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Az új tanév fontos dátumai

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

A 2022/2023-as tanév első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök), az utolsó
június 15. (csütörtök) lesz. Közzétették az iskolai szünetek időpontjait is.

263. szám (VI. évfolyam/31.) | 2022. augusztus 2.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ggetlen

ól fü
Pártokt
•• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2022. december 21., a szünet utáni első
tanítási nap 2023. január 3.
•• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2023. április 5., a szünet utáni első
tanítási nap 2023. április 12.
•• Az érettségi vizsgák időpontja: írásbeli 2022. október 14–27. és 2023. május 5–26.; emelt szintű szóbeli 2022.
november 10–14. és 2023. június 7–14.,
középszintű szóbeli 2022. november
21–25. és 2023. június 19–30.

•• Az első félév 2023. január 20-ig tart.
•• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2022. október 28., a szünet utáni első
tanítási nap 2022. november 7.

A jogszabály a Magyar Közlöny 2022. évi
128. számában jelent meg.
Forrás: hvg.hu

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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Orbán: Megszorítások pedig
nem lesznek
Van viszont infláció elleni harc, forint megvédése, rezsiküzdelem, kataátalakítás, extraprofitadó, benzinársapka, hatósági ár. Egy friss közvéleménykutatás szerint az embereket már nem lehet megtéveszteni mindenféle szómágiával, a magyarok 80 százaléka szerint bizony kemény megszorítások
sorozata az, ami most történik.
A választások előtt néhány nappal így
fogalmazott Orbán Viktor: „Ha a baloldal
nyerne vasárnap, akkor lenne megszorítás, ha pedig a jobboldal nyer, akkor
nem lesz megszorítás….mert ők szoktak
megszorítást csinálni.” Az emberek hittek
neki, és a Fidesz megnyerte a választást.
Napjainkban viszont már egyre gyorsuló
ütemben zajlik az ébredés a Fidesz szavazótáborában is.
Hiába ismételgeti Orbán hazug módon még ma is, hogy marad a rezsicsökkentés, a Publicus Intézet friss felmérése szerint az emberek már nem hisznek
neki. A válaszadók kétharmada (68%) úgy
véli, a Fidesz megszegte a rezsicsökkentésre vonatkozó legfontosabb választási
ígéretét, és 80 százalékuk szerint igenis megszorításnak tekinthető a rezsitámogatás és a katázás korlátozása. Ezzel
még a fideszesek 49 százaléka is egyet-

ért. A megkérdezettek 70 százaléka nem
elégedett azzal, ahogyan „az országban
mennek a dolgok”.
Orbán Viktor még ebben a válságos
helyzetben sem őszinte, rendszeresen
épp az ellenkezőjét mondja annak, mint
Illusztráció: Pápai Gábor

Nincs kizárva, hogy a szaktárca esetleges zavarokra is készül, mert a rendelet
szerint „a tanítási év lezárásának, a tanuló
minősítésének, a magasabb évfolyamra
lépésnek nem akadálya, ha az iskola a
rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat nem tudja teljes
egészében pótolni”. Utalást tesznek arra
is, hogy a tananyagrészeket bizonyos
esetekben a következő tanévre halaszthatják, illetve elrendelhetik a tantermen
kívüli, digitális munkarendet.

hetilap

Megszorításról szó se eshet...
1
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Ma pedig ezt javasolja cinikusan az
embereknek: „Aki az átlag felett fogyaszt,
az csökkentse a fogyasztását, vagy keressen többet.”
Szinte minden napra jut egy újabb
megszorítás. Bár Orbán azt ígérte, hogy
október 1-ig marad a 480 forintos benzin, a hétvégén a nem magánszemélyek
által használt autók esetében eltörölték
ezt a kedvezményt. Becslések szerint ez
800 ezer gépjárművet érint. Nem nehéz
megjósolni, hogy a kis cégek a megemelkedett üzemanyagárakat beépítik
majd a termékek árába, tovább növelve
az inflációt.

Hoppon maradt napelemes pályázók
A választások előtti napokban örömmel értesítettek ki levélben sok-sok
ezer embert, hogy nyert a pályázatuk, amelyen napelemek telepítéséhez
kaptak volna komoly állami támogatást. Azóta azonban mély hallgatás
van a pénzről.
Februárban zárult le a pályázat, amelyben 2,9 millió forint
támogatást kaphatott az, aki
napelemrendszert akar kiépíteni, 9,4 milliót, ha akkumulátorokkal is kiegészítette
volna a rendszert. Erre ös�szesen 200 milliárd forintot
szánt a kormány, ami 40 ezer háztartást
érint.
A forint árfolyamának romlása és a
növekvő infláció miatt pedig már akkor is

Forrás: www.nepszava.hu

Fatüzelésre állnak át az iskolák?
A Belügyminisztérium utasítja az oktatási intézményeket, hogy haladéktalanul mérjék fel gázról a fatüzelésre történő átállás mihamarabbi lehetőségét
kályhák beszerzésével.
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
alelnöke, Totyik Tamás elképedt az ötleten. Az átalakítás értelmetlen, és nagyon
költséges, mert a fa ugyanolyan drága

lesz, mint a gáz. Szerinte így visszatérünk
a kincskereső kisködmön világába, ahol
majd a gyerekeknek kell fát hordaniuk az
iskolába.

Amióta a kormány bejelentette az új, elképesztő rezsiárakat, az emberek pánikszerűen elkezdtek fát és szenet vásárolni, hogy a téli hónapokra legyen
mivel fűteniük. Azonban a Tüzép-telepek szinte teljesen kimerültek, az árak
pedig az egekben.
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Forrás: www.mfor.hu

Öntik a pénzt a hadseregbe
milyen a gazdasági helyzet, milyen az inflációs környezet, mégiscsak legyen elég
pénz arra, hogy a korábbinál sokkal
intenzívebb fejlesztések tudjanak
megvalósulni ezen a területen.
A légierőnek 216,1, a szárazföldi erőnek 398,5, a katonai infrastruktúra fejlesztésére 120,6, egyéb kiadásokra pedig 106,5 milliárdot költhetnek.

Forrás: www.444.hu

Pánikszerűen vásárolják fel a tűzifát

Forrás: www.klubradio.hu

Több mint másfélszeresükre nőnek a honvédelmi kiadások a jövő évi költségvetés
tervezete szerint.
Csak a beszedett különadókból
842 milliárd megy ilyen célokra,
rengeteg új fegyverbeszerzés is
jöhet.
A kormány azért hozta létre a Honvédelmi Alapot, hogy annak ellenére, hogy

kevesebbre lenne elég az állami támogatás, ha azt kézhez
kaphatnák a nyertesek. Ráadásul a rezsicsökkentés részleges eltörlése miatt óriási lett az
igény a napelemekre. Az érintett hivatalok nem válaszolnak arra az egyszerű kérdésre,
hogy miért nem jön a pénz. A lebonyolító
cégek az államra mutogatnak, mondván,
ők nem tudnak semmit.

Van, ahol egy nap alatt elfogyott a fa, másutt pedig már 200 fős várólistákat kellett
felállítani, a telepek és erdészetek olyan
ellátási problémákkal küzdenek, hogy
egyszerűen képtelenek lépést tartani a
tempóval. Valaki négyszeres, de megszólalt olyan fakereskedő is, aki tízszeres
keresletnövekedésről számolt be.
Eközben a tűzifa ára is jelentősen
megnövekedett: a tavalyi 3600 Ft helyett
már 4500 Ft-ba kerül egy mázsa, és ez
várhatóan télig még emelkedni fog. Ha-

sonló a helyzet a szénnel is, alig van már
készleten, és szinte kétszer annyiba kerül.
Azonban a vásárlókat ez nem riasztja el,
akkora a pánik, hogy azt mondják, mindegy, mennyiért, csak legyen.
Van, aki úgy táraz be tűzifával, hogy
még kéménye sincs otthon, egy fatelep
vezetője szerint „ők azzal számolnak,
hogy ha tényleg beüt a baj, akkor kandallót építtetnek, vagy akiknek erre nincs
lehetőségük, jobb híján lyukat ütnek a
falba, és kivezetik rajta a kályhacsövet”.

Forrás: www.telex.hu

néhány hónappal ezelőtt, mert azt hiszi,
már senki nem emlékszik rá.
Például 2021. november 19-én még
így beszélt a rezsicsökkentésről: „Amit
most hallok a baloldaltól, hogy a rezsit
úgy kell csökkenteni, hogy kevesebb
vizet kell használni, kevesebb áramot
kell használni, meg kevesebb gázt kell
használni – ilyenkor van egy szó, amit az
ember mond, csak az édesanyák iránti
tiszteletből nem mondja hangosan. Meg
amikor azt mondják, hogy magas a benzinár, akkor használjuk kevesebbet az autót, üljünk többen egy autóban. Remek!
Erről is van az embereknek egy véleménye. Tehát szerintem ezek nem jó dolgok.”
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