Nyomtasd, másold, terjeszd!

Az ügyészség szerint az MTVA-ból kidobott
képviselők voltak az erőszakosak

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Ország-világ egyenes adásban, később videófelvételeken láthatta, hogy
az MTVA biztonsági őrei milyen brutálisan távolítottak el több parlamenti
képviselőt is az intézmény épületéből. Ennek ellenére a képviselők ellen
indul nyomozás, akik egyébként bármilyen állami épületbe bemehetnek.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Oszlik a félelem vidéken is
Negyedmilliónyi szavazót
veszített a Fidesz–KDNP

Forras: www.merce.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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mint írják: „A rendbontó magatartásuk
miatt velük szemben jogszerűen fellépő
MTVA Fegyveres Biztonsági Őrség tagjainak eljárását akadályozták, azzal szemben tettlegesen ellenálltak.”

A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Nem nyomoznak az ellenzéki képviselők
feljelentése alapján, sőt, a Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint
éppen ők voltak erőszakosak az MTVA
épületében.
Mint emlékezetes: tavaly december
16-án ellenzéki képviselők egy
csoportja bement az MTVA
épületébe, hogy ott 5 pontos
követeléseiket felolvastassák.
Másnap reggel pedig élő
közvetítésben követhettük végig, hogy Szél Bernadettet és
Hadházy Ákost szó szerint kidobják az épületből, később
pedig Varju Lászlóról is meglehetősen megrendítő videó
került nyilvánosságra.
Az ügyészség szerint mégis
a képviselők szegtek törvényt,
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Magyarország összes megyéjében, megannyi kis- és nagyvárosban voltak tüntetések, útlezárások január 19-én, szombaton. Olyan kisvárosokban, ahol eddig a félelem uralkodott, ezrével vonultak utcára az emberek.
A december eleje óta zajló tiltakozási hullám hatására jelentősen csökkent a Fidesz népszerűsége.
A kormány az országos demonstráció előtti napokban jelentette be, hogy
nem tárgyal a szakszervezetekkel. Hiába küldött az Országos Sztrájkelőkészítő
és Demonstrációs Bizottság nevében a
legnagyobb szakszervezeti tömörülést
vezető Kordás László elnök négypontos
követeléslistát a kormánynak, nem ülnek le velük egyeztetni. A közszolgálati
dolgozók bejelentették, hogy március
14-én lépnek sztrájkba, ha nem sikerül
megállapodni követeléseikről a kormánnyal.
Közben az Audi győri gyárában
négyezer munkás tartott kétórás figyelmeztető sztrájkot béremelést követelve.
A hétvégi országos demonstrációt
követően hétfőn Pécsen folytatódott
félpályás útlezárással a tiltakozás. A Ba-

ranya Megyei Szakszervezetek Akcióegysége által szervezett demonstráció
minden hétköznap hajnali 5-től délelőtt
10-ig tart egészen január 31-éig.
A december eleje óta tartó tiltakozások hatására zuhanni kezdett a Fidesz
népszerűsége. A Závecz Research kutatóintézet január elején, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásából az derült ki, hogy a
legnagyobb arányban a Fidesz támogatottsága módosult. Míg december első
felében a választópolgárok 35 százaléka
állt mögöttük, most 32 százalék. Ez azt
jelenti, körülbelül 250 ezer választópolgárral csökkent a Fidesz-tábor.
Az ellenzéki pártok közül a Jobbik
javítani tudott, a múltkori 9-ről 11 százalékra bővült a támogatottsága. Az MSZP
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és a Demokratikus Koalíció az előző hónapok eredményeit érte el most is, az
előbbinek 7, utóbbinak 5 százalékos a tábora a teljes választói körben. A Momentum támogatottsága 3-ról 4 százalékra,
a Kétfarkú Kutyapárté 2-ről 3 százalékra
emelkedett az év fordulójára. Az LMP-nek

harmadik hónapja stabil a pozíciója, a választókorúak 3 százaléka e pártot kedveli
leginkább. A Párbeszéd és a Mi Hazánk
Mozgalom – az előző hónapokhoz hasonlóan - 1-1 százalékon áll. A párt nélküliek
aránya változatlan, ezúttal is 32 százaléknyian tartoznak ebbe a csoportba.

Uniós választás: Együtt vagy külön?
Egyre többen javasolják, hogy egy listán induljanak az ellenzéki pártok,
mert csak így kerülhető el, hogy a Fidesz az uniós választásokon is kétharmaddal győzzön. Az alábbi részletek Jávor Benedek EP-képviselő írásából valók.

Forrás: www.index.hu

Országos felháborodást keltett már az
is, hogy a székhelyét a Várba áthelyező
miniszterelnökségnek az egyik legnevesebb luxusétterem fogja biztosítani a
menzát. A Gundel hivatalos honlapján elérhető menüben a legolcsóbb főétel közel 6000 forint, míg a legdrágább 16 500.
A menzán viszont olyan nevetséges
összegekért adnak ételeket, amilyen
áron a leglepusztultabb büfében sem
lehet semmit kapni. Füstölt csülkös bableves 300 forintért, míg a somlói galuska
ára 260 forint.

Forrás: www.24.hu

Fillérekbe kerül a
Gundel Orbán Viktornak

Előválasztás főpolgármester-jelölteknek

Horváth Csaba, az MSZP és Karácsony Gergely, a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje is
a zöldebb Budapestet és a jobb közösségi
közlekedést nevezte céljának a baloldali pártok önkormányzati előválasztását megelőző
vitán. A fővárosiakat mindketten bevonnák a
fontosabb döntésekbe, minden kérdésben
kikérve a véleményüket.
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Egy közvélemény-kutatás szerint Karácsony Gergelynek, Zugló polgármesterének
lenne nagyobb esélye legyőzni Tarlós Istvánt
az őszi önkormányzati választáson.
Az előválasztás első körében Horváth
és Karácsony közül lehet kiválasztani, hogy
a második fordulóban ki mérkőzzön meg a
függetlenként induló Puzsér Róberttel.

Forrás: https://elovalasztas2019.hu/

Egy teljesen új demokratikus technikát próbálnak ki Budapesten, hogy
megtalálják az ellenzéki oldal legjobb főpolgármester-jelöltjét, aki sikerrel szállhat szembe az őszi önkormányzati választáson Tarlós Istvánnal.

Európa négy hónap múlva, májusban választ. Nem csupán az
Európai Parlament 28 tagállamot képviselő tagjait választja
meg, de leadott voksaikkal az
európai polgárok – talán jobban,
mint korábban bármikor – az Európai Unió előtt álló lehetőségek
közül is választanak. A magyar
választások eredménye közvetlen hatást gyakorol arra, hogy
milyen többség alakul ki a parlamentben, hogy lesz-e szélsőjobboldalieuroszkeptikus előretörés, vagy épp
ellenkezőleg, megtorpan a populisták
térnyerése.
Az EP-választásnak azonban belpolitikai tétje is van. Azok, akik csupán egyfajta „éles” közvélemény-kutatásnak,
előzetes helyosztónak tekintik az őszi
önkormányzati választások előtt, súlyosan alábecsülik az európai választás
jelentőségét. A jelenlegi állás szerint az
ellenzék egészen brutális vereségbe készül beleszaladni májusban.
Egy egyesével, önállóan induló ellenzéki pártokat felvonultató forgatókönyv esetén a legfrissebb teljes körű,
novemberi közvélemény-kutatási adatok átlagát az EP-választási rendszerre rávetítve a Fidesz a jelenlegi 12-ről
14–16-ra növelheti képviselői számát, a
magyar mandátumok (összesen 21) 67–
76 százalékát bezsebelve. Ami mellett

az MSZP–P 2 (a legkedvezőbb adatok
figyelembevételével esetleg 3), a Jobbik 2, a DK 1 mandátumra számíthat, a
többiek közül egyedül a Momentumnak
látszik esélye egy mandátum megszerzésére. Az uniós választási rendszer sajátossága miatt az 5 százalékot el nem
érő pártok szavazatai mind elvesznek.
Mindent összevéve akár félmillió körül is
lehet az így elvesző voksok mennyisége,
ami egyébként nagyjából három képviselő megválasztásához lenne elég.
A külön indulásból eredő vereség
támogatná azt az erősödő társadalmi
meggyőződést, hogy az ellenzék képtelen érdemi válaszokat megfogalmazni a
kormányzati politikai úthengerrel szemben, és választásról választásra csak veszít. (Miközben Orbán Viktor az Unióban
is megdicsőülne: lám, a magyarok azt a
politikát akarják, amit ő képvisel.)
Forrás: www.hvg.hu
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