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bevándorlók Jobbik MTVA harmadik Orbán-kormány

Térképre került, mennyien vándoroltak ki
Pestről Berlinbe
2016. január 23., szombat, 16:20 Utolsó frissítés: 19 órája

Szerző: hvg.hu

Címkék: Berlin; migráció; magyarok; bevándorlók;

Csak minden második berlini lakos született Németország fővárosában. Most megnézheti

egy fantasztikus térképen, honnan jönnek a bevándorlók. Magyarországról öt város is

jelölve van.

A 3,6 milliós Berlin a beköltözők városa, legkevesebb minden második lakos máshol született.

Az "ős-berliniek" már tavaly is kisebbségben voltak (48%) a lakcímjegyzék szerint, melybe

minden újonnan beköltözőnek egy hónapon belül be kell jelentkeznie.

Németország fővárosa annyira vonzza a németeket és a külföldieket, hogy egy korábbi kutatás

szerint 2030-ra a lakosság elérheti a 3,8 millió főt. Ebbe azonban még nem volt beleszámolva a

mostani menekültáradat, melynek köszönhetően akár 4-5 éven belül is elérhető ez a szám.
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Egy berlini Pécsről
Fotó: MTI / EPA / Oliver Mehlis

Jobline.Hu

MENEKÜLTEK

Továbbra sem kér a menekültekből
Japán
Az ázsiai szigetországban tavaly mindössze 27
menedékkérőt fogadott be, miközben elutasították...

Csak a menekült szemébe kell nézni a segély
kifizetéséhez

Kizárhatják a görögöket Schengenből egy bajor
miniszter szerint

Orbán már másnak is megmondja, hol építsen
kerítést

Tovább »

A ROVAT HÍREIBŐL

DK: szégyenletes a nemzeti italboltok terve

Átlépte a riasztási küszöbértéket a szálló por
koncentrációja Nyíregyházán

A madridi magyarok is azt üzenik: fizetésemelés
nélkül elveszítjük fiataljainkat!

Pécs kárán tanulhat az új kulturális főváros

Lagzi Lajcsi: "Ez bárkivel megtörténhet"

Tovább »

FRISS ÁLLÁSOK

HR executive assistant
 Budapest

beruházási projekt menedzser
 Budapest

Mérnök asszisztens
 Dorog

SCM Folyamatmérnök
 Törökszentmiklós

További friss állások a Facebookon
Pénzügy  IT  Mérnök  Sales
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Érdekesnek találta cikkünket?
Kérjük értékelje!

Némileg hozzájárul ehhez a növekedéshez, hogy Magyarországról is egyre többen költöznek

Berlinbe: a Berliner Morgenspost frissen közzétett térképe (amely az összes helyet megmutatja,

ahonnan több mint 100-an költöztek Berlinbe) Budapestet is egy erős küldő városnak ábrázolja.

A háttérstatisztikák szerint Budapestről 2102-an, Szegedről 850-en, Debrecenből 807-en,

Miskolról 718-an, Egerből 703-an költöztek Berlinbe. A magyar főváros ezzel a 112. helyen

szerepel a leggyakoribb szülővárosok között - többen jöttek Budapestről Berlinbe, mint például

Augsburgból, Darmstadtból vagy Koblenzből.

A nagyszerű térkép itt megtekinthető.
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 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...

• Válasz •

fonix •  19 órája

Elindultam szép hazámból
Híres kis Orbanisztánból.
Visszanéztem félutamból,
Megkönnyebbüléstől könny csordul.

Lesz ebédem, lesz vacsorám,
Boldog lesz majd minden órám.
Nézem a napfényes eget,
Nap szórja rám a meleget.

Én Istenem, kapok szállást,
Nem lesz éltem a bujdosás,
Idegen földön meleg lakás,
Elfelejtem a sok sírást.

  6  

• Válasz •

csoreenci  •  19 órája> fonix

https://www.youtube.com/watch?...

  

• Válasz •

csoreenci •  19 órája

Hiába a vonzerő, Berlinnek soha nem lesz migránsmentes Balatonja...

  6  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  egy órája> csoreenci

Milyen kár, hogy Magyarországon a nők nyugodtan mehetnek strandra és
nem kell attól tartaniuk, hogy migránsok fogdossák meg őket. Látom, te
erre vágysz.

  

• Válasz •

csoreenci  •  egy órája> AMVI 2.0

:DDD Azt te nem tudhatod, mi az én vágyam.

  

AMVI 2.0  •  egy órája> csoreenci

De, pontosan látom a hozzászólásaidból. A nem működő

 Ajánlom
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Cukorbetegség
Ellen
gyogyszernelkul.com
Vércukorszint
csökkentése kizárólag
gyógynövényekkel.
Olvasson tovább!

Kis trükk
fájdalom ellen
tokeletesvalasztas.net
Izületi és
izomfájdalmak
lehetnek múlté már.
Tudja meg, hogy

Izületi és
izomfájdalmak
topajanlat.com
Ne tűrd a fájdalmat -
tudd meg segithetsz.
Láss többet!

Óriási húsvásár
Budapest
frisshus.lapunk.hu
Friss csirkecomb 398 Ft.
Friss csirkemell 890 Ft

BRÓKERBOTRÁNY

Norbi szerint ha nincs a
brókerbotrány, most kitüntetnék
érdemeiért
A fitneszguru a brókerbotrány legnagyobb
vesztesének tartja magát, amin saját bevallása
szerint...

Jó hír a Quaestor és a Hungária kötvényeseinek

Hat és fél évre ítélték Kulcsár Attilát

Jó, hogy vége ennek az évnek, és nem jön újra el

Tovább »

MTVA

Mégiscsak diplomata lesz Szabó
László Zsolt az MTVA volt vezetője
Mégiscsak diplomata lesz Szabó László Zsolt, a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap...

Videó: Ők kezdik A Dal elődöntőit szombaton

Megszólalt az MTVA: nem alakítják át
hírcsatornává a Kossuth rádiót

MTVA: Távolság nem számít, a helyszínről
tudósítanak

Tovább »

Google Digital
Workshop
Ingyenes tananyagok az
online Sikerekért. Kezdj el
tanulni most!

Kik az új földesurak?

Hosszabbak lettek-e a várólisták az egészségügyben?

Kik emeltek tőkét az FHB Bankban?

Keresse az újságárusoknál!
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• Válasz •

De, pontosan látom a hozzászólásaidból. A nem működő
multikulti a vágyad.
Németországi imám mondta, hogy a kölnben molesztált
nők megérdemelték, mert minek parfümöztek meg
öltözködtek kihívón. Csador rájuk és ne fürödjenek, ugye?
És ez az imám több száz vagy több ezer németországi
muszlimnak adja át tanítását. Remélem egyetértesz vele.

  

• Válasz •

csoreenci  •  egy órája> AMVI 2.0

Természetesen nem értek egyet az imám
véleményével, de ez nem befolyásolja a migráns
kérdésről kialakított nézeteimet.

  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  42 perce> csoreenci

Természetesen nem befolyásolja. Természetesen
nem igaz, hogy a kölni imám véleménye elég
általános a most bevándorolt migránsok körében,
ugye?

Te és ti képtelenek vagytok megérteni, hogy a most
bevándoroltak gondolkodása JELENTŐSEN eltér a
miénktől. Ami nem lenne baj, de ekkora mértékben
ez nem kezelhető.

Ez csak úgy lenne kezelhető, ha szépen elzárnánk
egymástól őket, de mivel legalább 1 millióan
vannak, ezért ez nem fog menni. Majd létrejönnek a
saját kávézóik, munkahelyeik, szórakozó
központjaik és lakótelepeik, ahová nem fog eljutni a
te nagyon felvilágosult gondolkodásod.

És nem fogod tudni megállítani, mivel őket is
megilleti a szabadság. És ezen a szabadságon
bemászva fogják lebontani az általad szeretett
rendszert, akár csak egy trójai faló.
TGM cikke a FÉRFIbűnözésről, na az volt a legalja,
az igazság teljes elferdítése.

  

• Válasz •

csoreenci  •  31 perce> AMVI 2.0

"Természetesen nem igaz, hogy a kölni imám
véleménye elég általános a most bevándorolt
migránsok körében, ugye?"

Mi közöm hozzá, mit beszél az imám? Vagy
átengedem, vagy, nem.
Ahogy én(mi) nem tudjuk elfogadni a te (ti)
álláspontotokat, ugyanúgy te is más dimenzióban
gondolkodsz. Miért hiszed azt, hogy a migránsok
szőröstül-bőröstül, kulúrástól, mindenestül fölfalnak
bennünket. 
Valóban nagy kihívást jelent a kérdés kezelése, de
meg fogják oldani, ne izgulj. 
Athénban évtizedek óta több helyen működik
imahelyük,
mégsem rontottak a görög kultúra szabadságára. Jól
elvannak egymás mellett.
TGM rátapintott a lényeg vénájára.

  

• Válasz •

talpei •  egy órája

50 $ ingyenes P0kerStars valódi pénzes N0 dep0sit szükséges ezen a linken:
bit.ly/1OpK0jB !!!!1!!

  1  

Rózsahegyi Márk •  3 órája

Ha optimista, azért ha kevésbé azért töltse ki önismereti tesztünket és akkor nem
elmenekülni fog maga elől, hanem szembenézni. Hiszen belső problémáit viszi
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• Válasz •

elmenekülni fog maga elől, hanem szembenézni. Hiszen belső problémáit viszi
magával mindenhová. :) http://optimistaklub.hu/optimi...

  

• Válasz •

csoreenci  •  egy órája> Rózsahegyi Márk

Kitöltöttem, jól szórakoztam. :)))

  

• Válasz •

Rózsahegyi Márk  •  egy órája> csoreenci

:) Akkor már megérte hogy ma is kinyílt a szemem. :)

  

• Válasz •

csoreenci  •  egy órája> Rózsahegyi Márk

A tesztekkel gyakran az a problémám, hogy egyértelmű
válaszadásra kényszerítenek, amikor sokkal összetetteb a
vizsgálandó kérdés. Tehát nehéz, vagy csak ezt, vagy csak
azt választani. Ez az 1-10-ig skála már könnyebbséget
jelentett.
Nem szeretnélek megbántani, de nem veszem túlságosan
komolyan a teszteket, nem vonok le végzetes
következtetéseket, inkább játéknak tekintem. Azt pedig
szeretek. :)

  

• Válasz •

Rózsahegyi Márk  •  28 perce> csoreenci

Megbántani? De hisz a teszt rólad szól. :) Hogy
játéknak fogod fel azzal semmi baj. A lényeg hogy
kitöltsd és tudatosítsd mi az amiben változtatnod
kel. A többi jön magától.

  

• Válasz •

csoreenci  •  21 perce> Rózsahegyi Márk

"Megbántani? De hisz a teszt rólad szól."

Igen, rólam, de a te/ti munkátok van benne. :)

"A lényeg hogy kitöltsd és tudatosítsd mi az amiben
változtatnod kel"

Éppen ez a dolgok lényege. Ha játéknak fogom föl,
mennyire vehetem komolyan azt, amit egyébként is
megállapítottam magamról. Marad a játék szintje
úgy, hogy a saját, és a teszt véleményét egy
játékban összehasonlítom.
Ha tudom, mi az, amin változtatnom kellene, teszt
nélkül is meg fogom tenni, ha azt helyesnek látom.
Azt is tudom, ebben segít a teszt, amit a játékos
gondolkodás szellemében meg is köszönök. :)

  

• Válasz •

Rózsahegyi Márk  •  13 perce> csoreenci

Big Like. :) Igen aki tudja magáról hogy min kell
változtatni annak nem kell semmilyen teszt. Csak
neki kell állnia és megcsinálni.a Na de aki nem
tudja? :) Na annak kell a tesztünk. :) További szép
napot.

  1  

• Válasz •

csoreenci  •  12 perce> Rózsahegyi Márk

Igazad van.
Neked is szép napot kívánok! :)

  

• Válasz •

Supreme Leader  •  14 órája

Nehogy azt higgyük, hogy eleget fizettünk már a zsidóknak: az ATV szerint -
bármilyen meglepő - ez koránt sincs így. Ellenkezőleg: az eddigi "kárpótlások"
sokszorosát szeretnék a jövőben a zsebeikben látni.

  

trev  •  12 órája> Supreme Leader

Inkább az övékben, mint a tiedben.
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• Válasz •

Inkább az övékben, mint a tiedben.

  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  egy órája> trev

Neked orvos kellene.

  

• Válasz •

csoreenci  •  egy órája> AMVI 2.0

Neked pedig egy nem lopott nick!

  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  egy órája> csoreenci

Mi az a lopott nick?

  

• Válasz •

csoreenci  •  egy órája> AMVI 2.0

Orvos nélkül is kinyomozhatod...

  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  42 perce> csoreenci

Nem, kérlek mondd meg, mi az a lopott nick? Valaki
használta ezt előttem?

  

• Válasz •

csoreenci  •  41 perce> AMVI 2.0

:D Ragaszkodj az egyéniségedhez! "Kárcsi" Nem
szebb így? :D

  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  39 perce> csoreenci

Úgy tűnik, azt sem tudod miről beszélsz. Én vagyok
a továbbfejlesztett amvi, méltó válasz a provokatív
trollkodására. Azt a paraszt, nagypofájú stílust, amit
ő képvisel, normális ember nem bírja elviselni. Ezért
én lettem az ő lelkiismerete.

  

• Válasz •

csoreenci  •  27 perce> AMVI 2.0

"Ezért én lettem az ő lelkiismerete."

Ebben az esetben tisztázd magaddal, mit jelent
számodra a "lelkiismeret" kifejezése.
AMVI nem provokatív troll, hanem egy őszinte,
határozott hangú vélemény.

  

• Válasz •

Supreme Leader  •  14 órája

Újra lehet pályázni tanyafejlesztésre - 724 településnek jut összesen 1,4 milliárd,
szemben egyetlen zsinagóga 3 milliárdjával
Jó kezekben a pénzünk: a kormány 3 milliárdot ad a Rumbach utcai zsinagóga
felújítására

  

• Válasz •

Béla Somogyi  •  13 órája> Supreme Leader

Most mit ágálsz tavaly ki kapta a tanya fejlesztési támogatás zömét? Én
úgy emlékszem hogy Bp V. kerület! :-)

  4  

• Válasz •

Mihály Bak  •  12 órája> Béla Somogyi

Ne vitatkozzon vele. Ő korábban Adolf néven futotta náci
trollkodását.

  

• Válasz •

Supreme Leader   •  12 órája> Béla Somogyi

A zsidókank semmi nem jar nem hogy milliardok

  

Béla Somogyi  •  3 órája> Supreme Leader

Azért csak sikerült egyet zsidózni! :-(
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• Válasz •

Azért csak sikerült egyet zsidózni! :-(

  

• Válasz •

Betelgeuse •  19 órája

Berlin a liberalizmus fővárosa Amszterdam mellett. Engem a hányinger kerülget
az ilyen multikulti metropoliszoktól!! Simogassanak a berliniek migránst ha nekik
az jo!!

  

• Válasz •

Böff  •  15 órája> Betelgeuse

milyen isteni szerencse, hogy senki sem kényszerít rá, hogy odaköltözz

  7  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  egy órája> Böff

De elég balszerencse, hogy frau Merkel ide akarja paterolni a
migránsait. És ez már kényszerítés...

  

• Válasz •

Böff  •  25 perce> AMVI 2.0

én ezt értem, de berlin nem most lett tele külföldivel...
érted, ez a migránsozás annyira releváns ebben az
esetben, mint ha én meg beírnám, hogy szeretem a kávét

  1  

• Válasz •

tyler00  •  19 órája> Betelgeuse

Nem is kell oda menned, maradhatsz nyugodtan a magyaros
tanyaközpontban, teletűzdelt magyar zászlókkal és nagy-Magyarország
térképekkel az egész pusztát, annál magyarosabb magyarosság nincs.

  6  

• Válasz •

Béla Somogyi  •  13 órája> tyler00

Ne adj neki ilyen tanácsokat! Húzzon innen a vérbe, meg vagyunk,
nélküle, és a hasonlók nélkül elég jól itthon! :-)
Elég nagy baj az, hogy az ilyen "MélyMagyar" faszok miatt
kényszerülnek elmenni sokan! :-(

  2  

• Válasz •

csoreenci  •  18 órája> tyler00

És tömheti magába a Túró Rudit. :)

  1  

• Válasz •

Béla Somogyi  •  13 órája> csoreenci

A Túró Rudi igenis finom! Ne irigykedj! :-)

  1  

• Válasz •

csoreenci  •  3 órája> Béla Somogyi

:DD

  

• Válasz •

kazimudó  •  20 perce> tyler00

Miért nem mégy Berlinbe? Megmondom,mert itt a hülyéket is
eltartják.

  

• Válasz •

trev  •  12 órája> Betelgeuse

Még nem voltam Berlinben, de ha a magadfajtának hányingere van tőle,
és ezért kerüli, jó hely lehet. :-)

  5  

• Válasz •

Ghanima  •  2 órája> trev

Ha lesz lehetőséged, ha megteheted, látogass el oda. Nagyon
klassz hely valóban.

  1  

Nincs Nincs  •  19 órája> Betelgeuse

Te is egy k...ott migráns vagy, egy 1100 éves migráns, szerencsétlen. S
tudod, mit? Igazad van, ahogyan mi magyarok, képtelenek voltunk 1100
év alatt beilleszkedni Európába, ők se fognak beilleszkedni, legalábbbis
magyar segítséggel soha, az biztos.
3
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• Válasz •  3  

• Válasz •

kazimudó  •  3 perce> Nincs Nincs

Mintha már ezt , említette volna valaki.Kérdés az ,hogy mennyire
értetted meg azt,amit ezzel kapcsolatban tanultál,ha egyáltalán
tanultál! Sok a pótolni valód,és sajnos nem vagy egyedül!!!!

  

• Válasz •

AMVI 2.0  •  egy órája> Nincs Nincs

Kérdezd meg az eredeti őslakosokat, mennyire örültek nekünk,
amikor megérkeztünk.
A másik érdekesség: hol vannak most azok, akik itt voltak akkor?

Ez is csak azt bizonyítja, hogy nem szabad beengednünk őket,
mert elpusztítják a kultúránkat. Ekkora öngólt lőni...

  

• Válasz •

csoreenci  •  19 órája> Betelgeuse

Miért ne tehetnének, ha ahhoz van kedvük? Szögesdrót kerítést talán
kellemesebb?

  2  

• Válasz •

Moderal.hu  •  egy perce> Betelgeuse

Nem lehet, hogy a multikulturalitás miatt lesznek ezek a városok igazán
élők és pezsgők? És hogy a migránsok "simogatása" egyben önmagunk
tiszteletét is jelenti?
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