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LOPÁSALAPÚ KORMÁNYZÁS – VIDÉKEN IS
 Tóth Bertalan frakcióvezető-helyettes sajtótájékoztatóján a Fidesz lopásalapú
kormányzására és annak visszásságaira hívta fel a figyelmet. Míg az egyik oldalon
egyesek több száz milliós összeget tesznek zsebre, addig a másik oldalon több mint
százezer közalkalmazott nem kapja meg időben a fizetését. A módosított
közbeszerzési- és NAV-törvény éppen ezeket a csúsztatásokat segíti elő, ami miatt
nem is lehet pontosan megtudni, hogy hova is megy el az állami pénz. Miklós Attila
békéscsabai önkormányzati képviselő bemutatta, hogy ezek a csúsztatások vidéken
is működnek. A közgyűlés felkérése Békéscsaba jegyzője feljelentést tett a Harangi
házaspár ellen, akik az önkormányzat fennhatósága alatt levő kistérségi társulás és
szociális intézményei nevében olyan megbízási szerződéseket kötöttek, amelyek
nem feleltek meg a jogi előírásoknak, és a pénz - 167 millió forint - egy jól
körülhatárolható érdekkörhöz vándorolt. A Kistérségi Társulási Tanács Vantara Gyula
fideszes országgyűlési képviselő javaslatára fogadta el a Harangi házaspár
közreműködését, ezzel segítve elő a közbeszerzési törvény kijátszását. Ez az eset arra
világít rá, hogy vidéken is működik a lopásalapú kormányzás.
SAJÁT VAGYONUKKAL FELELJENEK A MINISZTEREK!
 Miközben a fideszes brókerkormány a saját rokonainak további gazdagodását intézte
a közbeszerzési törvény puccsszerű módosításával, a közszférában dolgozó emberek
százezreinek nem érkezett meg időben a fizetése, éppen karácsony előtt – írta
közleményében Harangozó Tamás frakcióvezető-helyettes. Az elkeseredett
tanárokat, rendőröket, tűzoltókat nem érdekli a Magyar Államkincstár és az
intézmények egymásra mutogatása. Ők a pénzüket akarják, amiért megdolgoztak. A
Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke hangsúlyozta: az MSZP követeli, hogy a
késve érkező és rosszul számfejtett fizetések ügyében alapos vizsgálat induljon és
Varga Mihály vállaljon személyes garanciát arra, a jövőben nem ismétlődik meg ez a
botrány. Az ösztönzés érdekében javasoljuk, hogy minden miniszter a saját
vagyonával álljon helyt az általa irányított területen dolgozó emberek fizetésének
késedelme vagy elmaradása miatti károkért. Így nagyobb esélye lesz, hogy a

közbeszerzési értesítő böngészése és az újabb pártpropaganda tervezgetése helyett
végre azzal foglalkozzanak, ami dolguk: a magyar emberek valódi problémáival.

KAMU ADATOKAT KÖZÖL A KORMÁNY A
SZEGÉNYSÉGRŐL
A HÍR

 Egy módszertani trükkel a Központi Statisztikai Hivatal megfelezheti a
Magyarországon élő szegények számát. Ilyen módon – azaz nem a valóságban,
hanem papíron – számolja fel egyik évről a másikra a kormány a szegénységet.
 Jelenleg a lakosság 40 százaléka él a létminimum alatt, összesen 3,6-3,8 millió olyan
magyarról beszélünk az országban, akik nélkülözésben élnek. A KSH új módszertana
teljesen átrajzolná a számokat, statisztikailag akár 1,2-2 millió fővel is csökkenhet a
szegények száma.
 A KSH szerint csak egy sokkal szűkebb réteg, az eddig összesítettnek a fele szegény
valójában. Még nem dőlt el, hogy egyszerűen áttérnek-e egy amerikai módszertanra,
vagy a jelenlegi számítási módszereiket módosítják. Az új eredmények vélhetően a
lakosság 18-25 százaléka közé teszik majd a szegények számát.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP szerint hiába próbálja titkolni a kormány a nép nyomorát, semmilyen
papíron folytatott trükközés nem csökkenti az egyre terjedő mélyszegénységet és
dolgozói szegénységet. Az egyedüli megoldás az, hogy fizetésemelést kell adni az
embereknek.
 Ezért az MSZP azt követeli, hogy a kormány adjon fizetésemelést az ápolóknak, a
pedagógusoknak, a katonáknak és minden közalkalmazottnak, aki az országot
működteti. Azt akarjuk, hogy a közszférában 50 százalékos fizetésemelés legyen, és
senki ne keressen 150 ezer forintnál kevesebbet. A gyárakban, üzemekben, a
versenyszférában dolgozók ne vihessenek haza nettó 100 ezer forintnál
kevesebbet, a minimálnyugdíj pedig legalább 50 ezer forint legyen.
 Így, és nem kamu statisztikai adatokkal kell küzdeni a szegénység ellen. Az MSZP így
fogja csinálni.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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EGYRE ERŐSÖDNEK A BELHARCOK A FIDESZBEN
A HÍR
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 Három nap alatt három olyan cikk is napvilágot látott, amelyben Lázár Jánost,
illetve egyik államtitkárát támadják kormányközeli lapok. A vád Simicska Lajos
embereinek mentése, illetve a gyors meggazdagodás. Lázárék felépített akcióként
értékelték a cikkeket.
 A miniszterelnöki tanácsadó G. Fodor Gábor főszerkesztésével működő egyik
internetes újság fél nap alatt két cikkben is élesen nekiment Csepreghy Nándor
miniszterelnökségi államtitkárnak, felróva, hogy részt vesz egy ellenzéki
konferencián, amelynek az illiberális modell az egyik témája. Mivel G. Fodor Gábor
egyszersmind a kormány „agytrösztjeként” is emlegetett Századvég stratégiai
igazgatója, a Lázár János államtitkárát támadó cikk meglehetősen feltűnő jelenség.
 „Lázár János maga köré gyűjtötte Simicska bukott főembereit”- állította hétfői
cikkében a szintén kormányközeli PestiSrácok.hu. „Furcsa, hogy a Lázár János alá
tartozó új állami közműholding valóságos mentsvára lett Simicska Lajos bukott
főembereinek.”
 Jól érzékelhetően offenzívába lendültek bizonyos kormányközeli orgánumok Lázár
János lejáratására. A cikkek időzítéséből az világlik ki, hogy átgondolt, felépített
akció zajlik a miniszterelnökséget vezető fideszes miniszter ellen – lehet, hogy
Orbán Viktor vagy Rogán Antal megbízásából.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP szerint jó lenne, ha a Fidesz végre az egészségügy, az oktatás, a gazdaság
helyzetével foglalkozna, nem pedig a belső háborúival. Magyarok milliói élnek
szegénységben, a kórházak és az iskolák az összeomlás szélén vannak, százezrek
vándorolnak ki az országból, és ezalatt Orbán Viktor és Rogán Antal Lázár Jánossal
háborúzik.
 Az MSZP nagyon örül annak, hogy végre az amúgy lopott pénzből működő Fideszújságok is felfigyeltek egyes államtitkárok furcsa meggazdagodására, az újonnan
vásárolt sportautóikra – kár, hogy ezek az információk csak akkor fontosak nekik,
ha belső háborúkban lehet felhasználni azokat.
 A fideszes belháborúk egy dologra biztosan jók: most már végre a Fidesz is
beismeri, lenne pénz a közalkalmazottak fizetésemelésre, csak egyes fideszes
államtitkárok hazaviszik azt a pénzt (is).
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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ANTISZEMITA SZOBROT ÁLLÍT A KORMÁNY AZ
EMBEREK PÉNZÉBŐL
A HÍR

 Számos szervezet nyílt levélben tiltakozott az ellen, hogy a náci Hóman Bálintnak
szobrot állítsanak közpénzből Magyarországon. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége (MEASZ) szerint Hóman Bálint volt kultuszminiszter a náci Németország
és Hitler feltétlen híve volt. Hóman egyetértett és szorgalmazta, hogy Magyarország
vegyen részt a II. világháborúban.
 A MEASZ szerint Hóman Bálint is felelős a II. világháborúban elpusztult katonák,
zsidók, civilek, hadifoglyok haláláért. Határozottan kijelentik, hogy Hóman Bálint
ügye nem kizárólag a zsidókat érintő ügy, hanem minden magyar ember ügye, és
elítélendő politikai tevékenységének nem lehet köztéri szobor állítása a "jutalma".

 A Hóman-szobor – állami tulajdonú területen történő – felállítását 15 millió forinttal
támogatja az Igazságügyi Minisztérium; a szobrot állító Hóman Bálint Kulturális
Alapítvány a székesfehérvári önkormányzattól még közel 2 millió forintos segítséget
is kap
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP szerint Hóman Bálint antiszemita volt, aki önszántából vett részt a magyar
zsidók jogfosztásában, szerepe volt a zsidótörvények előkészítésében, és azok
megszavazásában. Politikai pályája során népszerűsítette a fajelméletet, és a zsidók
kitelepítését javasolta.


Az MSZP szerint felháborító, hogy az Orbán-kormány a magyar társadalom
felszeletelésére és csoportjainak elszigetelésére építi működését. Mást gondoló
embereket ugraszt össze, hogy ameddig megosztottak, addig uralkodhasson rajtuk.
A Hóman-szobor ennek tünete.

 De semmi nem tart örökké. A cinizmus, a megosztás, a kirekesztés politikája véget
ér majd, a Fidesz legyőzése után pedig Magyarországot szabadabb, békésebb,
fejlődő és modern hellyé tesszük közösen – jóravaló, tenni akaró magyarok. Hóman
Bálint és egyéb kirekesztők szobrai és szimbolizmusa nélkül.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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