Naponta 8 családot tesznek utcára
2013 eleje óta 5857 lakóingatlant
kényszerértékesítettek a pénzügyi
intézmények, ebből 1415-öt az idei
első félévben, ami egy év alatt 33%os növekedést jelent. Így naponta
átlagosan nyolc lakóingatlant vesz
nek el a családoktól ily módon.

Az idei első félévben összesen 3235
darab lakóingatlant érintett a hitelek
nem fizetése miatti kényszerértékesítés
(ebben az adósok által eladottak és a
Nemzeti Eszközkezelő által megvettek
is benne vannak).
Ebből 732 darab került a Nemzeti
Eszközkezelőhöz. Egy év alatt 76%-kal
esett vissza az általa (vagyis az állam által) „megmentett” családok száma.
1415 ingatlant viszont maguk a pénzügyi intézmények kényszerértékesítet-

tek, ami egy év alatt 33%-os növekedést
jelent,
Földrajzi eloszlását tekintve a legtöbb kényszerértékesítés Budapesten,
Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történik, az ügyfelek harmada kötődik ezekhez.
A kényszerértékesítések annak ellenére nőttek, hogy tavaly tavasszal
szigorítottak a végrehajtási törvényen,
így rövid távon (kevés kivétellel) csak a
becsérték legalább 100%-án lehet lakóingatlant árverezni. Növeli ugyanakkor
a kényszerértékesítések jelentőségét a
Nemzeti Eszközkezelő 36 ezer darabos
kvótájának kimerülése. Piaci információk szerint a kormány költségvetési okok
miatt nem tervezi, hogy a bedőlt jelzáloghitellel rendelkezők megmaradt közel kétharmadát bevonja a programba.
Vagyis nem segítenek a bajbajutottakon.

és a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás elleni javaslatot
hogy amikor a nők elleni erőszakkal szembeni érdemi
fellépésekre lenne lehetőség, akkor rendre visszavonulnak, ahogy például az ezzel foglalkozó Isztambuli
Egyezményt sem hajlandók a hazai jogrendbe illeszteni. A magyar kormány legfeljebb akkor mutat hajlandóságot a nők elleni erőszak elítélésére, ha közben
migránsokra mutogathat.
Forrás: www.merce.hu
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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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A többség tudja, hogy az
Orbán-kormányt ítélte el az
Európai Parlament
Hiába próbál szokása szerint hazudozni a Fidesz, egy friss közvélemény
kutatásból egyértelműen kiderül, hogy a lakosság többsége tudja: nem
a magyar népet, hanem az Orbán-kormányt ítélték el, amikor az Euró
pai Unió parlamentje kétharmados többséggel szavazott a Sargentinijelentésről.

Forrás: www.portfolio.hu

A Fidesz EP-képviselői nem támogatták Strasbourgban a munkahelyen, nyilvános térben

Pedig Magyarországon is rendkívül súlyos a helyzet a
nők elleni erőszak terén. Hazánkban minden héten legalább egy nőt meggyilkol a férje vagy volt férje, élettársa vagy volt élettársa, barátja vagy volt barátja.
Valóban lenne tehát érdemi jelentősége annak, ha
a magyar kormány végre komolyan foglalkozna a
problémával. Csakhogy sajnálatos módon azt látjuk,

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Az elmúlt héten kétharmados többséggel fogadta el az Európai Parlament a
Sargentini-jelentést, amely ös�szegyűjtötte azokat a területeket,
ahol megsérti az Orbán-kormány
a demokratikus alapjogokat. Mint
egy képviselő megjegyezte, olyan
állapotok uralkodnak Magyarországon, hogy ma nem is vennének fel minket az Unióba.
Miközben a kormány
csalást kiáltva magyarázkodik, a Pulzus közvélemény-kutatócég felmérése szerint többségben
vannak azok, akik szerint
az Európai Parlament (EP)
jogos és helyes döntést hozott.

Masszív többség van abban a kérdésben is, hogy Magyarországot vagy a
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magyar kormányt ítélte-e el. 57 százalék
szerint a magyar kabinet politikáját ítélték el, és csak 13 százalék véli úgy, hogy
az országot. Jól látszik tehát, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök érvelése még a Fidesz-szavazókat sem győzte meg, nem

Pápai Gábor rajza

véletlen tehát, hogy már készülődik a kabinet a sokmilliárdos plakátkampánnyal.
A magyarok többsége azzal is tisztában van, hogy a demokratikus jogok
sorozatos megsértése miatt ítélték el a
kormányt, és nem azért, mert a többségétől eltérően gondolkodik a
menekültügyről.
Vasárnap Budapesten három párt (MSZP, DK, Párbeszéd)
szervezett tüntetést, többek között Orbán Viktor lemondását
követelve. A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy
szeptember 18-ától folyamatosan tüntetni fognak a Parlament
előtt, mert megítélése szerint a
jelenlegi hatalmat csak az utcáról lehet megdönteni.

Forrás: www.nepszava.hu

Első helyen Európában: a krónikus
betegségek Észak-Magyarországon
gyilkolnak a legnagyobb arányban
Kirívóan magas a halálozási arány mind a krónikus betegségek, mind a rá
kos megbetegedések tekintetében Magyarországon – derült ki az Eurostat
nemrég megjelent Regionális Évkönyv 2018 kötetéből. Európában nálunk a
legaggasztóbb a helyzet.

Egymillió aláírást
a korrupció ellen
Brüsszelben kezdik megunni, hogy
a magyar kormány ellenőrizetlenül
lopja el az onnan érkezett pénzeket –
nyilatkozta Hadházy Ákos független
országgyűlési képviselő, aki egymil
lió aláírás összegyűjtésével kívánja
elérni, hogy hazánk is csatlakozzon a
független Európai Ügyészséghez.
A 2010-ben megalakult Fidesz-kormány
egyik legfontosabb lépése volt, hogy egykori
párttagtársukat, Polt Pétert válasszák meg,
majd betonozzák be hosszú évekre a legfőbb ügyészi poszton. Így garantálva, hogy
egyetlen fideszes lopás se jusson el a bíróságokig. Az ügyészség még az olyan egyértelmű esetekben is akadályozza a nyomozást, mint amilyen Tiborcz Istváné, aki Orbán
Viktor vejeként uniós pénzekkel elkövetett
csalássorozat révén lett milliárdos. Az Unió
csalás elleni hivatala bizonyítékokkal együtt
szólította fel a magyar hatóságokat a Tiborcz
elleni nyomozásra, de immár évek óta nem
történik semmi az ügyben.

Ezért lenne fontos, hogy Magyarország is
csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, mert
akkor közvetlenül itt is nyomozhatnának az
Unió ügyészei. Nem véletlen, hogy retteg ettől az Orbán-kormány.
A Hadházy Ákos által kezdeményezett
kampány egymillió aláírással kíván nyomást
gyakorolni a kormányra, hogy csatlakozzanak
ehhez az európai intézményhez.
A kampányhoz weboldal is készült (www.
europaiugyeszseget.hu), ahol szervezők, aláírásgyűjtők jelentkezését várják.
A szeptember 20-án, csütörtökön induló
aláírásgyűjtést a Nyomtass te is! mozgalom
egy különszám elkészítésével támogatja,
amelyet országszerte a pultoknál találhatnak
majd meg.

Forrás: www.zoom.hu

Leépítéstől rettegő közszolgák
A krónikus betegségek okozta halálozási ráta a magyar régiókban kimagasló.
Persze ez nem csak magyar sajátosság,
látványos a különbség a nyugat-európai,
illetve a kelet-közép-európai országok
között. Ugyanakkor a krónikus betegségekkel összefüggő halálozási ráta az
észak-magyarországi régióban a legmagasabb egész Európában, míg ötödik helyen az észak-alföldi régió áll.

Ezeken a településeken a szívbetegség, a keringési betegségek okozta halál,
a krónikus alsó légúti betegségek, a krónikus májbetegségek vagy épp a cukorbetegség miatt bekövetkező halál sokkal
gyakoribb, mint például az ország nyugati
régiójában, de hihetetlenül magas például Európa északi vagy nyugati országaihoz viszonyítva.

Megdöbbentőnek tartják az állami alkalmazottak, hogy miközben a képviselők fizetésemelést kaptak, ők 10 éve ugyanannyiért dolgoznak.
Arra figyelmezteti a Fidesz-frakció tagjait
a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
(KSZSZ), hogy a beharangozott 15-20 százalékos vagy a minisztériumoknál felröppent 40
százalékos leépítés csak akkor lehetséges, ha

Forrás: www.444.hu

ezzel együtt csökkentik a feladatokat. Emlékeztetnek rá, hogy az Orbán-kormány 2014ben még három részből álló közszolgálati
életpályamodellt ígért, ami rögzítette volna a
béremelkedés ütemét, lakhatási támogatást
és speciális közszolgálati biztosítási rendszert
adott volna a közszolgáknak 50 százalékos
béremelés kíséretében. Ebből azonban azóta
sem lett semmi.
Forrás: www.nepszava.hu
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