sok pénzt fektet a családtámogatásokba és a népességnövelésbe, de
a számokat látva, eredménytelenül.
Forrás: www.telex.hu
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Forrás: www.24.hu

kozni az olajszállítást. Gondot okoz az olaj
finomítása is, vagyis az üzemanyaggyártás. A magyar finomítók az orosz olajra
vannak specializálódva. A kormány szerint
hosszú évekbe telne átállítani ezeket, de a
szakértők egy része cáfolja ezt.
A 27 uniós ország közül jelenleg csak

