
4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!            109. szám (III. évfolyam/33.)  |  2019. augusztus 21.

                                                                          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 közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt 

településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket. 
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.

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 

A körülbelül 1,2 millió magyar huszon-
éves közül 870 ezer még a szüleivel élt 
2018-ban – derül ki az Eurostat adataiból. 
Nemi bontásban ez azt jelenti, hogy a 
20–29 éves férfiak 78,9 százaléka, a nők-
nek pedig 65 százaléka nem költözött el 
otthonról.

Európai vonatkozásban ezekkel a szá-
mokkal Magyarország a középmezőnybe 
tartozik, ám az adatokból egy ennél ér-
dekesebb jelenség is kirajzolódik: a jóléti 
államukról és a közösségi lakásvagyon 

magas szintjéről híres skandináv orszá-
gokban a szüleiknél élő huszonévesek 
aránya drasztikusan alacsonyabb, mint az 
elmúlt években brutális megszorításokat 
végrehajtó dél-európai államokban.

Dániában a huszonéves férfiak 18,2 
százaléka, a nőknek pedig 10,4 százaléka 
nem repült még ki a szülői fészekből, de 
Svédországban, Finnországban és Nor-
végiában is a 20 százalékos tartomány-
ban marad az arányuk.

Ezzel szemben Spanyolországban, 
Olaszországban, Görögországban, Hor-
vátországban és Bulgáriában a huszon-
éves nők több mint hetven, a férfiaknak 
pedig több mint nyolcvan százaléka él 
még a szüleinél.

A magyar adatokból egyébként jól 
lehet követni a lakásárak és bérleti díjak 
alakulását. A gazdasági világválság utá-
ni 2010–2014-es magas otthonmaradá-
si ráta után 2015–2017-ben mind a nők, 
mind a férfiak körében nőtt az önállóan 

Mamahotelben rekedt 
egy egész generáció 

A szociális bérlakások hiánya és a megfizethetetlen albérletárak miatt a 
20–29 éves fiúk 78,9 százaléka képtelen elköltözni a szüleitől. Miközben ez 
az arány a legfejlettebb országokban 20 százalék alatt van.  

2019. október 13-án lesznek or-
szág szerte a következő helyi ön-
kormányzati választások. Bu da -
fok-Tétényben az ellenzéki pár tok 
és független jelöltek megálla-
podtak abban, hogy egyetlen kö-
zös polgármesterjelöltet (Havasi 
Gábort) és szavazókerületenként 
egyetlen jelöltet indítanak a Fi-
desz jelöltjével szemben. Az 
összes ellenzéki párt által támo-
gatott képviselőjelöltek listája az 
alábbi:

A XXII. kerületi ellenzéki összefogás 
önkormányzati képviselőjelöltjei

A 20–29 éves nők és férfiak aránya, 
akik a szüleiknél laknak

78,9%
65%

 Forrás: Eurostat
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XXII. KERÜLET

Havasi Gábor polgármesterjelölt 
lakossági fórumot tart
Várhatóan szeptember közepén lesz az a 
lakossági fórum, amelyre Havasi Gábor, a 
budafok-tétényi ellenzék közös polgár-
mesterjelöltje szeretettel vár minden, a 
közügyek iránt érdeklődő kerületi polgárt. 

Itt mutatja be hivatalosan a programját, 
és természetesen minden kérdésre vála-
szolni fog. A pontos helyszínt és időpontot 
hamarosan közzéteszi Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/havasi22/



2 3

Ha ön szeretné – akár csak heti 1-2 óra munkával is – segíteni a közös ellenzéki 
polgármesterjelöltek kampányát a XI., illetve a XXII. kerületben, jelentkezzen 

koordinátorunknál, Kóber Györgynél 
(kober.gyorgy@gmail.com, 30/304-5515)!

A Dél-budai Kossuth Kör lelkes civilek csoportja, amely a Mindenki Magyarországa Mozgalom 
szervezésében jött létre. Mindenféle pártpolitikától függetlenül a jelenlegi vezetés leváltásáért 

dolgozunk a XI. és XXII. kerületekben. Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is:  
https://www.facebook.com/groups/mmm.delbuda/

A Dél-budai Kossuth Kör önkénteseket keres!

lakók aránya. Az ingatlanárak növeke-
dése miatt azonban tavaly újra megfor-
dult a trend. Ha a következő években is 
folytatódik a tendencia, Magyarország 
könnyen elérheti a dél-európai országok 
szintjét.

A friss adatok szerint az ingatlan-
árak 4–24 százalékkal növekedtek az 
idén (a községekben alacsonyabb, a 
városok nagyobb mértékben). A Habitat 
for Humanity tavalyi lakhatási jelentése 
sze rint Magyarországon jelenleg is két-
hárommillió ember él lakhatási szegény-

ségben. A jelentésből az is kiderül, hogy 
ehhez a szociálisan célzott lakhatási tá-
mogatások csökkenése és az albérlet-
árak növekedése is masszívan hozzájárul. 
Bár a tavalyi államköltségvetésből 285 
milliárd forint ment el lakhatási célú tá-
mogatásra, ennek körülbelül a 90 száza-
léka nem szociálisan célzott támogatás 
volt, vagyis nem azoknak a lakhatását 
könnyítette meg, akik a leginkább rászo-
rulnának – gondoljunk itt például a felső- 
és középosztályra szabott csok-ra.

Forrás: www.merce.hu 

Meglopja az embereket 
a „rezsicsökkentés” 

Miközben a nemzetközi gázárak felükre-harmadukra estek, az Orbán-kormány 
továbbra sem csökkenti a lakossági tarifát, az extrahasznot megtartva magának.

A piaci folyamatokból kiindulva akár 30-40 
százalékkal is csökkenhetne a hazai lakos-
sági gázár – közölte Pletser Tamás, az Erste 
olaj- és gázpiaci elemzője. Pontos becslést 
ugyanakkor már csak azért sem kívánt adni, 
mert – mint kifejtette – a hazai lakossági ta-
rifa szintje nem gazdasági, hanem politikai 
kérdés. Ilyenkor pedig nagyobb súllyal es-
hetnek latba például a választások, mint a 
piaci folyamatok. 

Mindenesetre ez a közelítő becslés is 
jól mutatja, hogy a rezsicsökkentéssel 2014-
ben befagyasztott, rögzített lakossági gáz-
árral az emberek, a lakosság milyen sokat 
veszít, mennyivel többet fizet a kelleténél.

Változatlanul titkos az az ár, amit az ál-
lam fizet a magyar lakossági gázért az oro-
szoknak. 

Az európai tőzsdei gázár az elmúlt egy 
év alatt szinte harmadára, megawattórán-

ként 28 dollárról 10 dollár közelébe esett. 
Ilyen mélyen tíz éve, mondhatni a fejlett eu-
rópai gáztőzsde kialakulása óta nem járt a 
kurzus.

De ha nem csak az elmúlt évet nézzük, 
hanem az elmúlt hat évet is, akkor az látszik, 
hogy a rezsicsökkentéssel befagyasztott 
gázár sokkal tovább volt a világpiaci árnál 
magasabb, mint amikor alatta volt.

Amit az emberek zsebéből így kihúztak, 
az az államnál csapódik le extraprofitként. Fo
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Havasi Gábor, Budafok-Tétény közös 
ellenzéki polgármesterjelöltje
Budafok-Tétényben az ellenzék közös polgármesterjelöltje az október 13-i vá-
lasztáson Havasi Gábor mentőápoló, aki a Momentum színeiben indul. Friss arc a 
helyi politikai életben, és úgy tűnik, hogy a segíteni akarás vezérli a tetteit

Havasi öt éve dolgozik a budafoki mentőállo-
máson, szereti a hivatását. Évek óta testközel-
ből látja az egészségügy problémáit és azokat 
az embereket, akik belerokkannak vagy bele-
halnak az egészségügy siralmas állapotába. 
A magát nyitott szemmel járó polgárnak tartó 
Havasi Gábort a kerület más problémái is fog-
lalkoztatták már jó ideje.

Ezért úgy döntött, ha megkapja a lehe-
tőséget, akkor polgármesterként azért fog 
dolgozni, hogy felszámolja a jelenlegi sógor-
koma-jóbarát rendszert, és addig nem nyug-
szik, amíg megoldást nem talál a kerület ége-
tő problémáira.

Havasi szerint Karsay Ferenc jelenlegi 
polgármester nem képviseli a XXII. kerületet a 
Fővárosi Önkormányzatban. Öt év alatt egyet-
len saját előterjesztése sem volt, a kerület 
érdekében sem szólal fel. A közös ellenzéki 
polgármester-jelölt így fogalmaz: „Neki a pol-
gármesterség elsősorban pénzt jelent: közbe-
szerzések és poziciók osztogatását a haveri és 
a fideszes cégeknek”.

Havasi Gábor és az őt támogató képvise-
lőjelöltek az alábbiakat vállalják megválasztá-
suk esetére:
• Átlátható, nyitott önkormányzatot terem-

tenek
• A döntések a Fidesz-pártiroda helyett 

újra a képviselő-testületben fognak szü-
letni, a Fidesz érdekei helyett a budafok-
tétényiek képviseletében

• Lerövidítik a szakrendelő várólistáit, fej-
lesztik a háziorvosi ellátást

• Dugóban állás helyett okosan szervezett 
autós és közösségi közlekedésért dolgoz-
nak majd együtt a Fővárossal és a szom-
szédos településekkel

• Élettel teli belvárost hoznak létre Buda-
foknak és Nagytéténynek

• Karsay Ferenc barátai helyett valódi, nyi-
tott verseny során választják ki a kerületi 
közbeszerzések nyerteseit

• A helyi közösségekre építve vezetik a vá-
rost

Forrás: Kossuth Kör, Dél-Buda


