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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Megdöbbentően gyakori a nők elleni 
erőszak, nagyjából minden ötödik nő 
bántalmazott Magyarországon – nyi-
latkozta Kalamár Hajnalka klinikai szak-
pszichológus, aki szerint nagy részük 
soha nem mondja el, mi történt vele, így 
a bántalmazottak valós száma még ma-
gasabb lehet. Hetente egy nő hal meg 
Magyarországon bántalmazás miatt – 
hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a lelki bántalmazásnak legalább 
olyan súlyos következményei lehetnek, 
mint a fizikai erőszaknak. 

A felderítés pedig katasztrofális: 
nők ellen elkövetett fizikai erőszakkal 
járó 1000 bűncselekmény közül 5 jut el 
addig, hogy a rendőrség egyáltalán re-
gisztrálja az ügyet, szexuális erőszak 
esetén pedig még ennél is kevesebb: 
ezerből átlagosan 2,4. Erről dr. Wirth Ju-
dit, a NANE Egyesület jogi és közpolitikai 
szakértője beszélt egy konferencián. 

Minden héten belehal egy nő 
a bántalmazásba

Kutatások szerint egymillió olyan nő él Magyarországon, akit partnere 
fizikailag vagy szexuálisan bántalmazott már élete során. Ennek ellenére 
a hatóságok csak töredékét fedezik fel ezeknek az eseteknek. 

Nők elleni erőszak 
Magyarországon

Hetente egy nő hal meg 
bántalmazásban

200 000  nő él 
folyamatosan bántalmazó 
kapcsolatban

Egymillió 
nőt vert már meg 
valaha a partnere

Forrás: Mérce.hu
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nok.pdf jav.pdf   1   2020. 01. 13.   16:59:10

Fo
rr

á
s:

 m
er

ce
.h

u

A megüresedett épületből akár egy lu-
xusszállodát is ki lehetett volna alakíta-
ni, de Ferenc pápa másképp döntött: a 
szegényeknek adományozta.

Az ügyről nyilatkozó Konrad Kra
jew s ki bíboros a legtermészetesebb 
dolognak tartja a pápa lépését: „Hát ez 
a normális, nem? Ez a színtiszta evan-
gélium. A szépségen keresztül vissza 

akarjuk adni nekik a méltóságukat.” Majd 
hozzátette:  ez nem olyan, mint amikor 
elvitte a pápa a hajléktalanokat a Sixtus
kápolnába: „A Sixtuskápolnát egyszer 
meg lehet csodálni, itt azonban lakni le-
het, vissza lehet térni a normális élethez 
ezen a helyen keresztül.” 

A szentatya egyébként egy szállodai 
szobában lakik a Szent Mártaházban.

Ferenc pápa a hajléktalanoknak 
adományozott egy palotát
Luxusszálloda helyett hajléktalanok otthonává tette Ferenc pápa a 
Szent Péter térre néző palotát.

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.m

a
g

ya
rk

u
ri

r.h
u

 

Súlyos munkaerőhiány a postákon

Kelebia postamestere, Kumich László, a 
múlt héten főbe lőtte magát. Noha a ravaszt 
ő húzta meg, a felelőst valószínűleg máshol 
kell keresni. 

A halála előtt szétküldött levelében meg is 
nevezte a „tettest”: „Halálomért egyedül és 
kizárólag a Magyar Posta felel” – írta. Az eset 
jól mutatja, milyen állapotok uralkodnak annál 

az állami cégnél., ahol Békésben például van 
olyan település, ahol hónapokon át kerestek 
kézbesítőt, de még a közmunkából kiesett 
emberek sem vállalták a feladatot. A vidéki 
postások fizetése a 90 ezer forintot sem éri el, 
de a negyed századot lehúzó kézbesítő sem 
keres többet 140150 ezernél. 

A helyzet kilátástalansága a társaság 
pénzügyein is meglátszik. Fo
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A győri kettős gyilkosság után (ahol 
a felesége súlyos bántalmazása miatt 
börtönbe került apa feltételes szabad-
lábra helyezése után háromból két gye-
rekét megölte) Varga Judit igazságügyi 
miniszter szigorításokat jelentett be. Így 
többek között azt, hogy gyilkosok ezen-
túl nem lesznek feltételesen szabadon 
bocsáthatók. 

A Magyar Helsinki Bizottság úgy látja, 
hogy a bíráskodás szabadságának kor-
látozása helyett a megelőzésre, a csalá-
dok támogatására, ezen belül a szociális 
munkás, a családgondozói és más segítő 
szakmák megerősítésére és színvonalas 
szakemberképzésre lenne szükség. 

„Nagy kár, hogy a kormány szétszab-
dalta, kiüresítette a korábbi áldozatvé-
delmi rendszert. Az viszont jó, hogy rá-
ébredt a hibájára” – fogalmaz a Helsinki 

Bizottság a miniszteri bejelentés azon 
pontja kapcsán, hogy meg kívánják dup-
lázni az áldozatsegítő központok kapaci-
tásait, amire 600 millió forintot szánnak. 
A Helsinki Bizottság szerint azonban ez 
édeskevés a valódi változáshoz.  

A büntetőjogi megközelítés helyett 
a megelőzés fontosságára hívta fel a 
kormány figyelmét Baranyi Krisztina, 
Ferencváros új polgármestere is, aki 
bejelentette: önkormányzata védett la-
kásokat fog biztosítani a családon belüli 
erőszak áldozatainak. 

Az áldozatok és segítőik a NANE 
Egyesülethez fordulhatnak az ingyene-
sen hívható 0680505101 számon, hét-
főn, kedden, csütörtökön és pénteken 
18 és 22 óra, szerdán pedig 12 és 14 óra 
között.  

Forrás: www.femina.hu, helsinkifigyelo.blog.hu

A korszerűsítendő szakasz mindössze 
15 kilométer hosszú, vagyis kilométere-
ként 3,6 milliárdba kerülne az építkezés. 
Ez pedig új magyar rekord, eddig a Szol-
nok–Szajol vasútvonal kilométere volt a 
legdrágább 3,29 milliárd forinttal, pedig 
ahhoz egy új Tiszahidat is építettek.

Az is igaz, hogy a mostani fejlesztés-
nek is vannak árdrágító elemei: átépítik 
a debreceni és a macsi állomásokat, kü-
lön állomást építenek a BMWgyárnak, 
zajvédőfalat, aszfaltozott utat, kerékpár-
utat és járdát építenek.

Forrás: www.444.hu

Mészáros Lőrinc megdöntötte 
a vasútépítés kilométerenkénti 
árrekordját

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. 55 milliárd forintért 
végezheti a Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének első 
ütemét, kilométerenként 3,6 milliárdért. Az eddigi rekord 3,29 milliárd fo-
rint volt.

A most megjelent kormány–határozatok szerint 

Baján 860 millió forintból, Balassagyarmaton 

874,  Szarvason 876, Szigetváron 863, Újfehér-

tón pedig 883 millió forintból épülhet Honvé-

delmi Sportközpont. Ezek olyan, lőterekkel is 

rendelkező multifunkcionális szabadidős sport-

létesítmények lesznek, amelyek „közösségi 

programok, sportlövész, küzdősport, általános 

képességfejlesztő foglalkozások, valamint el-

méleti képzések megtartására lesznek alkal-

masak”.
Forrás: www.444.hu

Öt városban épít lőtereket a kormány

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Ütős, hatásos és közösségi! 
Akció- és kampányszervezés-képzés 

a Közélet Iskolájában

2020. február 22–23. Auróra közösségi ház
Jelentkezés február 5-ig: www.kozeletiskolaja.hu

Milliós példányszámban hazudott 
a kormány
A Kúria azért marasztalta el a Rogán An-
tal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát, 
mert az megsértette a Magyar Helsinki 
Bizottság jogvédő civil szervezet jó hír-
nevét, amikor a 2017es, a „Sorostervről” 
szóló nemzeti konzultációban szereplő 
egyik kérdésben úgy állította be őket, 
mint akik védik az esetleg törvénytelen-
ségeket elkövető bevándorlókat. Emiatt a 
kabinetirodának 30 napon át bocsánatot 
kell kérnie a szervezettől a saját honlap-

ján, és kétmillió forintos sérelemdíjat is 
kell fizetnie. 

A Fideszkormány a választások előtt 
több millió példányban nyomtatta ki és 
terjesztette ezeket a valótlanságokat.

A Magyar Helsinki Bizottság azt közöl-
te, hogy a pénzt olyan magyar állampol-
gárok és menekülők jogi segítésére for-
dítják, akik áldozataivá váltak a kormány 
alapjogokat sértő, megfélemlítő és gyű-
lölködő politikájának.Fo
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