
Talán még büszke is lehetne a kormány, 
hogy ő szervezte Európa legnagyobb tű-
zijátékát, ha nem lennének milliók, akik 
rettegve várják a telet, hogy ki tudják-e 
fizetni az áram- és a gázszámlájukat. 
Ugyanezek a milliók egyre kétségbeeset-
tebben mennek be a boltokba, mert las-
san megfizethetetlenek számukra még az 
alapélelmiszerek is. Szóval minden fillérre 
szükségük lenne a szegényeknek és a le-
csúszó középosztálynak.

Az Európai Unió statisztikai hivatala 
döbbenetes adatokat tett közzé a napok-
ban. A magyar infláció a hatodik legna-
gyobb az egész Európai Unióban, csak a 
három balti állam, valamint Csehország 
és Bulgária fogyasztói árai nőnek durvább 
ütemben, mint az itteniek. Nálunk azon-
ban a benzin és néhány alapélelmiszer 
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Pártoktól független hetilap

Európa legnagyobb tűzijátéka 
és legdurvább élelmiszerár-
drágulása 
Az egész Európai Unióban nincs egyetlen ország sem, ahol a magyar tempó-
nál gyorsabban drágulna a kenyér, a rizs, a tésztafélék, a marhahús, a csirke-
hús, a gabonatermékek, a sajt, a margarin vagy a lekvár és még több tucatnyi 
termék. Viszont egyetlen ország sem dicsekedhet ilyen hatalmas tűzijátékkal, 
mint amilyen a miénk volt. 

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

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

A szeptemberi tanévkezdéssel együtt 
járó több tízezer forintos pluszkiadá-
sok sok család számára komoly 
anyagi megterhelést jelentenek 
minden évben. Bár a diákok 
ingyen kapják a tankönyve-
ket, de az egyre inkább el-
szabaduló infláció jelentősen 
nehezíti az egyéb taneszközök 
megvásárlását. 

A füzetekhez, papíripari ter-
mékekhez jelentősen – 30-50 százalék-
kal – drágábban lehet hozzájutni, de a 

nem papír jellegű irodaszerek ese-
tében is komoly drágulás figyelhető 

meg az év eleji árakhoz képest. Az 
iskolatáska, tornacipő ára is jelen-

tősen emelkedett. Az iskolai ét-
keztetés pedig 2022 őszétől 30 
százalékkal is többe kerülhet.

Az önkormányzatok által 
nyújtott 5 és 25 ezer forint közötti 
iskolakezdési támogatás nem jár 

automatikusan, egy formanyomtat-
vány kitöltése szükséges hozzá. 

Forrás: www.femina.hu

Akár 25 ezer is lehet az önkormányzati 
iskolakezdési támogatás

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

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

hasznoshirek.hu

Számos település, kerület önkormányzata nyújt iskolakezdési támogatást, 
ezért érdemes felmenni a helyi önkormányzat honlapjára, illetve személyesen 
érdeklődni.
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árának befagyasztása, illetve a mostanáig 
működő rezsicsökkentés elrejti a helyzet 
valódi súlyosságát. Az igazi árrobbanás 
még csak most következik.

De még így is: 242 termékcsoport kö-
zül 48 esetében a magyar árak nőnek a 

legdurvábban Európában. Még rosszabb 
a helyzet, ha csak az élelmiszereket néz-
zük. Azoknál nagyítóval kell keresni olyan 
termékeket, amelyeknél nem nálunk a 
legnagyobb az árnövekedés. 

Forrás: www.hvg.hu 

Összesen tehát 14 520 milliárd forintot 
adnának azért, hogy hazánk gazdagabb, 
élhetőbb és igazságosabb ország legyen.

Ezzel mindenki nyerne, országunk kü-
lönösen. Csökkenne a korrupció, megin-
dulna a jogállam visszaépítése, és létfon-
tosságú, hatalmas forrásokhoz jutnánk. 
Felelős államférfi képes lehet erre nemet 
mondani?

Forrás: www.helsinki.hu 

Ennyi pénzre várunk 
az Európai Uniótól

Az Európai Unió nagyvonalú ajánlata a kormánynak: Amennyiben nem lesz 
állami korrupció, és nem folyik tovább a jogállam lerombolása, akkor Ma-
gyarország végre hozzájut összesen 11 120 000 000 000 forint vissza nem 
térítendő támogatáshoz az uniós költségvetésből és a helyreállítási alapból 
(RRF). Ráadásul, ha hivatalosan és alátámasztva kéri a kormány, megnyílhat 
a 3 400 000 000 000 forintos kedvezményes hitelkeret is.

Sztrájkot hirdettek a mozdonyvezetők
Szeptember első hetével határozatlan 
idejű sztrájkot hirdetnek a mozdonyveze-
tők – feltéve, hogy nem jön létre megál-
lapodás a tavalyi reálkereset-veszteségük 
ellensúlyozására. Erről a Mozdonyvezetők 
Szakszervezete (MOSZ) döntött a múlt hé-
ten. A MOSZ még 2021 őszén indított mun-
kaügyi vitát, majd annak eredménytelen-

sége után 2022 márciusára hirdette meg 
a sztrájkot. Akkor az orosz-ukrán háborús 
konfliktus miatt kialakult válságra való te-
kintettel nem tartották meg. 

A kormány alaptalannak tartja a köve-
telésüket. Feltehetően másképpen látják 
majd, ha Magyarországon megáll a vasút-
közlekedés. 
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Az elmúlt fél évben a jegybanki kamat-
emelések jelentősen feltornázták a la-
káshitelek árát: az új kölcsönöknél 30 
százalékkal nőttek a törlesztőrészletek. 

A Bank360.hu kalkulációi alapján egy 20 
millió forintos lakáshitel csaknem 10 mil-
lió forinttal többe kerül most, mint febru-
árban.

Forrás: www.privatbankar.hu

Brutális emelkedés a lakáshiteleknél 

A Diákok a Tanárokért csoport 
szeptember 2-án 16 órára 
szervez tanévnyitó tüntetést 
Budapesten, a Bazilika elé, az 
Oktatás nemzeti ügy címmel. 
A Tanítanék Mozgalom pedig 
bejelentette: országszerte 
engedetlenségi mozgalmat 
kezdeményeznek az iskolákban. Indok-
lásuk szerint már nincs más mód, hogy 
megértessék a hatalommal: teljesen elle-
hetetlenült a közoktatás helyzete. A ta nári 
szakszervezetek is tiltakozásokra készül-
nek. 

Az első figyelemfelkel-
tő akció szeptember elsején 
lesz: a pedagógus- és diák-
szervezetek arra kérik a tanu-
lókat, szülőket, hogy kockás 
ingben jelenjenek meg az év-
nyitókon!

A Nyomtass te is! minden 
akciót igyekszik támogatni, két oktatási 
különszámot is készítünk. Szülők, nagy-
szülők, civilek itt tudnak jelentkezni, ha 
szeretnék kifejezni szolidaritásukat: www.
nyomtassteis.hu/kiallas-az-oktatasert 

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Tiltakozási hullám a közoktatásban

Döbbenten áll az ország a bejelentés 
előtt, hogy ezekben a súlyosan válságos 
időkben, amikor a kormány szerint nincs 
pénz az emberek megsegítésére, 715 
milliárdért felvásárolnak egy jól működő 
piaci telekommunikációs céget, a Voda-
fone-t. 

Mindez múlt hétfőn derült ki, amikor 
Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisz-
ter kiadott egy közleményt, miszerint „a 
magyar állam közreműködik a Vodafone 
Magyarország hazai tulajdonba vételé-
ben”. A kormány nemzetstratégiai jelen-

tőségűvé minősítette az akciót, így a Gaz-
dasági Versenyhivatal sem vizsgálhatja 
az ügyletet.

A Magyar Állam ráadásul csak 49 szá-
zaléknyi tulajdonrészt szerez (350-360 
milliárd forintért), a többségi tulajdon 
(51%) egy Fidesz-közeli haveri cégé lesz. 
Persze nincs ennyi pénzük, így várható-
an állami bank ad majd nekik. Vagyis a 
mi pénzükkel juttatnak megint egy baráti 
céget hatalmas vagyonhoz, és még az 
irányítása is az ő kezükben lesz

Forrás: www.nyomtassteis.hu, atlatszo.hu.

Miért veszi meg az állam a Vodafone-t?


