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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

2019 első két hónapjában a születések 
száma 5,1 százalékkal kevesebb, a halá-
lozásoké 11 százalékkal több volt, mint 
2018 azonos időszakában – közölte a 
KSH. Ezek a gyerekek azok, akik akko-
riban fogantak, amikor tavaly tavasszal 

Orbán Viktor bejelentette, hogy szövet-
séget ajánl a magyar nőknek; úgy tűnik, 
a szép ígéret még nem volt elég ahhoz, 
hogy gyerekvállalásra késztesse a csalá-
dokat. Így a természetes fogyás 36 száza-
lékkal, 3230 fővel nőtt 2018. január–feb-

ruárjához képest. Pedig 
már 2018 sem volt jó év: 
akkor az elmúlt hetven 
év harmadik legnagyobb 
népességcsökkenését 
mérték.

A havi természetes 
fogyás 5695 fő volt, ez 10 
százalékos növekedést 
jelent.

Az elmúlt három év-
ben közel 56 ezer ma-
gyar gyerek született 
külföldön. A KSH adatai 
szerint itthon 274,6 ezer 

Már minden hatodik magyar gyerek 
külföldön születik 

A tavalyi népességcsökkenés is az elmúlt 70 év harmadik legrosszabb 
adata volt, de azóta a születések száma tovább zuhant, a halálozásoké 
pedig még nagyobbat nőtt. Eközben például Németországban már több 
magyar gyerek született tavaly, mint Nógrád megyében. 

Németországban született magyarok száma
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Forrás: Portfolió

Magyarországon jelenleg a társadalom 
30 százaléka tartozik az alacsony jöve-
delműek csoportjába, arányuk 10 év alatt 
4,7 százalékponttal emelkedett. A közép-
osztályba a társadalom 62 százaléka tar-
tozik, ez a réteg 3,7 százalékponttal zsu-
gorodott, a felső csoportba a társadalom 
7 százaléka tartozik.

Az Orbán-kormány a középosztály 
felemelkedését tartja fontosnak, mert ők 
adják a gazdaság alapját a munkaerejük-
kel, vállalkozásaikkal. A propagandájuk-
ban egy erős és széles társadalmi réteg 
jelenik meg, az intézkedések azonban 
sokkal inkább kedveznek a felső-közép-

osztálynak, mint a társadalom alsóbb 
szintjén lévőknek.

Erre jó példa az adórendszer átalakí-
tása, mely progresszívből egykulcsossá 
vált. Bár a fizetendő adó mértékét tekint-
ve ezzel minden dolgozó ember jól járt, a 
gyakorlatban az alacsonyabb keresetűek 
számára drasztikus változást hozott. Az 
ő fizetendő adójuk egy százalékponttal 
csökkent ugyan, ám közben a kormány 
eltörölte az adójóváírást, így a végső 
egyenleg negatív. Ezzel szemben a ma-
gas keresetűeknél az adó szinte meg-
feleződött, így a korábbiaknál jóval több 
pénzből gazdálkodhatnak.

Hárommillió magyar él havi 125 ezer 
forintnál kevesebből 
A magyar társadalom mintegy harmada tartozik a legalsó társadalmi réteg-
be egy friss kutatás szerint. Arányuk az elmúlt években még emelkedett is. 
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MÉDIA AZ ÉRDEKVÉDELEMBEN – képzés a Közélet Iskolájában
Erre a képzésünkre elsősorban olyan résztvevőket várunk, akik szeretnék fejleszteni a szervezetük/

közösségük közösségi médiafelületeit és sajtómegjelenéseit, és szeretnék megtanulni a szervezetek és 
ügyek hatásos kommunikációját.

2019. június 1–2. (szombat–vasárnap) 10–18 óráig
Auróra közösségi központ (Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 11.)
Jelentkezés és további információk: kozeletiskolaja@gmail.com     



A világon is egyedülálló eredményt sikerült lerombolni Budapesten: 47 
éven át gyakorlatilag patkánymentes volt a magyar főváros. Az idei év első 
3 hónapjában azonban több patkánybejelentés érkezett, mint korábban 
egy teljes év alatt. Mindez azért történt, mert egy haveri cégé lett ez a 
munka is. 
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gyerek született 2016–2018 között, vagy-
is minden hatodik magyar gyerek már 
külföldön jön világra.

Különösen erőteljes a növekedés Né-
metországban, ahol 2018-ban 1860 ma-
gyar gyermek látta meg a napvilágot, ez 

egyrészt 2007 óta a legmagasabb érték, 
másrészt több mint háromszázzal meg-
haladja a 2017-es adatot. Ez azt jelen-
ti, hogy Németországban több magyar 
gyermek született, mint például Nógrád-
ban. 

Forrás: www.hvg.hu, www.168ora.hu, www.napi.hu 

A norvég állam egy uniós szerződés alapján 70 
milliárd forintot adna Magyarországnak. Orbán 
Viktor kormánya azonban nem írja alá a szerző-
dést, mert abból néhány milliárd forintot függet-
len civil szervezetek oszthatnának szét.

Mivel Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, 
de élvezi annak előnyeit, ezért a szegényebb tagor-
szágoknak támogatást kell hogy fizessen. Magyar-
ország 70 milliárd forintot kapna. A pénz nagy részét  

energiahatékonysági vagy örökségvédelmi projek-
tekre, kutatásra vagy vállalkozások támogatására 
lehet fordítani. Tíz százaléka jutna magyar civil szer-
vezeteknek. Az Orbán-kormány számára azonban el-
képzelhetetlen, hogy legyen olyan pénz, amit nem ők 
osztanak el, és nem a saját haverjaiknak jut.  

A szerződést már minden érintett európai tagál-
lam aláírta, kivéve Magyarországot.

Forrás: www.magyarnarancs.hu 

Inkább nem kell a 70 milliárd, ha az utolsó fillérig 
nem lehet a haveroké 

Korábban, évtizedeken át egy másik 
cég, a Bábolna Bio Kártevőirtó 
Kft. végezte a patkánymente-
sítést a fővároshoz tartozó 525 
négyzetkilométeren, amelyet 
a legutóbbi közbeszerzési eljárást során 
2018-ban kiütött a nyeregből egy kisebb, 
főként szúnyog- és rovarirtással foglal-
kozó cégekből álló, addig ismeretlen 
cégcsoport. Az átadás után 3 hétig egy-
általán nem volt irtás a fővárosban: mire 
az új cég munkába állt, városszerte el-

szaporodtak a patkányok.  
A botrány elkerülése érde-

kében a fővárosi közgyűlés 
egy gyors döntéssel rendelke-

zett arról, hogy 2019-ben 650 
millió forinttal megemelik a patkány-
mentesítésre szánt évi 260 millió forintos 
keretet. 

A pluszforrást is figyelembe véve en-
nek harmadából oldotta meg korábban a 
feladatot a kirúgott cég. 

Forrás: www.index.hu 

Budapest már nem patkánymentes 

Kína, mint a világ egyik legnagyobb hatalma, 
szeretne Európában az eddigieknél is jobban 
jelen lenni. Sokat segítene ebben, ha Belgrád 
és Budapest között egy korszerű vasútvonal 
épülne meg, ami az áruszállítást segítené.

Ez a vasútvonal jelenleg tökéletesen ki-
használatlan. Tehát megépítése csak a kína-
iaknak fontos. Vagyis a logikus az lett volna, 
ha az ő pénzükből épül meg. 

Ehelyett Orbán Viktor felajánlotta, hogy 
majd mi megépítjük. A kínaiak jó nagy ka-
matra adnak nekünk kölcsönt az építkezésre, 
és azt majd a magyar nép szép fokozatosan 
visszafizeti. De legalább munkát ad ez töme-
gesen magyaroknak. Dehogy. A vasút nagy 
részét kínai vállalatok építik majd, vagyis a 
kölcsönadott pénz jelentős része vissza-
megy Kínába. Aztán újra kifizetjük nekik a tel-

jes összeget törlesztés formájában, persze 
kamatostul. 

Ha sok árut szállítanak, akkor lesz némi 
vámbevétel, ami a legjobb esetben 130 év 
múlva hozza vissza a befektetett pénzt. 

De kinek éri ez meg Kínán kívül? Nos, a 
buliba bevettek egy magyar céget is, ame-
lyet majd busásan megfizetnek. Verseny is 
volt. Mit gondolnak, hogy vajon ki nyerte 
meg? Természetesen a magyar géniusz, Mé-
száros Lőrinc egyik cége, aki a vasútépítés-
hez is a legjobban ért. 

A hét elején közleményt adott ki az 
Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, 
amelyben figyelmeztetik Magyarországot, 
hogy Kína sok százmilliárdos kölcsönei miatt 
adósságcsapdába kerülhetünk. Persze, biz-
tosan ők is rosszul látják. 

Van-e olyan őrült vállalkozó, aki olyasmibe teszi a pénzét, ami a legjobb eset-
ben 130 év múlva térül meg? Igen, van, a magyar állam, amely a mi pénzünkből 
áldoz 750 000 000 000 forintot egy gazdaságilag értelmetlen vállalkozásra.

Miért a mi pénzünkből épül vasút 
a kínaiaknak? 

2020-tól kötelező lesz a nyelvvizsga az egyetemi 
felvételikhez. A múlt héten tüntető fiatalok szerint 
a középiskolákban nem készítik fel őket erre. Azt 
is kifogásolták, hogy a miniszterelnöknek sincsen 
középfokú nyelvvizsgája. 

„Milyen ország az, ahol miniszterelnök lehet va-
laki B2-es nyelvvizsga nélkül, de egyetemista nem?” 
– indokolta a félig vicces követelést Gyetvai Viktor, a 
Független Diákparlament vezetője, a tüntetés egyik 
szervezője. Ha Orbán Viktor nem teszi le addig a 
nyelvvizsgát, folytatta, akkor népszavazási kezde-
ményezéseket indítanak a következő ügyekben:  

Halasszák el a felvételihez előírt nyelvvizsga-

követelmény bevezetését addig, amíg a magyar is-
kolák nem lesznek képesek rendesen megtanítani a 
diákokat valamelyik idegen nyelvre.

Magyarországon ne lehessen miniszterelnök 
olyan személy, aki nem teljesíti az összes olyan fel-
tételt, amit egy egyetemi felvételizőtől elvárnak. 

„A kormány hat évvel ezelőtt bejelentette, hogy 
2020-ban nyelvvizsga kell a felvételihez, majd hat 
évig nem csinált semmit” – mondta Ercse Krisztina 
oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szóvivő-
je. Azóta egy Emmi által indított vizsgálat is megál-
lapította, hogy a magyar iskolákban folyó nyelvtaní-
tás nem hatékony. 

A nyelvvizsgatörvény kiszorítja a szegényeket 
az egyetemekről 
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