
Mindössze 1,2 százalék 
azok aránya, akik egy 
évnél hosszabb idő 
alatt sem roppannának 
össze, vagyis annyi tar
talékuk van. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 
Államkutatási és Fej
lesztési Intézetében 
ké  szült elemzés sze
rint különösen a mun
kanélküliek, egyedülál
lók és gyermekesek 
helyzete reménytelen.

A fenti adatok isme
retében meglepő és merész, 
ami  kor a kormánypolitikusok arról beszél
nek, hogy a lakosság egy tízes skálán majd
nem 7-es erősséggel elégedett az életével.  
A Népszavának nemrég adott interjúban Fer
ge Zsuzsa szociológus azt mondta, nemzet
közi összehasonlításban a magyarok „boldog
ságmutatója” 5,2-es értékű, és 7 pont fölé csak 
a skandináv országok tudtak kerülni. 

Ha azt vizsgáljuk, miért tart
ja szinte valamennyi szakértő 
reménytelennek az orbáni ál
mot, hogy 15 év múlva minden 
magyar asszony 23 gyerekkel 
gyarapítja a nemzetet, elég 
csak ránézni a családtámoga

tásokkal való elégedettség mutatóira. A min
denkihez elérő családi pótlékot a válaszadók 
majdnem 60 százaléka kevesli, a sikersztori, 

Ráadásul a valóságban még ennél is többen 
várnak üresedésre az idősotthonokban, a fo
gyatékossággal élők gondozóházában vagy 
épp a hajléktalanellátásban, sok helyen ugyan
is már annyi a regisztrált várakozó, hogy nem 
is nagyon vesznek fel új igénylőt a listára. Rá
adásul csupán az intézmények háromnegyede 
jelentette le az adatokat, a többiek nem, így az 
ottani várakozók számáról nincs pontos infor

máció. A jelentés becslése szerint a tényleges 
várakozók száma meghaladja a 41 ezer főt.

A szociális intézményeket fenntartó Szociá
lis és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 
másfél éve készíti el a várólistát az intézmények 
jelentései alapján. 

Az adatok alapján az idősek uralják a váró
listát, a várakozók háromnegyede az idősellá
tás egyik vagy másik szolgáltatásába szeretne 
bekerülni. Az összes várakozói igény 92,7 szá
zaléka a szakosított ellátásokban jelentkezik, 
vagyis az elsöprő többség bentlakásos intéz
ménybe szeretne bejutni. 

Bentlakásos, ápoló-gondozó idősotthoni, 
vagyis hosszú távú ellátásra vár a „sorban ál
lók” 68,6 százaléka. Az érintetteknek ráadásul 
minden bizonnyal nagyon sokáig kell majd vár
niuk egy férőhelyre, hiszen jelenleg száz ellá

tottra 48 várakozó 
jut. Még az átme
neti ellátást nyújtó 
idősek gondozó
házára is 2367en 
várakoznak. Ennél 
a csoportnál száz 
be   töltött helyre 
75,2 sorban álló jut. 

Ennél ugyan 
jóval rövidebb a 
sor, mégis nagyon 
sokat kell várni a 
pszichiátriai be
tegek otthonába 
való bekerülésre, 

hiszen ezekben az intézményekben jóval ke
vesebb a férőhely, mint az idősotthonokban. Ez 
a várólista még az idősekénél is aggasztóbb, 
hiszen a mentális betegek szakszerű ellátása 
általában egy napot sem várathat magára. En
nek ellenére jelenleg 2826 pszichiátriai beteg 
vár ilyen intézménybe való bekerülésre.

Forrás: www.mno.hu
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Máról holnapra él az ország 
kétharmada – A többségnek egyhavi 
tartaléka sincs 

A magyar lakosság 63 százalékának annyi tartaléka sincs, hogy egy hónapig 
fenn tudná tartani a mostani életszínvonalát, ha megszűnnek a rendszeres 
bevételei – derül ki a napokban nyilvánosságra hozott kutatásból.

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy 
az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja le több példányban, és adja 
tovább!  A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben 
olvashat a honlapunkon.  Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület  |  info.nyomtassteis@gmail.com

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Rekordszámú 
rászoruló 
a szociális 
várólistán

Míg tavaly júniusban még alig több 
mint 21 ezer ember szerepelt a szoci-
ális várólistán, addig idén szeptember-
ben már 29 599 regisztrált várakozót 
rögzítettek, ez az eddigi legmagasabb 
szám. 



Ön szerint van „Soros-terv”? Visszaküldi a 
nemzeti konzultációt?
Nem küldöm vissza, mert szégyenteljesnek 
tartom, hogy ennyire lenézik a magyar vá
lasztók intelligenciáját. Biztos, hogy nincs 
Sorosterv. Soros Györgynek vannak változó 
elgondolásai, de azok az állítások, amiket 
a szájába adnak, hazugságok. Aki ezeket a 
rémmeséket elhiszi, az megtévesztés áldo
zata lesz, de annyira átlátszók a szövegek, 
hogy azon csak sírni vagy nevetni lehet. Nem 
kedvelem Sorost, aki 1990 előtt sok jó ügyet 
és személyt támogatott, utána viszont ke
mény, sokszor unfair ellenfele volt az Antall
kormánynak. Sok mindenben, például a be
vándorlás ügyében eltér a véleményünk, de 
ettől még tragikomikusnak tartom, hogy már 
másodszor teleplakátolják vele az országot.

Brüsszel a kormányzati kommunikációban 
Magyarország ellenségévé lépett elő. Mit 
gondol, az uniós tagságunk veszélyben van?
– Nincs veszélyben, de a jóindulat igen, és ez 
a 2020 utáni támogatások mértékében még 
gondot okozhat. A kötelező kvóta – úgy tű
nik – lekerült a napirendről. De ott érzékelek 
egy ellentmondást, hogy igazolt menekülte
ket nem fogadunk be, ellenben letelepedési 
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Jeszenszky Géza: 
Biztos, hogy 

nincs Soros-terv

Az Antall-kormány 
külügyminisztere, 
az Orbán-kormá-
nyok nagykövete 
sze  rint olyan át-
látszó hazugságo-
kat adnak Soros 
szájába, amelye-
ken csak sírni vagy 
nevetni lehet. Aki 

ezeket a rémmeséket elhiszi, megté-
vesztés áldozata lesz. Bár nem beván-
dorláspárti, a nemzeti konzultációt és a 
Soros György elleni propagandát azért is 
tartja tragikomikusnak, mert a letelepe-
dési kötvények révén Magyarország bű-
nözőket is beenged az Európai Unióba 
– nyilatkozta Jeszenszky Géza a Magyar 
Nemzet című lapnak.

kötvényt vásárló gyanús figurákat igen. Távol 
kell tartani a terroristákat, de a bűnözőket is.

Mi a véleménye az oroszokról?
Nem vagyok oroszellenes, mindig sajnáltam 
az orosz népet. De egy olyan politikával, ame

lyik egy szomszéd országot megtámad, vagy 
szuronyok árnyékában tart népszavazást, nem 
lehet rokonszenvezni. Az ilyen agresszív politi
kától félő Lengyelországgal vagy a balti álla
mokkal szolidárisnak kell lennünk, ráadásul ez 
minket is fenyegethet. 

vagyis a családi adókedvezmény a megkér
dezettek harmada számára puszta tévedés, 
a kismamák munkába való visszatérésének 
segítését több mint 43 százalék kevesli, úgy, 
hogy akiket nem érintenek ezek a támogatá
sok, nagy százalékban nem is válaszoltak. Mi
nél több gyermek él egy családban, a szülők 
annál kritikusabban válaszoltak a kérdésekre.

Hasonló elégedetlenség olvasható ki a 
szociális ellátórendszerről alkotott vélemé
nyek adatsorából is. A segélyek összegét 63 
százalék kevesli, nagyjából ennyien gondolják 
úgy, hogy még két keresetből sem lehet fel
nevelni Magyarországon 3 gyereket, több mint 
73 százalék szerint igazságtalan a magyar 
nyugdíjrendszer, és majdnem ennyi válasz
adó szerint az állam nem biztosít tisztességes 
megélhetést a nyugdíjasainak.

A lakosság túlnyomó többsége azt gon
dolja, nagyságrendekkel több állami pénzt 
kellene fordítani az egészségügyre, munka
helyteremtésre, oktatásra, szociális bizton
ságra és gazdaságfejlesztésre. A korrupció 
értékelésekor sem született meglepetés: az 
emberek szerint a pedagógusok a legkevés
bé megvesztegethetők, míg a politikusokról 
gondolkodnak a legkritikusabban, 60 százalé
kukat korrumpálhatónak látják.

A kötet adatai közül érdemes kiemelni azt 
is: a lakosság a legkevésbé a politikai pártok
ban, a nyugdíjrendszerben, az ország vezeté
sében bízik, míg a bizalmi szint a személyes 
szférában a legmagasabb, hiszünk a csalá
dunkban, barátainkban és a tűzoltóságban.

Forrás: www.nepszava.hu
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Megszületett a pontos törvényjavaslatszö
veg arról, hogyan alakítanák át a választási 
rendszert ellenzéki pártok. Az átalakítást a 
Közös Ország Mozgalom kezdeményezte, 
nyolc párt képviselői dolgoztak rajta, a par
lament elé pedig az LMP, az MSZP, illetve 
az Együtt, a PM és a Liberálisok képviselői 
terjesztik.

A magyar választási rendszert 2010
es választási győzelme után a Fidesz 
egyoldalúan olyan igazságtalan 
módon alakította át, hogy 
2014ben a listás szavazatok 
alig 45 százalékának birtoká
ban a parlamenti helyek több 
mint 66 százaléka jutott nekik. 

Harc az igazságtalan választási törvény ellen
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