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LÁZÁR KÉRJEN BOCSÁNATOT A PEDAGÓGUSOKTÓL!
HAZUDOTT A MINISZTER
 Lázár János hazudott, amikor azt mondta, hogy ha a gyerekek teljesítménye romlik,
akkor a pedagógusok munkája is kérdéses, ezért követeljük, hogy kérjen bocsánatot
– mondta Tóbiás József sajtótájékoztatóján. Az MSZP elnöke kifejtette: a kormány
elvette a szabad tankönyvválasztás lehetőségét, szétverte az iskolák és a helyi
közösségek szoros együttműködését, bürokratikus intézkedésekkel, adminisztrációs
terhekkel nehezíti az oktatást, és csökkenti a pedagógusoknak a gyerekeinkre
fordítható idejét. Kerüljenek a helyükre a dolgok: a tanár taníthasson a
leghatékonyabb eszközökkel, a kormány pedig ne akadályozza ezt a munkát fogalmazott.
 A földárverésekkel kapcsolatban Tóbiás József elmondta: a privatizáció arról szól,
hogy a Fidesz politikai elitje újabb tulajdonhoz juthasson. Mészáros Lőrinc és
családja 1400 hektárt nyert el, több mint 2 milliárdért, a külügyminiszter
focicsapatának szponzora 400 hektár vehet meg, L. Simon László felesége közel 300
hektár nyert el, Szentes korábbi fideszes polgármestere, Besenczy Zoltán pedig több
380 millió forintért juthatott hozzá két nagyobb területhez, míg az új mezőhegyesi
ménesbirtokért felelős fideszes országgyűlési képviselő, Farkas Sándor felesége is
több mint 40 millió forintért jutott több kisebb parcellához – részletezte. A kormány
ne indítsa újra a földárverést, hiszen nincs törvényi garancia arra, hogy nem a
fideszes csókosok lesznek az új földbirtokosok Magyarországon. A földnek az állam
tulajdonában kell maradnia, hogy azt hasznosításra a gazdálkodóknak és az
önkormányzatoknak átadhassa.
 Tóbiás József Orbán Viktor pénteki rádióinterjújával kapcsolatban úgy fogalmazott, a
miniszterelnök vagy álomvilágban él, vagy nem mond igazat, amikor azt állítja,
hogy Magyarország Európa egyik legszabadabb országa. Valójában már öt éve zajlik
a demokrácia lebontása, és mára törvényesítették a korrupciót. A pártelnök
elmondta, hogy nincs meg az a bizalom, amely alapján a kormány kontroll nélküli
jogosítványokat kaphatna egy esetleges terrorveszély elhárításához. Az MSZP
javaslatában az szerepel, hogy terrorveszély vagy terrortámadás esetén milyen
kötelezettségei vannak az államnak, és ezek csak arányosan korlátozhatják a magyar
állampolgárok szabadságjogait.

ÖTVENEZER EMBER ÁLLÁSA
KERÜLT VESZÉLYBE
A HÍR
 Lázár János miniszterelnökségi miniszter – aki többek között a
bürokráciacsökkentésért is felel – bejelentette, hogy 73 állami intézmény,
költségvetési szerv szűnhet meg a közeljövőben jogutóddal vagy jogutód nélkül. A
következő napokban tárgyalások indulnak a Miniszterelnökség és a minisztériumok
között, hogy az intézményeket hogyan lehet a tárcákba visszaolvasztani. A végső
döntés februárban születik meg.
 A hivatalok dolgozóit Lázár a sajtótájékoztatón bürokratáknak nevezte. A döntés
közel 50 ezer embert érint, így elbocsátások is várhatóak.
 Tizenhárom állami intézmény júliustól jogutód nélkül megszűnhet. További 60
háttérintézet jogutóddal szűnhet meg, beleolvadhat a fenntartó minisztériumba,
amennyiben a kormány elfogadja Lázár János tervezetét. Nem lesz például önálló
meteorológiai szolgálat és bevándorlási hivatal.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Botrányos és felelőtlen, meggondolatlan és felháborító, átgondolatlan ötletroham a
kormány terve. Az eszetlen intézmény-felszámolás a szakmai színvonalat, sok
esetben akár a lakosság biztonságát is veszélyeztető lépés lenne a kormánytól.

 A rendszert végletesen leegyszerűsítő átszervezés a legtöbb lakosságot érintő
területen rontja majd az ügyintézés színvonalát.

 Az átszervezésekkel a kormányzat lábon lövi magát, mert sok olyan embertől
szabadul meg, aki valóban szakmai munkát végzett, a minisztériumok alá bekerült
intézmények megmaradt dolgozóiból pedig hivatalnokokat kreálnak majd.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu:
http://index.hu/gazdasag/2016/01/21/73_hatterintezmenyt_szuntethet_meg_a_kormany/
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MEGSZÜNTETHETIK
A NYUGDÍJASOK INGYENES UTAZÁSÁT
A HÍR
 Tarlós István bejelentette, rákényszerülhetnek arra, hogy a kormánynál felvessék az
utazási díjmentesség kérdését.

 A díjkedvezmény még rendben van, de az ingyenességet át kell gondolni, mert üres
kasszából nem lehet közlekedést finanszírozni – mondta a főpolgármester. A
díjmentességhez a főváros nem tud hozzányúlni, azt csak állami döntéssel lehet
meglépni.

 A főpolgármester bejelentette azt is, hogy a körülbelül 1000 embert foglalkoztató
Budapesti Közlekedési Központnál jelentős, várhatóan 150 fős létszámleépítés lesz.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egyre világosabb, hogy a főváros elleni kormányzati harcot az emberek fogják a
végén megszenvedni. Elfogadhatatlan, hogy miközben a vezető fideszesek
hóbortjaira minden pénz megvan, addig a nyugdíjasok ingyenes utazásán akarnak
spórolni.
 Napról napra mélyül az elmúlt 25 év legnagyobb budapesti válsága, Orbán Viktort
pedig nem érdekli a fővárosban és az agglomerációban élők sorsa.

 Orbán nyilvánvalóvá tette: ha rajta múlik, kivérezteti Budapestet. Hiába a főváros az
ország motorja, még az alapvető működéshez szükséges pénzt sem akarja biztosítani.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Vs.hu: http://vs.hu/kozelet/osszes/vege-lehet-a-nyugdijasok-ingyen-utazasanak-0122
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A FIDESZ FELSZÁMOLNÁ
A DEMOKRÁCIA MARADÉKÁT IS
A HÍR
 Miután a Jobbik bejelentette, kizárólag saját módosító javaslatainak maradéktalan
elfogadása esetén támogatja a kormány azon tervét, hogy legyen önálló cím az
alaptörvényben a terrorveszély-helyzet, nyilvánvalóvá vált, hogy a Honvédelmi
Minisztérium előterjesztése elbukott.
 A javaslat a kormányt jogosítaná fel a terrorveszélyhelyzet kihirdetésére, és utána is
csak tájékoztatni kellene a parlamentet. A tárca javaslata számos korlátozás
bevezetésére hatalmazná fel a terrorveszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg a
kormányt. Korlátozhatnák bizonyos termékek kereskedelmét az állami készletezés
érdekében. Előírhatnák a levelek, csomagok és az internet fokozott ellenőrzését.
Meghatározott időre egyszerűen elvehetné a kormány a tévék, rádiók és újságok
szerkesztőségét, megszüntetve azok működését.
 Legalább két ellenzéki szavazatra lenne szüksége a kormánynak az alaptörvény
módosításához. Az LMP, az MSZP, valamint a DK és a Liberálisok független
képviselői azonban már korábban jelezték, hogy a felsorolt intézkedések nem
szolgálják a terror elleni hatékonyabb fellépést, és bevezetésükkel teljhatalmat
adnának a kétharmadát elvesztett kormánynak, ezért nem támogatják az
előterjesztést.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz a terrorizmus helyett a demokratikus társadalmi működést akarja
felszámolni. Zavaros meghatározások, önkényesen megállapítható terrorveszély, és a
parlamenti kontroll totális kiiktatása jellemzi a Fidesz elfogadhatatlan javaslatát.
 Az MSZP által kidolgozott tervezet ugyanakkor valóban a terrorizmus ellen akar
fellépni, ezért a saját javaslata elvetésére, és az MSZP-s javaslat elfogadására
szólítjuk fel a kormánypártot!
 Az MSZP parlamenti felhatalmazáshoz kötné a veszélyhelyzet bevezetését, rövidebb
időre, és részletezve, hogy milyen feladatokra lehet bevetni a honvédséget.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszabadság: http://nol.hu/belfold/terrorveszely-fidesz-kontra-mindenki-1586025
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