
A magyar egyetemisták nyelvtanulását 
és külföldi tapasztalatszerzését segítet
te az Erasmus program, amely ingyene
sen biztosította, néha évente tízezernél is 
több diáknak, hogy rangos európai egye
temeken tanulhassanak. 

Az Európai Unió azonban megelégel
te, hogy a magyar egyetemek többségét 
alapítványokba szervezték ki és az élük
re pártpolitikusokat, fideszes haverokat 
ültettek, súlyosan megsértve az egyete
mek autonómiáját.   
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Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu
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A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.

Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

Orbán miatt egyetemisták ezrei 
esnek el az ingyenes külföldi 
tanulás lehetőségétől

Ha továbbra is a Fidesz pártkatonái fogják vezetni a magyar egyetemek 
többségét, az Európai Unió megvonja tőlük az Erasmus program által biz-
tosított kiutazások támogatását és a közös európai tudományos kutatás 
finanszírozását. 

Az Erasmus + programban résztvevők száma
Kiutazások Magyarországról 2017 és 2021 között

Közérthetőbben: vége az ingyenes face
bookozásnak, messen gerezésnek, whats
appozásnak, ahogy az In s tagram 
pörgetése, a Spotify hallgatása 
vagy navigációs programok hasz
nálata közben fogyasztott kilo
bájtok után is fizetni kell. Eddig a 
mobilszolgálatók némelyik díjcso
magban (nem az összesben), ha 
például a Facebookot használtuk, 
azt nem számították bele az adatfor

galmi korlátba úgy, mint bármilyen másik 
alkalmazást. Tehát ha túlléptük az adat

forgalmi korlátot, és emiatt minden 
mást lassított a szolgáltató, eset
legesen kikapcsoltak a szolgálta
tásból, a Facebook zavartalanul 
üzemelt tovább. Március 23tól 
a Facebook elveszti kivételezett 
helyzetét. Tehát ha kimerítjük az 

adatmennyiségi korlátunkat, akkor las
sítják a Facebookot is.

Vége az ingyenes mobilnetes 
Facebooknak és Messengernek
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2023. március 31-ig az összes magyarországi mobilszolgáltatónál megszű-
nik a nullás díjszabás, tehát ezután fizetni kell az olyan alkalmazásokért és 
szolgáltatásokért, amelyekhez eddig korlátlanul hozzáférhettek a felhasz-
nálók akkor is, ha a díjcsomagjuk internetes keretét már kimerítették.
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Újabb 30 templomot újítanak fel 
Libanonban magyar pénzből

A magyarok gazdagok, itthon úgysem 
tudnánk mire költeni az adófizetők 
nehezen megkeresett pénzét. Szijjártó 
Péter külügyminiszter most jelentet-
te be, hogy a magyar kormány eddig 
harminchárom keresztény templom 

felújítását támogatta a közel-keleti 
országban 1,8 millió dollárral (658 mil-
lió forint), most újabb szakasz kezdő-
dik, amelyben kétmillió dollárból (732 
millió forint) újabb harminc templomot 
fognak renoválni.
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December 15én az Európai Bizott
ság úgy döntött, hogy ezentúl a Fidesz 
pártkatonái által irányított közalapítványi 
egyetemeknek (a magyar egyetemek 90 
százaléka) nem biztosít pénzbeli támo
gatást az Erasmus program keretén belül 
kiutazásokhoz. 

A magyar felsőoktatás 2021ben  
23 mil lió euró (ami valamivel több, mint 
9,1 milliárd forint) támogatást kapott 
Erasmusra. Most azt harsogja a kormány
média, hogy majd a magyar kormány ki
fizeti ezt. Csakhogy ha lenne is erre pénz 
(miért lenne, ha más fontos dologra, 
pl. pedagógusbéremelésre nincs?), az 
Erasmus program – vele a magyar diá
kok fogadása külföldön és a külföldieké 
itthon – nem csak pénz kérdése. Ha az 

EUs országok nem akarnak együttmű
ködni velünk, nem fognak.

Ugyanilyen nagy veszteség a Hori
zont programból való kiesés is, ami egy 
összeurópai tudományos kutatási lehe
tőség az egyetemek számára. Ha ettől 
a magyar egyetemeket megfosztják, a 
nemzetközi elismertségük drasztikusan 
csökkenni fog, hiszen alig tudnak majd 
tudományos tevékenységben részt vál
lalni. Szerencsére 2022ben már szá
mos ilyen szerződést megkötöttek, amik 
2024ig érvényesek, tehát addig nem 
kell aggódnunk, azonban ha a kormány 
tavaszra nem hajt végre fontos változta
tásokat, óriási veszteség éri a diákokat és 
az egész magyar felsőoktatást. 

Forrás: www.telex.hu

A gáz 98, a sajt 83, a kenyér 81 százalékkal 
drágább, mint egy éve. A brikett ára még 
a gázénál is jobban nőtt (99 százalék), de 
a tűzifa ára is 58 százalékkal emelkedett. 
Az átlag fölötti drágulásúak közé ugrott 
27 százalékkal az üzemanyag is, amint el
engedték az árstopot. 

Rengeteg termék van ezeken kívül 
is, amelyek a 24,5 százalékos átlagnál is 
sokkal durvább áremelkedést produ
káltak. A KSH 140 termékcsoport árának 
változásából számolja ki az inflációt, a 140 
közül 21 több mint 50 százalékkal drágult.

Forrás: www.hvg.hu

Nem lassul az infláció
Európában nálunk a legmagasabb az infláció, ráadásul máshol már meg-
állt a növekedés, miközben Magyarországon egyre durvul. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint decemberben 24,5 százalékra nőtt 
az átlagos áremelkedés. 

A felvásárlást a kormány „Magyarország 
telekommunikációs ellátásbiztonsága 
érdekében közérdekből nemzetstratégi
ai jelentőségű összefonódásnak minősí
ti” – áll az indoklásban. 

Vane ember az országban, aki elhi
szi, hogy veszélyben forgott a telekom
munikációs ellátás biztonsága? A nem
zetstratégiai ügynek minősítés pedig 
azt akadályozza meg, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal megvizsgálhassa az ügy
letet, mert akkor kiderülne, hogy telje
sen felesleges volt az adófizetők pénzét 
ilyen őrültségre költeni.

A 660 milliárd forint értékű felvásár
lással az Antenna Hungária 51 százalé
kos, míg a Magyar Állam képviseletében 
eljáró Corvinus Zrt. 49 százalékos köz
vetett tulajdont szerez. Ez annyi pénz, 
amiből az összes magyarországi tanár 
fizetését busásan rendezni tudták volna. 
Arra nem volt forrás, erre igen.

Már a felvásárlást követő ötödik na
pon pedig bejelentették, hogy automa
tikus díjkorrekciót alkalmaz a lakossági, 
egyes flottás és kisvállalati ügyfeleinél a 
Vodafone Magyarország. 

Forrás: www.telex.hu

Felvásárolta a magyar Vodafone-t 
a Fidesz-kormány

Hazug indoklással, a versenyhivatali vizsgálatokat megakadályozva, tel-
jesen értelmetlenül, brutálisan magas összegért vette meg az állam és 
egy baráti cég a Vodafone Magyarország telekommunikációs céget. Pár 
nap múlva már be is jelentették, hogy megemelik a szolgáltatások árát. 

A debreceniek előzetes tájékoztatása nélkül, 
lényegében titokban kötött megállapodást a 
kormány és a kínai CATL óriásvállalat, hogy ak
kumulátorgyárat létesítsenek Debrecenben. 
Papp László fideszes polgármester persze 
támogatja a beruházást, azonban a helyiek és 

számos vegyész, biológus aggályait fejezte ki 
a gyár környezetre gyakorolt hatásaival kap
csolatban. A megyei kormányhivatal szerint is 
erősen hiányos a cég vizsgálata a környezeti 
hatásokról, mivel rengeteg adat hiányzik.

Forrás: www.debreciner.hu 

Tiltakozás a debreceni 
akkumulátorgyár ellen

Rendkívül környezetszennyező kínai akkumulátorgyárat telepítenek Debre-
cenbe. Egyre többen bírálják a beruházást, helyi népszavazásra is sor kerülhet. 
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