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                                                                          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 

Ezzel az üzenettel, szlogennel szólítja meg a debrecenieket az a hama-
rosan induló internetes újság, amely másféle tartalmat ígér olvasóinak, 
mint amilyenekkel ma találkozhatnak a cívisvárosban. A Debreciner – ez 
a címe – már jelen van cikkeivel a Facebookon, s most azt kérik a debre-
ceniektől, hogy előfizetésükkel támogassák az újság indulását. Az előfi-
zetési díj egy hónapra csak 1000, azaz egyezer forint.

„Újságot indítunk együtt: újságolvasók és 
újságírók. Visszatérünk a jól bevált, évszá-
zados előfizetési módszerhez, azt ötvözzük 
a digitális média kínálta megannyi lehető-
séggel. Igen, olvasóink előfizetéseire szá-
mítunk, hiszen csak azok tarthatják életben 
a Debrecinert. Így tudjuk együtt 
garantálni, hogy az újságíró és a 
szerkesztő munkájába ne szól-
hasson bele más, csak az olvasó” 
– olvasható a debreciner.
hu oldalon.

Az újságíróik és a 
szerkesztőik olyan újsá-
got szándékoznak készíteni…

...ami azokat az információkat kínálja az 
olvasóinak, amelyek segítik az eligazodást 
a hétköznapokban és a demokrácia ünne-
pein is;

...ami úgy büszke a városra, az ország-
ra, a kontinensre, hogy nem tagadja el a 
hibákat, a hiányosságokat;

...ahol tere lehet minden véleménynek, 
ami tisztesen szól a köz ügyeiről, s ahol 
azok is megszólalhatnak, akiket máshol 
elhallgatnak;

...ami hirdeti és képviseli a jelzők nélkü-
li demokráciának és a sajtó szabadságá-

nak megkérdőjelezhetetlen fon-
tosságát;

...ami megmutatja a létező 
értékek sokszínűségét, s maga 

is igyekszik értékeket te-
remteni a saját területén;

...ami kiáll a társada-
lom perifériájára szorultak, 

a saját érdekeik képviseletére gyengesé-
gük okán képtelenek mellett is.

Kedves Debreceni Polgár! Ha azt szeret-
né, hogy az ország második legnagyobb 
városának sokszínűbb, többszólamú saj
tója legyen, akkor támogassa előfizeté-
sével az új újságot itt: debreciner.hu!

Látjuk, halljuk, kimondjuk!

Új ellenzéki politika alapjait szeretnék lerakni, és változtatnának a közbe-
széd stílusán is a Márki-Zay Péter mozgalmához csatlakozó debreceniek.

Közleményben tájékoztatott Rutz Ta-
más, a Mindenki Magyarországa Mozga-
lom (MMM) helyi szervezője, hogy május 
elsején megalakult a debreceni Kossuth 
kör, ami lényegében az MMM cívisvá-
rosi szervezete. A közleményben Rutz 
azt írta, a közösségükben egyaránt jelen 
vannak csalódott fideszes szavazók és 
a politikától eddig távolságot tartó civi-
lek. Az aktivista-politikus örömét fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy az alakuló 
gyűlésükön a DK, a Jobbik, az LMP és 
a Momentum helyi politikusai mellett a 
Nyomtass te is! képviselői is megjelen-
tek. 

Rutz Tamás közleményében az MMM 
céljairól is írt. Szeretnék lebontani a 
NER-t, ehhez pedig hárommillió eddig 
meg nem szólított szavazót akarnak el-
érni.

„Mi nem új pártot akarunk létrehozni. 
Segíteni akarjuk a meglévő szervezetek 
lehető legerősebb együttműködését, az 
ideális jelöltek megtalálását és szeret-
nénk megadni az új ellenzéki politika 

alapvetéseit. A NER kollaboránsainak, a 
megélhetési politikai kufároknak és ide-
gengyűlölőknek pedig azt tudjuk üzenni: 
nincs helyetek egy megújuló ellenzéki po-
litikában” – írta a politikus.

Változtatnának a politikai közbeszéd 
stílusán is: „nem hiszünk abban, hogy az 
ellenzék számára morálisan járható út, 
ha lesüllyed a kormánypárti propagan-
da aljas, uszító és sok esetben megalázó 
hangvételére” – közölte a szervező, majd 
hozzátette, hogy szerintük ez a változás 
szükséges ahhoz, hogy a magyar fiatalo-
kat ne űzzük ki külföldre.

Rutz kijelentette, hogy a migráció 
releváns téma, de nem rejtheti el a dol-
gozói szegénységet, a vidéki nyomort, a 
kirekesztettséget, a klímaváltozást és az 
állami szintű korrupciót.

„Egy olyan országot szeretnénk, ahol 
majd gyermekeink, unokáink nálunk 
jobban élhetnek. Szabadságot akarunk 
elnyomás helyett, normális piacgazda-
ságot a bűnös rablógazdaság romjain” – 
közölte céljaikat a szervező.

Debrecenben is Kossuth kör
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Debreciner.hu – új újság indul Debrecenben! – 4. oldal
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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


