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NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!                       94. szám (III. évfolyam/18.)  |  2019. május 8.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

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

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre 

szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!  

Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Az EP-választás előtt 14 európai ország-
ban mérték fel a politikai hangulatot. 
Magyarországon az ilyen kutatásokhoz 
képest szokatlanul sok embert, 4000 főt 
kérdeztek meg.

A kutatók arra jutottak, hogy a mig-
ráció fontos kérdés az emberek számá-
ra, de szó sincs arról, hogy az európaiak 

többsége szerint ez volna a legfonto-
sabb. Ahogy a bevándorlók száma jelen-
tősen csökkent, már nem ez foglalkoz-
tatja a legtöbb tagállamban a legjobban 
az embereket. Csak Magyarországon 
mondták a legtöbben Európa legna-
gyobb problémájának a migrációt, míg 
például a rengeteg bevándorlót fogadó 
Görögországban és Spanyolországban 
a téma a negyedik helyre szorult, és 
Olaszországban is csak a harmadik lett.

Amikor úgy tették fel a kérdést, hogy 
mi az adott ország két legnagyobb prob-
lémája, akkor viszont már Magyarorszá-
gon is csak a negyedik legtöbbször em-
legetett probléma a bevándorlás, sőt, 
valamivel kevesebben választották ezt, 
mint az európai átlag. Az egészségügy 
helyzetét és a korrupciót sokkal többen 
említették, és a megélhetést is. 

Forrás: www.444.hu

A magyarokat jobban aggasztja 
a korrupció, mint a migráció

Egy friss uniós kutatás szerint a magyarok mondták a legtöbben, hogy 
Európa legnagyobb baja a bevándorlás (migráció), de saját hazájukban a 
korrupciót, az egészségügyet és a megélhetést is ez elé sorolták. Sőt, a 
magyarokat saját hazájuk esetében jobban aggasztja a kivándorlás, mint 
a bevándorlás.

Miket tart a legfontosabb problémáknak 
Magyarországon? 
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Magyarországi válaszok 

MigrációMunka-
nélküliség

MegélhetésEgészségügy Korrupció

Média az érdekvédelemben – Képzés 
a Közélet Iskolájában

2019. június 1–2. (szombat–vasárnap) 10–18 óráig 
Auróra Közösségi Központ (Budapest, 8. kerület, Auróra utca 11.)  

Jelentkezési határidő: május 15.
További tájékoztatás:

kozeletiskolaja@gmail.com, www.kozeletiskolaja.hu

Indul a Szabad Terek Hálózata
A Szabad Terek Hálózata egy ígéretes új kezdeményezés civilek számára. Célja a 
szabad közösségek szorosabb együttműködése, a közösségi terek függetlensé-
gének megőrzése.  |  Országos nyitó hétvége: 2019. május 9–11.  |  Helyszínek: a 
budapesti Auróra, a debreceni Malter, a pécsi Apolló Mozi, a szegedi Grand Café 
Szeged és a szombathelyi BOHÉM.  |  Szervező: Alternatív Közösségek Egyesülete

Programok a Facebookon: Szabad Terek Nyitóhétvége
A Szabad Terek Hálózata összeköt, nyilvánosságot teremt. Lehet csatlakozni!

Újratervezés – A helyi nyilvánosság helyzete 
a Dél-Alföld régióban

címmel újabb konferenciát rendez a Nyomtass te is! mozgalom
A rendezvényen azt járjuk körül, hogy milyen a helyi nyilvánosság helyzete a régió-
ban, mit tehetünk a független helyi nyilvánosság megteremtése/megerősítése ér-
dekében, és hogy mit várunk, milyennek kellene lennie a független helyi médiának.

Időpont: 2019. május 18., 14.00–17.00
Helyszín: Zöld Terasz, Szeged, Földváry u. 3. 

Előadók és részletes program: www.nyomtassteis.hu/szegedikonferencia
Együttműködő partnerek:

Zöld Terasz www.facebook.com/zold.teraszok
Szegedi Civil Háló civilhalo.blog.hu/
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A várakozások szerint a regisztrált ki-
lakoltatások száma idén is háromezer 
körül alakul majd. Az esetek többsége 
továbbra is devizahiteles ügy. 

Ugyanakkor ennél is magasabb lehet 
a magánalbérleti szektorban történő ki-
lakoltatások száma – pontos adat azon-
ban nincs, ezeket az eseteket ugyanis 
semmilyen hatóság nem dokumentálja.

Különleges esetekben a téli morató-
rium alatt is lehet kilakoltatni. A Bírósági 
Végrehajtói Kar adatai szerint 2019 első 
negyedévében összesen 114 ilyen eset 

történt, ezek közül 19 volt önkényesen 
elfoglalt lakás kiürítése.

A Város Mindenkiért csoport és az 
Utcajogász Egyesület egy olyan tör-
vényjavaslatot is kidolgozott, amely 
legalább azt megtiltaná, hogy kisgyer-
mekes családokat megfelelő elhelyezés 
nélkül utcára lehessen tenni. A javasla-
tot – egy több mint tízezer aláírást tartal-
mazó petícióval együtt – a kormánynak 
is megküldték, ám a kabinet eddig még 
egyeztetni sem volt hajlandó.

Forrás: www.nepszava.hu 

Május elsején újra elkezdődtek a kilakoltatások. A Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kar adatai szerint tavaly – „családok éve” ide vagy oda – összesen 3212 re-
gisztrált kilakoltatás történt, ami szakértők becslése alapján közvetlenül leg-
alább 9-10 000 embert érintett – felnőtteket és gyerekeket egyaránt. 

Folytatódnak a kilakoltatásokCáfolja az Unió a Fidesz állításait 

Az Európai Bizottság kiadott egy tájékoztató anyagot, amely arról szól, 
hogy az egyik tagállam kormánya hazudozik. Ez a tagállam Magyarország.

„Az Európai Bizottság egyetért: a polgárok-
nak valóban joguk van tudni, hogy mit tesz 
az EU. Mi viszont azt gondoljuk, hogy az 
emberek tényeket érdemelnek, nem fikci-
ót. A magyar kormányzati kampány elferdíti 
az igazságot, és egy »titkos terv« sötét ké-
pét igyekszik felfesteni, amelynek célja az 
Európába irányuló migráció ösztönzése. Az 
igazság azonban az, hogy nem létezik ilyen 
összeesküvés” – írják a Lássuk a tényeket 
című uniós kiadványban.

„A magyar kormány állításai rossz 
esetben tényszerűen helytelenek, és a 
legjobb esetben is erősen megtévesztők. 
Soros Györgyhöz pedig az egésznek sem-
mi köze. A Bizottság ezért szeretne tiszta 
vizet önteni a pohárba, és pontról pontra 
tisztázni, mi a tény és mi a fikció.”

Ezután sorban cáfolják a legújabb kor-
mányzati kampány hét állítását:

Magyarország EU tagságának 
támogatottsága, 2019 január
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Az igazság mindezzel szemben az, hogy 
1. Nincs kötelező kvóta, csak önkéntes betelepítési programok vannak.

2. Nem gyengíteni, hanem erősíteni akarja a bizottság a nemzeti határ-
védelmet.

3. Egyáltalán nem tervezik a migránsvízumok bevezetését.

4. Semmilyen migrációt segítő szervezettel sem működnek együtt.

5. A bankkártyákat Görögországban tartózkodó, regisztrált menedék-
kérők kapták, a nekik járó készpénz helyett.

6. A legális bevándorlás nemzeti ügy, semmi sem kötelező az ilyen 
programok bevezetéséből.

7. A menekültek befogadása és a kohéziós pénzek kifizetése között 
nincs összefüggés. Fo
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Rekordszinten a magyar EU-tagság 
támogatottsága (2019. január)

Az elmúlt pár évben a munkaerőhiány 
hatására 8–12 százalék közötti mérték-
ben emelkedtek évente átlagosan a net-
tó bérek, így 2019 márciusára 237 ezer 
forint lett az átlagbér. Ezzel szemben 
idén év elején az átlagos nyugdíj értéke 
135 ezer forint.

Így állhatott elő az a helyzet, hogy 
míg 2015-ben az átlagnyugdíj 121, az 
átlagbér pedig 159 ezer forint volt, idén 
ez a két szám 135 és 237 ezer. Vagyis a 
bérek és a nyugdíjak közötti szakadék 
24-ről 43 százalékra nőtt!

A fentiekben bemutatott trend vél-
hetően a jövőben is változatlan marad. 
Mindez pedig különösen annak tükré-
ben aggasztó, hogy állandó a magyar 
társadalom elöregedése, így egyre ke-
vesebb ember befizetéseinek kell fede-
zetet nyújtania egyre több ember nyug-
díjára. 

Tekintettel arra, hogy semmilyen jel 
nem mutat a munkaerőhiány enyhülé-
sére, vélhetően a fentiekben bemutatott 
trend a jövőben is változatlan marad.

Forrás: www.hvg.hu 

Miközben az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek, a nyugdíjak 
jócskán elmaradtak ettől. Az eredmény: ma csaknem 45 ezer forint „hiányzik” 
az átlagnyugdíjból. 

Lemaradtak a nyugdíjak a bérektől


