
Durván félmillió emberben merült fel, 
hogy elhagyná Magyarországot – derült ki 
a legutóbbi (2016. októberi) kis népszám-
lálás most nyilvánosságra hozott ada-
taiból. A külföldre költözés lehetőségét 
mérlegelők 14 százaléka már végleg el-
döntötte, hogy legalább egy időre veszi a 
kalapját. Az érintettek fennmaradó bő har-
mada ugyancsak távozni készült, ám még 

nem körvonalazódott pontosan, hogy mi-
kor és hova. A kivándorlásról gondolkodó 
542 ezres népesség többsége – 71 szá-
zalék – nem kívánt örökre hátat fordítani 
Magyarországnak, közel a fele legfeljebb 
ötévi távolléttel kalkulált. A további 29 szá-
zalék viszont késznek mutatkozott arra, 
hogy „örökre” elhagyja szülőföldjét. 

Forrás: www.hvg.hu
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Több százezer magyar tervezi 
itthagyni az országot

Az aktív korú (16–64 év közötti) népesség tagjai közül minden 12. sze-
mély (8,4 százalék) tervei között szerepel, hogy rövidebb-hosszabb idő-
re – akár véglegesen is – elmegy Magyarországról. A külföldre költözést 
fontolgató magyarok 29 százaléka úgy gondolja: ő ide sosem tér vissza.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük, 

hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com 

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

TÁMOGASSA TANSZERREL A SZEGÉNY GYEREKEKET!

Hazánkban közel 300 000 gyereknek nincs megfelelő tanszere. A Főnix 
Mozgalom és a Tiszta Magyarországért csoport elindítja az Országos Tanszer 

Támogatás programot, hogy a rászoruló gyerekek tanszerhez jussanak.
A folyamatosan megadott gyűjtési pontokon várják az adományokat, az 

alábbi számlaszámra a pénzbeli támogatást: 
MENŐK-OTT

16200106-11624455; közlemény: OTT 2018
Többek között füzeteket, logikai készletet, körzőt, vonalzót, ceruzát, festéket, 

ollót, tolltartót, tornafelszerelést várnak. 

Ha elolvastad, add tovább!

Ellenállás a diktatúrában – 
nyári egyetem

2018, Magyarország. Még nem diktatúra, de egyre kevesebb levegőhöz jutunk. 
Félünk a politikától, félünk egymástól, félünk a kívülállóktól. Meg féltjük magunkat is. 
De mit lehet tenni? Hogyan éljünk túl? És hogyan álljunk ellen? Hogyan erősödjünk 

meg? Hogyan kommunikáljunk egymással? És hogyan építsünk fel egy másik 
Magyarországot?

A Város Mindenkié és a Közélet Iskolája idén is megrendezi – immár hetedik – 
közösségi nyári egyetemét. Az idei témánk: Ellenállás a diktatúrában – tapasztalatok a 
múltból és a világ minden tájáról, lehetőségek ma Magyarországon. A Nyomtass te is! 

mozgalom képviselőivel vasárnap 10 és 13 óra között találkozhatnak. 

A vidékről érkező résztvevőknek korlátozott számban tudunk szállást biztosítani, ha 
mindkét napon részt vesznek.

2018. augusztus 11–12. (szom bat–vasárnap) 10–18h
Gólya Szövetkezeti Presszó (Budapest, 8. kerület, Bókay János utca 34.)

http://www.kozeletiskolaja.hu/post/ellenallas-diktaturaban-nyari-egyetem

A kivándorlást tervező magyarok megoszlása a külföldön 
tartózkodás tervezett ideje szerint

Férfiak

Nők

12,1% 26,5% 33,4% 28%

13,1% 24,4% 32,5% 30%

Kevesebb mint 1 év                1–2 év                2 évnél több, de nem végleg                 végleg
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Létszámhiány miatt rengeteg a túlóra, 
az alapbér viszont méltatlanul kevés a 
rendőrségnél: egy 24 éve a kötelékben 
dolgozó egyenruhás nettó fi-
zetése 172 ezer forint, ami a 
pluszórákkal legfeljebb 
210 ezerre kúszik fel. Ja-
nuártól azonban szabad-
napban adják ki a túlórát, 
már ha lesz annyi ember, 
hogy néhányat el lehes-
sen engedni szabadságra. A 
megvonás hírére lesze-
relési dömping kez-
dődött.

Annak ellenére, 
hogy a rendvédelem 
területén működő több 

szakszervezet is egybehangzóan állítja, 
az elvándorlás miatt hamarosan kritikus 
alá csökkenhet a létszám a rendőrség-

nél, az ORFK közleményben kije-
lentette: a hivatásos állomány 

feltöltöttsége csaknem 98 
százalékos, s „Magyarország 

kiegyensúlyozott közbiz-
tonságát, állampolgáraink 
nyugalmát, a rendőrség 
szakmai feladatainak 
ellátását semmi nem 
veszélyezteti”.

Mindenki eldönthe-
ti, hogy a rendőröknek 
hisz, vagy a hivatali köz-

leményeknek. 
Forrás: www.nepszava.hu
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Egyre kevesebb a rendőr, soha nem látott leszerelési hullám indulhat meg 
az egyenruhások körében. Az ok: januártól már nem pénzt, hanem szabad-
napot kapnak a túlórákért. 

Ha jövőre nem lesz túlórapénz, 
sok rendőr inkább leszerel

Már 2015-ben tiltakozó túrát rendeztek a 
biciklisek Tour de Rákosrendező címmel, 
hogy felhívják a figyelmet az állomás 
környékén lévő járhatatlan útszakaszra. 
Azóta a zuglói önkormányzat megcsinál-
tatta a járda-kerékpárutat, de a MÁV terü-
letén még mindig maradt egy százméte-
res használhatatlan szakasz.

Néhány napja a Kétfarkú Kutya Párt 
kezdte el önkéntesekkel, de szakszerűen 
az építkezést, ám azt a MÁV által riasz-
tott rendőrök megakadályozták. A vasút 
azóta is jó pénzért őrizteti a területet, ne-
hogy titokban megépítse valaki.  

Forrás: www.index.hu 

Nem engedi a MÁV, hogy helyette 
építsenek bicikliutat 

Közel félmillió forintért adnak infor-
matikai eszközöket, iskolai berende-
zéseket és sportfelszereléseket azok-
nak az iskoláknak, amelyek videóval 
bizonyítják, hogy a Felcsút csapatának 
drukkoltak a Puskás stadionban – de-
rül ki a klub hivatalos programfüze-
téből. Ahhoz, hogy a nyertesek közé 
kerüljenek, az iskoláknak három ha-
zai meccsre legalább húsz gyereket 

kell kivinniük. A támogatás összege 
egyébként nem is túl magas ahhoz 
képest, hogy új focisták vásárlására 
közel egymilliárd forintot költöttek 
el Felcsúton. A lap szerint a Felcsút 
legutóbbi hazai meccsén a híresen 
megbízhatatlan hivatalos nézőszám 
szerint is csupán 837-en nézték végig, 
amint a csapatot megveri az MTK.

Forrás: www.hvg.hu

Jutalom az iskoláknak, ha megtöltik 
Orbán felcsúti stadionját

Három fővárosi kórházat kerestek fel a 
napokban, ahol rejtett kamerával mérték 
meg a levegő hőmérsékletét: délelőtt 11 
és délután 2 óra között 32 fokot mutatott 
a hőmérő.

Volt, ahol arról számoltak be a be-
tegek, hogy csak vizes törülközővel a 
nyakukban bírják ki a kánikulát. Másutt 
meg arról, hogy éjszakára sem hűlnek le 
a szobák, a hőség szinte elviselhetetlen. 
Kiderült, hogy ebben az intézményben 
éppen „energetikai korszerűsítés zajlik”, 
aminek keretében tégláig bontották visz-
sza a szigetelést. 

Egy asszony arról beszélt, hogy az 
ágyhoz kötött párja szobájában 30 fok 
van, csak a vizes ruhás mosdatással tudja 

elviselhetőbbé tenni számára a kánikulát. 
Hozzátette: a nővérek nagyon rendesek, 
hasonlóan próbálnak segíteni a többi be-
tegnek is. 

Légkondi nincs, csak a kereszthuzatban és a hidegfrontban reményked-
hetnek a fővárosi kórházak kórtermeiben fekvő betegek és az ott dolgo-
zók, derült ki az ATV Híradójának rövid tesztjéből. 

Világszínvonalú magyar egészségügy: 
32 fokos kórteremben „gyógyulnak” 
a mozgásképtelen betegek
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