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Október 15-én lépett hatályba a szabálysértési törvény legutóbbi módosítása, amely minden eddiginél szigorúbban
bünteti a közterületen élő hajléktalan
embereket. A 2018 júniusában módosított alaptörvény ugyanis kimondja, tilos
az életvitelszerű közterületen tartózkodás.
Az eljárás során az érintettek ingóságait elveszik, a
„tárolhatatlan dolgokat” megsemmisítik,
Az Utcajogász Egyesület
arra kér mindenkit, segítsenek
eljuttatni ügyvédi telefonszámukat az utcán élő emberekhez. Fontos, hogy az őrizetből
fel tudjanak hívni egy ügyvédet. A telefonszám: 06 70 227
4147 Személyesen minden
pénteken 15-17 között Budapesten, a Blaha Lujza téren.
Forrás: www.utcajogasz.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!

dd tová

astad, a
Ha elolv

Göncz Árpád: 1956 mindenkié

-os
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Éljünk hát bátran jogos örökségünkkel, ´56 szellemével, amely arra tanít,
hogy egy nép, ha talpra áll önmaga védelmében képes nemzetté nemesedni. S ha képes rá, csak a pokol kapui vehetnek erőt rajta.
‘56 annyiféle volt, ahányan átéltük. Akkor azt
hittük, s mert ezen a címen ítéltek halálra,
szabadságvesztésre, száműzetésre bennünket, jó darabig őriztük magunkban a hitet, hogy a forradalmat mi csináltuk. Sokáig
tartott, s nehezünkre esett, hogy elfogadjuk
a valóságot: nem mi csináltuk, hanem a forradalom csinált bennünket! A közös elviselhetetlenség elleni tiltakozás, ‘56 erősebb
volt, mint mi, erősebb, mint a részvevői.
A forradalom emlékét is kikezdte minden múlt átka, hogy az utódok tudatának
változásával maga is megváltozik. Ennek az elkerülhetetlen
folyamatnak az ismeretében, mielőtt 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 legyőzni előítéletet és ellenszenvet! Képes fölülemelkedni a kicsinyes érdekeken, képes közösen nemzetté nemesedni. S ha képes rá,
csak a pokol kapui vehetnek erőt rajta. Csak
a pokol kapui!
(Részlet Göncz Árpád 1990. október 23án elhangzott parlamenti beszédéből)
Forrás: www.parlament.hu

1
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Karl Marx kora társadalmán gúnyolódva jelentette ki, hogy a kapitalizmusban a szabadság azt jelenti, mindenkinek szabad a híd alatt aludni.
Nos, a magyar kormány legújabb rendelkezése alapján nálunk már ezt
sem szabad. Október 15-e óta Magyarországon büntetendő cselekmény a
lakhatással nem rendelkezőknek az utcán éjszakázni.

Harmincezer hajléktalan emberre tízezer
téli férőhely van a menhelyeken. Mindeközben csak az idén május és június
között 1350 embert lakoltattak ki, és a folyamat még nem állt meg.
Ehhez képest megdöbbentő, hogy
a kormány az elesettek támogatása helyett a megbüntetésükre koncentrál.

65. ‘56-os különszám (II. évfolyam/42.) | 2018. október 20.

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.
A Lépjünk, hogy Léphessenek Közhasznú Egyesület, a Csak Együtt Van Esély
(CSEVE) Csoport és az aHang platform
közös kampánya nyomán támadt társadalmi összefogás hatására minden
kategóriában nő az ápolási díj összege,
lesznek családok, amelyekben több mint
70 ezer forinttal, azaz több mint 200 százalékkal.
Az elmúlt években nem volt ilyen
nagy hatású társadalmi kampány, amely-

nek eredményeként valóban javult volna
több tízezer ember helyzete.
A kormánydöntés nyomán az ápolásra szoruló gyermekek után járó díj összege egységesen havi 100 ezer forintra nő
január 1-jével.
Hatalmas eredménynek tekintik az
emeléseket, de a kampányt – melynek
végső célja az összes otthonápoló munkájának elismerése – folytatják.
Forrás: www.ahang.hu

Kicsinálta a kormány a lakástakarékokat
Rekordgyorsasággal, 24 óra alatt
szüntette meg a kormány a lakástakarékpénztári konstrukciók támogatását. Ezzel főként a szegényebb
rétegektől veszi el a lakásvásárlás,
illetve felújítás lehetőségét.
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 választották. 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 kabinet céljait a lakhatási támogatások te2

rületén. Az egyetlen jó hír, hogy a törvény
visszamenőlegesen nem érvényes, a már
megkötött szerződésekre tehát még kifizetik a támogatást.
Ezzel szemben Tátrai Bernadett, a Fun
damenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezér
igazgatója szerint ma 1,5 millió lakástakarék-szerződés van a piacon, így 2-3 millió
ember élet- és lakhatási körülményein javít
a rendszer.
A Momentum párt népszavazást kezdeményez az ügyben. A következő kérdést 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 lakáselőtakarékossági szerződésekre is?”
Forrás: www.index.hu, www.hvg.hu

Ami Orbánnak természetes, abba
Nyugaton már évtizedekkel ezelőtt
is belebuktak a politikusok
Nem Magyarországon lett először botrány abból, hogy állami vezetők nagyvállalkozók pénzén járnak szórakozni. Amíg
Orbán Viktor teljesen természetesnek
tartja, hogy az állami megbízásokból
meggazdagodott Garancsi István fizeti a
luxus magángépes meccsnézéseit, máshol a hasonló ügyek évtizedes karriereket törtek ketté.
Ilyen botrány tört ki Németországban
is, amikor 1990 végén a Baden-Württemberg tartományt vezető kereszténydemokrata miniszterelnökről, Lothar
Späthről kiderült, hogy rendszeresen fo-

Illusztráció: Basky

Győztek az otthonápolók

gadott el ajándék utakat a legnagyobb
vállalatok vezetőitől, akik szintén jól jártak, hogy a politikussal utazgattak. Späth
két hét alatt belebukott az ügybe.
Forrás: www.444.hu

Durván csökken a diplomások száma
Az egész Európai Unióban szinte kizárólag csak Magyarországon csökkent
a diplomások aránya a 25-34 éves fiatal felnőttek körében az elmúlt években. Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában és Lengyelország is folyamatosan nő 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 átlagosan 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, Csehországban 3,9, Bulgáriában 2,1 százalékponttal nőtt a diplomás 25-34 évesek
aránya három év alatt.
Forrás: www.g7.hu
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