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Göncz Árpád: 1956 mindenkié 

Éljünk hát bátran jogos örökségünkkel, ‚56 szellemével, amely arra tanít, 
hogy egy nép, ha talpra áll önmaga védelmében, csak a pokol kapui ve-
hetnek erőt rajta.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

‘56-os 

KÜLÖNSZÁM

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

Ha elolvastad, add tovább!

‘56 annyiféle volt, ahányan átéltük. Akkor azt 
hittük, s mert ezen a címen ítéltek halálra, 
szabadságvesztésre, száműzetésre ben-
nünket, jó darabig őriztük magunkban a hi-
tet, hogy a forradalmat mi csináltuk. Sokáig 
tartott, s nehezünkre esett, hogy elfogadjuk 
a valóságot: nem mi csináltuk, hanem a for-
radalom csinált bennünket! A közös elvisel-
hetetlenség elleni tiltakozás, ‘56 erősebb 
volt, mint mi, erősebb, mint a részvevői.

A forradalom emlékét is kikezdte min-
den múlt átka, hogy az utódok tudatának 
változásával maga is megválto-
zik. Ennek az elkerülhetetlen fo-
lyamatnak az ismeretében, mie-
lőtt még ‘56 emlékének ápolása 
az iskolai ünnepélyek kötelező 
frázisáradatává sekélyesülne, 
szeretném kimondani, hogy ‘56 
mindenkié!

Ne egymásból faragjunk 
hát ellenséget! Ennek a harcnak 
ma éppúgy jövőnk, a társadalmi 
szolidaritás a tétje, mint volt ‘56-

ban. Éljünk hát bátran jogos örökségünkkel, 
‘56 szellemével, amely arra tanít, hogy egy 
nép, ha talpra áll önmaga védelmében, ha 
közösnek érzi a haza ügyét, képes legyőz-
ni előítéletet és ellenszenvet! Képes fölül-
emelkedni a kicsinyes érdekeken, képes kö-
zösen nemzetté nemesedni. S ha képes rá, 
csak a pokol kapui vehetnek erőt rajta. Csak 
a pokol kapui!

(Részlet Göncz Árpád 1990. október 23-
án elhangzott parlamenti beszédéből)

Forrás: www.parlament.hu 
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A RENEGÁTLÁSTALANOK 
egy közösség a művészetért
Tagjai művészek és aktivisták, akik tenni 
akarnak a közösségért

A Renegátlástalanokat 2016-ban alapítottuk, mert változtatni akartunk az emberek 
között tapasztalható széthúzáson. És mi más hozhatná össze az embereket – 
nézetektől, politikától, utálkozástól mentesen –, mint a Művészet? 

Az alapelveink: 
1.  Nem foglalunk állást politikai ideológiák mellett, távol maradunk minden párttól. 
2.  Az emberek összehozásáért és a kultúra felvirágoztatásáért dolgozunk. 
3.  Szembe megyünk mindennel, ami apátiát vagy széthúzást generál.
4.  Vitázz, de ne vitatkozz! 

Az első és azóta is elsődleges művészeti ág, amellyel foglalkozunk, a költészet. 
Kortárs és klasszikus művek – Nemes Nagy Ágnes versei például vagy a slam poetry 
alkotások – egymás mellett válhatnak közkinccsé. 

Szervezkedünk, ahol tudunk!
Közös események, workshopok és projektek futnak párhuzamosan, hogy a kultúrát 
minél több helyre eljuttassuk, hogy minél több embernek csaljon mosolyt az arcára 
egy-egy vers, slam, festmény vagy animáció. 

A Műveld az utcát! projektünk jelenleg a legaktívabb: busz- és villamosmegállókba 
ragasztunk műveket, hogy a várakozó városlakókat kizökkentsük. Szeretnénk, ha 
egy pillanatra felnéznének, megismernének valami újat, a többi várakozóval együtt. 
„Renegátlástalanok” nevű YouTube-csatornánkon egyre növekszik a fiatal, modern 
költőink műveiről készült videók száma. Egyik animációval is foglalkozó tagunkkal egy 
bemutatkozó videót is készítettünk, amely tökéletesen összefoglalja mozgalmunk 
történetét, céljainkat, álmainkat – ez is megtalálható a csatornán. 

Bárkit szívesen fogadunk körünkbe! Aki csatlakozna hozzánk, nincs más dolga, 
mint felkeresni Facebook-oldalunkat (facebook.com/renegatlastalanok). Segítünk 
kapcsolódni a fővárosi csapathoz vagy a vidéken található helyőrségeinkhez. 
Ha valaki támogatná mozgalmunkat, a Patreonon is elérhetők vagyunk, amelyen 
keresztül egy kis összeggel is bárki hozzásegíthet a közös cél eléréséhez. 
Aki változást akar a világban, hisz a kultúrában és a művészetben, szívesen tenné 
szebbé, ahol él, azt várjuk, köztünk a helye! 
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Győztek az otthonápolók

A Lépjünk, hogy Léphessenek Közhasz-
nú Egyesület, a Csak Együtt Van Esély 
(CSEVE) Csoport és az aHang platform 
közös kampánya nyomán támadt tár-
sadalmi összefogás hatására minden 
kategóriában nő az ápolási díj összege, 
lesznek családok, amelyekben több mint 
70 ezer forinttal, azaz több mint 200 szá-
zalékkal.

Az elmúlt években nem volt ilyen 
nagy hatású társadalmi kampány, amely-

nek eredményeként valóban javult volna 
több tízezer ember helyzete.

A kormánydöntés nyomán az ápolás-
ra szoruló gyermekek után járó díj össze-
ge egységesen havi 100 ezer forintra nő 
január 1-jével.

Hatalmas eredménynek tekintik az 
emeléseket, de a kampányt – melynek 
végső célja az összes otthonápoló mun-
kájának elismerése – folytatják. 

Forrás: www.ahang.hu 

Óriási siker, hogy a szeretteiket otthonukban 
ápolók és az őket támogató civil szervezetek 
kitartó kampánya képes volt rákényszeríteni a 
kormányt, emelje meg az ápolási díjat.  

Kicsinálta a kormány a lakástakarékokat

A támogatás megvonásával épp a legfőbb 
vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok. 
Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos 
támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt 
sokan a lakás-takarékpénztárakat válasz-
tották. Az indoklás szerint a “program mára 
egy, az állam és az adófizetők számára 
költséges, de nem hatékony konstrukcióvá” 
vált. További probléma a kormány szerint, 
hogy a megtakarításokból nem épültek új 
lakások és a CSOK  jobban szolgálja a ka-
binet céljait a lakhatási támogatások te-

rületén. Az egyetlen jó hír, hogy a törvény 
visszamenőlegesen természetesen nem 
érvényes, a már megkötött szerződésekre 
tehát még kifizetik a támogatást.

Ezzel szemben Tátrai Bernadett, a Fun-
da menta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezér-
igaz gatója szerin ma 1,5 millió lakástaka-
rék-szerződés van a piacon, így 2-3 millió 
ember élet- és lakhatási körülményein javít 
a rendszer.

A Momentum párt népszavazást kez-
deményez az ügyben. A következő kér-
dést nyújtották be a Nemzeti Választási 
Bizottsághoz: “Egyetért-e Ön azzal, hogy 
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi 
CXIII. törvény szerinti lakás-előtakarékosság 
állami támogatását az Országgyűlés 
terjessze ki a megkötésre kerülő lakás-
előtakarékossági szerződésekre is?”

Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu

Rekord gyorsasággal, 24 óra alatt 
szüntette meg a kormány a lakás-
takarékpénztári konstrukciók támo-
gatását. Ezzel főként a szegényebb 
rétegektől veszi el a lakásvásárlás 
illetve felújítás lehetőségét.

Nem Magyarországon lett először bot-
rány abból, hogy állami vezetők nagyvál-
lalkozók pénzén járnak szórakozni. Amíg 
Orbán Viktor teljesen természetesnek 
tartja, hogy az állami megbízásokból 
meggazdagodott Garancsi István fizeti a 
luxus magángépes meccsnézéseit, más-
hol a hasonló ügyek évtizedes karriere-
ket törtek ketté. 

Ilyen botrány tört ki Németországban 
is, amikor 1990 végén a Baden-Würt-
temberg tartományt vezető keresztény-
demokrata miniszterelnökről, Lothar 
Späthről kiderült, hogy rendszeresen fo-

gadott el ajándék utakat a legnagyobb 
vállalatok vezetőitől, akik szintén jól jár-
tak, hogy a politikussal utazgattak. Späth 
két hét alatt belebukott az ügybe. 

Forrás: www.444.hu 

Ami Orbánnak természetes, abba 
Nyugaton már évtizedekkel ezelőtt 
is belebuktak a politikusok
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Durván csökken a diplomások száma

Magyarországon 2014 után kezdett el 
csökkenni a diplomával rendelkezők 
aránya a fiatalok körében. Akkor a 25-34 
éves korosztály 32,1 százalékának volt 
diplomája, tavaly viszont már csak 30,2 
százalékának.

Miközben az Európai Unióban átlago-
san 1,8 százalékponttal nőtt a korosztály 
diplomásainak aránya, Magyarországon 

nagyjából pont ennyivel csökkent, így 
aztán a régiós versenytárs országok 
többségében eközben az uniós átlagnál 
is gyorsabban nőtt a magasan képzett 
fiatalok aránya. Szlovákiában 5,3, Cseh-
országban 3,9, Bulgáriában 2,1 száza-
lékponttal nőtt a diplomás 25-34 évesek 
aránya három év alatt.

Forrás: www.g7.hu

Az egész Európai Unióban szinte kizárólag csak Magyarországon csökkent 
a diplomások aránya a 25-34 éves fiatal felnőttek körében az elmúlt évek-
ben. Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában és Lengyelország is folya-
matosan nő a diplomások száma. 


