Nyomtasd, másold, terjeszd!
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kereszténydemokrácia
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Az utóbbi hetekben Orbán Viktor arról kezdett beszélni, hogy kereszténydemokrata társadalmat épít. Bár ez jól hangzik, a hozzáértők kétkedve
fogadják ennek az újabb politikai fordulatnak az őszinteségét.
múlt két évben ijesztő méreteket öltött az
idegenellenesség. „Lefordíttatom ma
gamnak a híreket, a horrortörténeteket a
migránshordákról, másrészt látom, hogy
az emberek félnek tőlük. Márpedig ami
kor az idegengyűlöletet korbácsolják, az
végképp fényévekre van bármilyen ke
reszténydemokráciától.”
„Magyarországon arra használják
az (újságok) felületeit, hogy az idegen
gyűlöletet szítsák. Amelyből aztán nem
egykönnyen lehet kigyógyítani a társa
dalmat” – fogalmazott a lapnak Hendrik
Hansen.
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Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Ünneprontó adatok gyereknap után
Forrás: Heti Válasz

„Orbán értelmezésével az a gond, hogy ő
homogén (egynemű) demokráciát képzel
el... olyat, amelyben a nép általános aka
ratát a vezető testesíti meg, és egymaga
képviseli. Orbán és a kereszténydemok
rácia viszonyára tekintve tehát kifejezet
ten kétkedő vagyok. És akkor nagyon
udvariasan fogalmaztam” – nyilatkozta
a Heti Válasz című lapnak az Andrássy
Egyetem tanszékvezető politikatudósa,
Hendrik Hansen, akivel Stumpf András
készített interjút.
„A kereszténydemokrácia alapvetése,
hogy a legjobb döntés egymással ver
sengő vélemények által alakul ki.”
„Ami felháborít: Orbánhoz hasonló
an Markus Söder bajor miniszterelnök is
kampányeszközként használja a ke
resztet.”
A kereszténydemokraták
álláspontja, „…hogy az ide
gennek is lehetősége van
jó németté vagy magyarrá
válni, ha akar, s ha segítséget
kap.”
Magyarországon az el
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Május 27-én, vasárnap megünnepeltük a gyereknapot. A többségnek
volt lufi, fagylalt és gumicukor, ami talán egy napra feledtette a gondokat, amiből sajnos van bőségesen.
Évről évre nehezebb gyereknek lenni
Magyarországon – mondja Gyurkó Szil
via, a gyermekjogokkal foglalkozó Hin
talovon Alapítvány létrehozója. Komoly
probléma a gyerekszegénység, illetve
a gyerekeket nevelő családok szegény
sége, a gyerekbántalmazás, hogy sok
gyerek családon kívül nevelkedik,
még mindig megkülönböz
tetik a fogyatékosokat.
„A gyereksze
génység mér
tékéről
n eh é z
pon

tos számokat kapni, mert a statisztiká
val is bűvészkednek. Ha például 2500
forinttal emelkedik egy család havi be
vétele, kikerülhet a súlyosan hátrányos
helyzetű kategóriából, mi
közben a helyzete valójában
nem javul” – figyelmeztet
Gyurkó Szilvia.
2017-ben a családból ki
emelt gyerekek közül min
den harmadik elvételét az
anyagi helyzettel indokolták.
A döntés viszonylag gyors
ahhoz képest, mint amennyit
a szülőknek aztán várniuk
kell arra, hogy vis�
szakapják a gye
reküket.
Súlyos gond,
hogy csak 40
gyermek

web: www.nyomtassteis.hu
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39,5%
lik a gyereket. Ezek döbbenetesen nagy
számok, ordít róluk, hogy komoly gond
van a szexuális felvilágosítással. A Nem
zeti Alaptanterv szerint a 11. osztályban
van felvilágosítás, akkor, mikorra a gye
rekek harmada már elvesztette a szü
zességét.”
Gyurkó Szilvia emlékeztetett arra is,
itthon vény nélkül nem lehet esemény
utáni tablettát vásárolni, ehhez Ausztri
áig kell utazni.

Alkalmazásban állók havi bruttó átlagjövedelme ágazatonként
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Információ, kommunikáció
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
Ipar

Forrás: www.hvg.hu

pszichiáter van az országban, miköz
ben azt sem tudjuk, hány gyerek küzd
depresszióval. Az mindenesetre tény,
hogy minden második héten öngyilkos
lesz egy kamasz.
Nincs elég iskolapszichológus sem –
jó esetben 300 főre jut egy ember, heti
egyszer.
„Magyarország élen jár a tinédzser
terhességben, évente 10 ezer fiatalkorú
esik teherbe, ebből négyezren megszü

Szállítás, raktározás
Oktatás
Humán-egészségügyi ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabadidő
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Ingatlanügyletek
Egyéb szolgáltatás
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

A legfrissebb statisztikák szerint ismét emelkedett az átlagkereset, márciusban már 331 500 forint volt. Ez jó. Ám az ország többsége még akkor
is hitetlenkedve hallja ezeket a számokat, ha tudja, hogy ennek a nettója
csak 210 300 forint. És jól érzi, mert a dolgozók döntő többsége ezeket a
számokat meg sem közelíti.
2017 márciusához képest 12,4 százalékos
volt az átlagkeresetek növekedése az
előző év azonos időszakához viszonyítva.
A növekedést a minimálbér és a ga
rantált bérminimum 8, illetve 12 százalé
kos emelésével, a költségvetési szféra és
az állami közszolgáltató cégek kereset
rendezésével magyarázza a statisztikai
hivatal.
A közmunkásoknak havi 82 200 forint
volt a bruttó bére, amiből átlagosan 54
700 forintot vihettek haza.
Mivel az infláció 2,0 százalékos volt, a
reálkereset 10,2 százalékkal emelkedett.
Először az átlagról. Egy egyszerű és
szemléletes példával élve tételezzük
fel, hogy Magyarországon csak Mészá
ros Lőrinc él, és ön. Mondjuk, Mészáros
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Lőrinc vagyona 2017-ben 100 milliárd fo
rinttal nőtt, az öné nullával. Ebből az kö
vetkezik, hogy átlagosan 50 milliárd fo
rinttal gyarapodtak ketten. Most már csak
az a kérdés, hogy tud-e örülni az önre eső
50 milliárdos átlagnak, amikor valójában
nulla forinttal lett gazdagabb.
Az átlagbérnél valójában kevesebbet
keres a dolgozók kétharmada – jelentet
te ki nemrégiben Kordás László, a Ma
gyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.
A dolgozók fele csupán a legkisebb kö
telező bért vagy annál alig többet kap a
munkájáért.
A statisztikusok a reálisabb kép ked
véért 10 részre osztják az egész társa
dalmat. A felső tizedbe tartoznak a leg
gazdagabbak, az alsó 10 százalékba a
legszegényebbek.

Építőipar
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szociális ellátás
0

Ez alapján európai összehasonlí
tásban nagyon rosszul állunk. Az uniós
statisztikák szerint a magyar társadalom
alsó fele, az alsó öt tized, tehát a legsze
gényebb ötmillió ember, egészen pon
tosan ugyanott van az európai jövedelmi
rangsorban, ahol hat évvel korábban. Vi
szont ahogy feljebb haladunk a jövedel
mi ranglétrán, egyre nagyobbat sikerült
előrelépni. A legjobban éppen a leggaz
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dagabb 10 százalék fejlődött. Ráadásul
azt látjuk, hogy miközben Magyarország
nagy része meg sem moccan, addig
Lengyelország és Csehország közép
osztálya érezhetően feljebb került. De
Szlovákiában és a balti volt szocialista
országokban is az egész társadalom fej
lődik, nem csak a legfelső 10 százalék.
Forrás: www.hvg.hu, www.merce.hu,
www.g7.hu, www.nepszava.hu

Politikusok háza előtt nem lehet tüntetni
Egészen elképesztő, hogy a fideszes parlamenti többség képes az alaptörvényt (alkotmányt)
módosítani azért, hogy például az otthonaikat
elveszítő devizahitelesek ne tüntethessenek a
politikusok házai előtt. Még ott se kelljen szembesülniük azzal, hogy milyen sok ember van kilátástalan élethelyzetben.
Jellemző, hogy a Kossuth Rádió amúgy alázatos riporterének is egészen más jutott eszébe
az „otthon védelméről”, mint a politikusoknak.
A szokásos pénteki miniszterelnöki interjúban a műsorvezető felvetésére, hogy az otthon

védelme a devizahitelesek lakásának a megvédésére vonatkozik-e vajon, Orbán Viktor nemmel felelt, mondván, arra már megalkottak más
törvényeket. Most az alkotmánymódosítással
mint „generális elvet” akarják leszögezni, hogy
ne lehessen zargatni otthon az embereket, mert
mindenkinek szüksége van a nyugodt otthonra –
mondta a miniszterelnök.
Utalt arra, hogy vele is előfordult már, hogy
a háza előtt tüntetés volt. És lehet is tüntetni, de
„egy rendes országban” a véleménynyilvánításnak megvan a maga helye.

Forrás: www.napi.hu

Csalóka az átlagkeresetek
emelkedése
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