
Harmincezer hajléktalan emberre tízezer 
téli férőhely van a menhelyeken. Mind-
eközben csak az idén május és június kö-
zött 1350 embert lakoltattak ki, és a folya-
mat még nem állt meg.

Ehhez képest megdöbbentő, hogy a 
kormány az elesettek támogatása helyett 
a megbüntetésükre koncentrál. 

Október 15-én lépett hatályba a sza-
bálysértési törvény legutóbbi módosítá-
sa, amely minden eddiginél szigorúbban 
bünteti a közterületen élő hajléktalan 
embereket. A 2018 júniusában módosí-
tott alaptörvény ugyanis kimondja, tilos az 
életvitelszerű közterületen tartózkodás.

Az eljárás során az érintettek ingósá-
gait elveszik, a „tárolhatatlan dolgokat” 
megsemmisítik,

A hétvégén a Város Mindenkiért cso-
port kezdeményezésére kortárs írók és 
civilek tüntettek „Egy mondat” címmel az 
intézkedés ellen, amely kriminalizálja a 

hajléktalanságot. Több mint nyolcvan mű-
vész csatlakozott az akcióhoz.

Az Utcajogász Egyesület arra kér min-
denkit, segítsenek eljuttatni ügyvédi te-
lefonszámukat az utcán élő emberekhez. 
Fontos, hogy az őrizetből fel tudjanak hív-
ni egy ügyvédet. A telefonszám: 06 70 227 
4147.  Személyesen minden pénteken 15–
17 között Budapesten, a Blaha Lujza téren.

Forrás: www.utcajogasz.hu
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A keresztény kormány esete 
a hajléktalanokkal 

Karl Marx kora társadalmán gúnyolódva jelentette ki, hogy a kapitaliz-
musban a szabadság azt jelenti, mindenkinek szabad a híd alatt aludnia. 
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. 

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu
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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!
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Nem kicsit volt kampányíze februárban an-
nak, hogy a Viharsarokban több útszakasz 
mellett jelent meg a tájékoztató tábla, amely 
szerint az adott utat hamarosan felújítják. Két 
hónappal voltunk az országgyűlési választás 
előtt, és éppen ekkor kerültek ki a táblák az 
autósok „tájékoztatására”. Így volt Békés me-
gye legforgalmasabb közútja, a 44. szá-
mú főút Gyulát elkerülő egyik sza-
kasza mellett is. Az országgyűlési 
választás napjáig, április 8-ig 
nem történt semmi, de azt kö-
vetően három hónappal is csak 
a fejlesztési tárca tájékoztató 
táblája árválkodott. Arról „tu-
dósítva”, itt hamarosan kezdődik 
az útfelújítás. Aligha véletlen, hogy 
türelmetlen gyulaiak összefirkálták a táblát, 
egyben kérdőre vonták a tájékoztatás kihe-
lyezőit: mikor is kezdődik a munka?

Görgényi Ernő gyulai fideszes polgármes-
ter júniusban azt mondta, hogy július 16-án 
adják át a munkaterületet a beruházónak, a 
felújítás 443 millió forint lesz. A beharangozott 
időpont, július 16-a után nem történt semmi 
a felújításra megérett útszakaszon. Mind-

ez annál is érthetetlenebb, mert július 17-én 
Békéscsabán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Békés Megyei Igazgatóságán a sajtó jelenlé-
tében egyeztetett az összes illetékes. A győ-
zelmi jelentésnek ható beszámoló szerint: jú-
lius második felében kezdődik a felújítás.

Ám azóta sem történt semmi! Nem jelen-
tek meg a kivitelező gépei, nem marták 

fel az utat, és nem terítettek új asz-
faltot. Noha a bejelentés értel-

mében ezzel októberre végez-
tek volna. Nemrégiben viszont 
közleményt adott ki a Közút Zrt., 
amelyben arról tájékoztatták a 

közvéleményt: ebben az évben 
már nem fognak bele a beruházás-

ba a gyulai elkerülő szakaszon, mert a 
munkák vége már fagyos időszakra esne.

Időközben történt valami az útszakaszon. 
A legnagyobb lyukakat ideiglenesen betöm-
ték, és az eddig kihelyezett 60 kilométeres 
sebességhatárt jelző táblákat 40-esre cse-
rélték. Az idén februárban kihelyezett, immár 
összefirkált „tájékoztató” tábla így jócskán 
megelőzi a lehetséges munkakezdést.

Bod Tamás

Van még lejjebb – bohózatba fulladó 
útprojekt Gyulán

A beígért közel félmilliárdos útfelújítás helyett elhalasztották Békés me-
gye legforgalmasabb közlekedési útvonala, a 44-es főút Gyulát elkerülő 
szakaszának a felújítását. A Fidesz egyik legfőbb kampányígérete, az út-
felújítás, így vész a semmibe. Bohózat következik!
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A legnagyobb vétség, ha semmit sem teszel, 
mert úgy gondolod, túl kevés, amit megte-
hetsz.  (Csontos Erika)

Tilos a szegénység, tilos a betegség, tiltsák be 
mind, tiltsák be a halált is!  (Kiss Judit Ágnes) 

Te is lehetsz hajléktalan.  (Molnár Péter)

Triumfálni a legszegényebbek fölött a leg-
alávalóbb dolog – szégyellem magam, hogy 

Magyarországnak ilyen kormánya van.  (Nagy 
Gergely) 

Ahol a jogtipró önkény a hajléktalanságot 
büntetni rendeli, ott a Haza is hajléktalan. 
(Szilágyi Ákos)

Ezek az emberek, akik az utcán és az alul-
járóban laknak, a mi hajléktalan embereink. 
(Szijj Ferenc)

Kortárs írók a hajléktalanságról

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.  

Százezer munkavállaló van veszélyben 

Forrás: www.nyomtassteis.hu

A köztisztviselők régóta követelt béreme-
lését a 2019-es költségvetési tervezet 
benyújtásakor megígérte Varga Mihály 
pénzügyminiszter, nem sokkal később 
azonban kiderült, a plusz fizetés ára 15-
20 százalékos létszámcsökkentés lenne. 
Több minisztériumban már 40 százalék 
körüli elbocsátásról is beszélnek. 

Az érintettek további sorsáról sokféle 
ötlet merült fel – például az egészség-
ügybe, versenyszférába, hiányszakmák-
ba való átcsoportosításukról –, ám a Ma-

gyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezeté-
nek elnöke, Boros Péterné attól tart, hogy 
az elbocsátottaknak önállóan kell majd 
elhelyezkedniük.  

A Vállalkozók és Munkaadók Orszá-
gos Szövetsége úgy látja, 100 ezer em-
bert lehetne az állami szférából átterelni 
a magángazdaságba, enyhítendő az ott 
meglévő munkaerőhiányt. A tömeges át-
képzéshez viszont sok pénz és az érintet-
tek szándéka is kellene.

Forrás: www.hvg.hu

Akár százezer köztisztviselőt és állami alkalmazottat tehet lapátra napo-
kon belül a kormány. Pontos részleteket egyelőre nem tudni a tervezett 
leépítésről, de – ahogyan az már megszokott – a szakszervezetekkel nem 
egyeztettek a döntéshozók.

Október 23-án több politikus és közéleti személyi-
ség kezdeményezésére közösen tüntetnek 15 órától 
a budapesti Bem József téren. Itt is alá lehet majd 
írni azt a petíciót, amely azt követeli, hogy Magyar-
ország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. 

A tüntetésen várhatóan beszélni fog: Jeszensz-
ky Géza, a rendszerváltást követő első MDF-kor-
mány külügyminisztere, Hadházy Ákos volt LMP-s 

képviselő, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely 
pol gármestere, Harangozó Tamás MSZP-s, Donáth 
Anna Júlia momentumos politikus, Jávor Benedek 
párbeszédes EP-képviselő, Ráczné Földi Judit DK-s 
önkormányzati képviselő, Lengyel Róbert független 
siófoki polgármester, Tarnay Kristóf Ábel a Szege-
di Civil Háló képviseletében és Lukácsi Katalin volt 
KDNP-s politikus.

Közös ellenzéki tüntetés október 23-án

Kicsinálta a kormány a lakástakarékokat

A támogatás megvonásával épp a legfőbb 
vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok. 
Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos tá-
mogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt so-
kan 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 meg-
takarításokból nem épültek új lakások és a 
CSOK  jobban szolgálja a kabinet céljait a lak-

hatási támogatások területén. Az egyetlen jó 
hír, hogy a törvény visszamenőlegesen ter-
mészetesen nem érvényes, a már megkötött 
szerződésekre még kifizetik a támogatást.

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

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?”

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.
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