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A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar első féléves adatai szerint idén már körülbelül
1500 lakást és üzlethelyiséget ürítettek ki végrehajtás miatt Magyarországon.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Magyarország megint a rossz
oldalon áll
Az Európai Unió valamennyi országa elítélte, hogy Törökország megtámadta Szíria kurdok lakta területeit. Ez a rengeteg civil áldozattal is járó
háború egyedül a magyar kormány szerint szolgálja a nemzeti érdekeinket. Az Unió legmagasabb szintjeiről jelezték: döntenünk kell, Európát
vagy a fél-diktatúrák világát választjuk.

Forrás: www.index.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A kilakoltatások a tavalyihoz hasonlóan
idén is a kilakoltatási moratórium április
30-i lejárta után szaporodtak el. Amíg az
év első három hónapjában összesen 116
ingatlannal kapcsolatos végrehajtásról
(árverésről, határozat alapján végrehajtott, illetve a bérleti díjukat nem törlesztő eszközkezelősök ügyében történt kilakoltatásról) számol be az MBVK, addig
a következő negyedévben már 1360-ról.

2018-ban pedig több mint háromezer
lakásból lakoltatták ki az embereket.
Karácsony Gergely főpolgármester
egyik első rendelkezéseként felfüggesztette és felülvizsgálja a korábban
a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett kilakoltatási eljárásokat. Mint
indoklásában írja, „sokszor láttuk, hogy
a Fidesz által vezetett önkormányzatok
gyakran igazságtalanul és indokolatlanul, esetenként jogszerűtlenül tettek
embereket utcára.”
Hozzáteszi, ez volt az első lépés.
A következő években a kerületi önkormányzatokkal azon fog dolgozni, hogy
közösen kialakítsanak egy védőhálót,
„amely végre eleget tesz annak az erkölcsi alapvetésnek, hogy egy tisztességes
városban nem hagyjuk egymást hajléktalanná válni”.

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

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

4

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
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Johann Wadephul, a németországi kormánypártok, a CDU/CSU parlamenti
helyettes-frakcióvezetője a német köztévé kérdésére – hogy mi a véleménye
a magyar álláspontról Törökország szíriai
hadműveletével kapcsolatban – meglehetősen keményen fogalmazott.
Wadephul szerint az, hogy a magyar
kormány kiállt a török offenzíva mellett,

„megkérdőjelezi Magyarország EU-tagságát”.
A német politikus úgy folytatta: „Szeretnénk, ha Magyarország nyilvánvalóvá tenné, melyik csapatban játszik, vagy
előbb-utóbb azzal kerül szembe, hogy
valamikor elhagyja az Európai Uniót”.
De komoly viharokat kavart az is az
elmúlt héten, hogy Orbán Viktor a török
nyelvű népek kormányfőinek találkozóján is részt vett. Itt a Türk Tanács ülésén
egy meghökkentő beszédet is mondott,
amely különösen Magyarországon keltett megrökönyödést. Szó szerint idézzük egy részét: „Szeretnék a kipcsakok
nagy barátjának, Nazarbajev elnök úrnak
is gratulálni a magas kitüntetéshez. A jelenlevők közül nem mindenki tudja, de
Magyarországon vannak kipcsakok. Sok
magyarban van kipcsak vér. Ezeknek van
önkormányzatuk. És Nazarbajev elnök úr
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a mindenkori elnöke a magyar kipcsak
törzseknek is.” Nurszultan Nazarbajev
egyébként majd harminc éven át volt
Kazahsztán keménykezű diktátora. Napokig folyt itthon a találgatás, hogy mire
gondolt a miniszterelnök, mert, hogy
kipcsak nemzetiségi önkormányzat Magyarországon nincsen, az bizonyos. (A
kipcsakok a török népekhez tartoztak és
a 11. században kerültek közel a kunokhoz, majd létrejött a kipcsak-szári-kun
törzsszövetség. Ez azonban rövidesen
széthullott. Később a kunokat nevezték
bizonyos helyeken kipcsakoknak, de
Magyarországon nem.)

Ez idáig csak nevetséges lenne, de a
gazdag magyarok nevében Orbán Viktor
a Türk Tanács tagországainak hatalmas
összegű hitelkeretet is felajánlott, amelyet az állami kézben lévő Eximbank
folyósítana. A magyar-török együttműködésnek 195 millió eurós, a magyar-kazah, a magyar-üzbég és a magyar-azeri
együttműködésnek 80-80 millió eurós,
a magyar-kirgiz kooperációnak pedig 27
millió eurós keretet.
A miniszterelnök közölte továbbá,
hogy Magyarország több mint 700 állami ösztöndíjat biztosít a Türk Tanács államaiból érkező fiataloknak.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Iszlám iskola Budapesten
Iszlám iskola létesítését engedélyezte a magyar kormány a főváros 9. kerületében. Ezzel nem is lenne baj, ha évek óta nem ők keltettek volna gyűlöletet mindenki ellen, aki egyáltalán embernek tekintette az iszlám híveit.
A fővárosi kormányhivatal engedélyt adott
egy olyan általános iskola és gim
ná
zium
megnyitásához, amit Recep Tayyip Erdogan
török elnök szervezete hoz létre a magyar
fővárosban. Szépséghibája az ügynek, hogy
a világszerte iskolahálózatot fenntartó szervezetet élénken figyelik a titkosszolgálatok is.
A Maarif több szálon is kötődik különböző
iszlamista terrorszervezetekhez, jelenlegi alelnöke, Osman Nuri Kabatepe alapítója volt az

IHH-nak, annak az állítólagos segélyszervezetnek, amely majdnem minden komolyabb
iszlamista terrorszervezethez kötődik. A CIA
már 1996-ban radikális szervezetnek minősítette az IHH-t.
Már csak azt kérdezzük, vajon mit mon
dana Orbán Viktor és a Fidesz, ha az iszlám
iskolát Botka László akarná megnyitni Szegeden, netán Karácsony Gergely Zuglóban?
Forrás: www.24.hu, www.444.hu

Kelet-európai mozgalmak filmklub
a Közélet Iskolájával
Tanulj velünk arról, hogyan léphetünk fel jó ügyek érdekében!
„Harc a szén ellen” zöldmozgalmi film
A magyar felirattal ellátott vetítés nyitott és ingyenes!
2019. november 20. 18:00,
Auróra közösségi tér, Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Részletek: www.kozeletiskolaja.hu, kozeletiskolaja@gmail.com

Önkormányzati választás
a számok tükrében
Bár ötvennél is több városban átvette a hatalmat az ellenzék a Fidesztől, az elemzők óvatosságra intenek. A 2022-es győzelemhez még rengeteg munkára lesz szükség.
Ha nem a számokat nézzük, akkor tényleg hatalmas fordulat következett be
október 13-án. A Fidesz elvesztette a fővárost, a kerületek többségét, féltucatnyi nagyvárost és rengeteg kisebb települést. Az ellenzék hatalmi pozíciókhoz
jutott, igazolódott a pártok közötti összefogás szükségessége, és megtört a kormánypárt legyőzhetetlenségének mítosza. Ez mind nagyon pozitív fejlemény.
Azonban fontos tudni, hogy a győzelmek
oka nem a Fidesz szavazók kijózanodása
volt, hanem az ellenzékiek jobb mozgósítása, illetve a pártok összefogásából
adódó szavazatmaximalizálás.
Markánsan látszott az is, hogy éles
választóvonal húzódik a városok és a kistelepülések között, vagyis, ahol jobban
hozzáférnek az információkhoz, ott már
az ellenzék is nyerhet, de a csak propagandát „fogyasztók” körében töretlen a
Fidesz népszerűsége.
Egy most vasárnap rendezendő országgyűlési választáson a Fidesz kényelmes, bár nem kétharmados többséget szerezne. A jelenlegi 15 mellett
további 20-25 egyéni választókerületben nyílna reális esély ellenzéki mandátumszerzésre.
Október 13-án meghaladta a kettőmilliót azok száma, akik a Fidesz megyei
listáit és nagyvárosi jelöltjeit támogatták, és nem érte el az 1,7 milliót, akik az

2014-es 2019-es egyéni
ellenzéki képviselői győzelmek
a 10 000 fő felett városokban
Fidesz
1155

822

803

Ellenzék

Fidesz

Ellenzék
480

2014-es
választás

2019-es
választás

ellenzéki listákat és a nagyvárosi jelölteket tüntették ki bizalmukkal.
A Fidesz a bő félévvel ezelőtti európai parlamenti választáshoz képest
is javított eredményén, 52,56 százalékról 53,3-ra. Ami százkilencvenezerrel
több szavazót jelent. Területileg ez sem
egyenletesen oszlik meg. A nagyváro
sokban, Budapestet is beszámítva, csekély mértékű szavazatcsökkenést szenvedtek el a kormánypártok, míg a kis- és
közepes településeken több mint kétszázezerrel nőtt a jelenleg hatalmon levőkre voksolók száma, ami szerény százalékos emelkedést jelent országosan.
Forrás: hvg.hu
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