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AZ ELMÚLT NAPOKBAN TÖRTÉNT
MOCSOK VAGY TISZTESSÉG? - VÁLASZÚT ELŐTT A FIDESZES ALAPÍTVÁNY


A Századvég Alapítványnak meg kell válnia G. Fodor Gábortól és Keresztesi Pétertől,
ha nem akarják, hogy a 888.hu portálon megjelent írás szégyenfoltja rajtuk maradjon
– jelentette ki Lukács Zoltán, az MSZP alelnöke, frakcióvezető-helyettese a Századvég
székháza előtt tartott sajtótájékoztatóján.



A Tóbiás Józsefet és családját gyalázó írás mocska a Századvégre is ráfröccsent, hiszen
a 888.hu portál főszerkesztője, G. Fodor Gábor jelenleg is a Századvég stratégiai
igazgatója, a portált működtető cég vezérigazgatója pedig Keresztesi Péter, a
Századvég Alapítvány kommunikációs és marketing-igazgatója. Az MSZP alelnöke
szerint a Századvégnek lépnie kell, ha nem akarja vállalni a szégyent és a mocskot,
amit a két munkatársa rákent.



„Levelet írtam Lánczi Andrásnak, a Századvég Alapítvány kuratóriumi elnökének, és
arra kérem, hogy lépjen ebben az ügyben. Felhívtam a figyelmét, hogy állításuk
szerint a Századvég hozzájárul a demokratikus politikai kultúra terjesztéséhez, és ha
ez még fontos számukra, akkor meg kell válniuk G. Fodor Gábortól és Keresztesi
Pétertől” – mondta Lukács Zoltán.

A FIDESZ AZ EMBEREK BIZTONSÁGÁVAL JÁTSZIK
 Miközben Németh Szilárdnak, a Fidesz alelnökének botrányos szereplése zajlott az
ATV péntek esti vitaműsorában, Tuzson Bence, a propagandaminisztérium
államtitkára anyacsatornáján éppen azt fejtegette, hogy teljesen mindegy, mit
tartalmaz az ellenzék terrorvészhelyzettel kapcsolatos javaslata, ők benyújtják az
eredeti javaslatukat, és részükről lezártnak tekintenek minden vitát – írta
közleményében Harangozó Tamás frakcióvezető-helyettes.
 Világossá vált, hogy a kormány csak játszik az emberekkel. Első perctől olyan
javaslatot tettek le az asztalra, amiről tudták, hogy egyetlen ellenzéki párt sem fogja
megszavazni. A Fidesz nem a terrorizmus ellen akar igazi megoldást adni, csupán
egy újabb ízléstelen politikai játszmát indított. Az MSZP javaslata terrorveszély
esetén megadja a kormánynak az azonnali cselekvési lehetőséget, de komoly
kontroll alatt tartja azt, hogy a hatalom mire használhatja a közös erőforrásokat,
erőszakszervezeteket. Erről érdemes lenne tárgyalni – írta Harangozó Tamás.

KÖZOKTATÁS: BOTRÁNY, FELHÁBORODÁS ÉS TÜNTETÉS
A HÍR
 Újabb nyílt levelet küldtek a kormánynak a közoktatás állapota miatt a Miskolci
Herman Ottó Gimnázium és a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanárai, ezúttal
közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnöknek, Balog Zoltán oktatásért felelős
miniszternek és Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkárnak címezve.
 Első levelüket novemberben küldték a miskolciak, és az elmúlt három hétben több
mint 24 ezren - köztük mintegy 300 iskola - biztosították támogatásukról a
tanárokat, akik megtörték a csendet.
 A tanárok legfőbb sérelme a túlzott központosítás. A legtöbb állami iskolának
jelenleg a Klik a fenntartója és a helyi önkormányzat a működtetője, ez pedig gyakran
fennakadásokat okoz még a kréta vagy a villanykörte beszerzésénél is. A tanárok azt
is szeretnék, hogy szűnjön meg a kettős irányítás, és az igazgatók kapják vissza a
korábbi hatáskörüket. A levélben szó esik a fizetésekről is.
 Balog Zoltán a napokban elismerte: a rendszer átalakításánál "kicsit túltolták a
biciklit", ám beszédes, hogy ez csak azután hangzott el, hogy a miskolciak kiállása
nyomán országos tiltakozás bontakozott ki. A tanárok Miskolcon szerdára fáklyás
felvonulást is szerveznek, de közben a nyílt levél támogatóinak száma is napról napra
töretlenül növekszik.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint az oktatási reformot "nem túltolták, hanem eltolták". Az oktatási
rendszerben nem korrekcióra, hanem új alapok lefektetésére van szükség. Ehhez
pedig Balog Zoltán miniszternek le kell mondania.
 A Fidesz menekül a tanárok elől, álmegoldásokat kínál, és a saját maga embereivel
egyeztetne a problémákról - nem pedig azokat kérdezi meg, akik tiltakoznak. Az
MSZP szerint meg kell szüntetni a Kliket és vissza kell adni az iskolákat a helyi
közösségek működtetésébe. Az MSZP Országgyűlési Képviselőcsoportja a
közoktatásban tevékenykedő szakszervezetek kezdeményezésére és kérésére
parlamenti politikai vitanapot kezdeményez a magyar közoktatás állapotáról.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1083973-tobias-mennie-kell-balognak---a-fideszt-csak-aklik-erdekli
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BETEG GYEREKKEL KAMPÁNYOL A FIDESZ
IFJÚSÁGI SZERVEZETE
A HÍR
 Egy súlyos beteg kisfiú fotójával próbált támogatókat szerezni Facebook-oldalán a
felcsúti Fidelitas, a Fidesz ifjúsági szervezete. A bejegyzésben azt írják, hogy a
szervezet annyi forinttal támogatja a kisfiú műtétjét, ahány új rajongója lesz az
oldaluknak.
 A felhívás közzétételekor 162 ember követte az oldalt, tehát a Fidesz ifjúsági
szervezete 162 forintot adott volna a gyermek családjának. A felcsúti Fidelitas
később visszakozott, mint írták, az akcióval a kisfiú történetét akarták megismertetni
minél többekkel. A Fidelitas központi irodája közölte, hogy a felcsúti szervezet
hivatalosan még meg sem alakult, de az akciót egyébként sem támogatják.
 A beteg kisfiú édesanyja egyébként ezt írja a Fidesz-kormány egészségpolitikájáról:
"Itthon az állam gyakorlatilag felszámolta az elérhető OEP-támogatásokat, melyek
nagyban javíthatnának sok beteg gyermek állapotán, (…) ezért kényszerülünk erre a
nem kellemes nyilvános gyűjtésre! Gyakorlatilag semmi elérhető OEP-támogatás
nincsen jelenleg.”
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egy hét alatt kétszer is megmutatkozott, hogy milyen is a Fidesz erkölcse. Először
Orbán Viktor főtanácsadójának a lapja támadja meg aljas módon Tóbiás József
gyerekét és feleségét, majd Orbán Viktor kedvenc településén a fiatal fideszesek
egy beteg gyerek segítségével próbálnak népszerűvé válni.
 A felcsúti Fidelitas akciója mindent elmond Orbán Viktor pártjáról. Miközben
ezrével menekülnek Magyarországról az orvosok és nővérek, miközben
folyamatosan csökken az egészségügyre szánt pénz, miközben tűrhetetlenül
alacsony a kórházi dolgozók fizetése, addig a fiatal fideszesek 162 forinttal akarnak
„segíteni” egy beteg gyermeken és annak édesanyján.
 Az MSZP osztja a betegek aggodalmát, akik attól tartanak, hogy hamarosan nem
lesz orvos és ápoló, aki gyógyítsa őket Magyarországon. Álláspontunk szerint 310
milliárd forintot kell fizetésemelésre fordítani, hogy 50 százalékkal emelkedjen a
magyarokat gyógyító orvosok, nővérek bére.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1084006-beteg-gyerekkel-kampanyolt-a-fidelitas
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150 EZER DOLGOZÓT RÚGNAK KI A KÖZSZFÉRÁBÓL?
A HÍR
 Nem 6 ezer, hanem 100-150 ezer fővel csökkenhet a közszférában dolgozók száma
2018-ig - ezt mondta Csepreghy Nándor államtitkár az ATV-ben.
 Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be az állami
bürokráciacsökkentés első lépését, amely szerint hatezer embert bocsátanának el
februárban a minisztériumokból és háttérintézményeikből.
 A Magyar Nemzet értesülése szerint azonban nemcsak a minisztériumi
háttérintézmények szűnnek meg. Július elsejétől a járási és a megyei
kormányhivatalok álláshelyeinek 10 százalékát is lefaragják. Ez a karcsúsítás még
3400 embert érintene. Lázár helyettese kijelentette, hogy a kormány ennél is jóval
nagyobb leépítést tervez, de a százezres létszámcsökkentés akkor valósulhat meg, ha
a gazdasági növekedés az elképzelések szerint alakul.
 Csepreghy Nándor szerint még semmi nem végleges, és született egy lista, amelyen
73 intézmény szerepel, de hogy közülük melyik szűnik meg vagy olvad be, arról még
nincs döntés.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz azért akar megszabadulni az országot szolgáló közalkalmazottak ezreitől,
hogy utána éhbérért, közmunkásként alkalmazza újra őket. Mindenki számára
nyilvánvaló, hogy ennyi embert nem lehetne nélkülözni az ország irányításából,
tehát az a cél, hogy kevesebb pénzért, „házon kívülről” dolgozzanak ezek a
szakemberek.
 Főbenjáró bűn 150 ezer fős elbocsátásról beszélni abban az országban, ahonnan
már így is százezrek – orvosok, tanárok, kétkezi munkások - vándorolnak ki, mert
nem kapnak megbecsülést.
 Az MSZP nem elbocsátást, hanem fizetésemelést követel a közalkalmazottaknak.
Nem tarthatóak a közszféra jelenlegi alacsony bérei, ezért az MSZP szerint egyetlen
közalkalmazott sem kaphatna havi nettó 150 ezer forintnál kevesebbet. Az ehhez
szükséges 50 százalékos béremelést követeljük a kormánytól, hogy mindenki annyi
fizetést kapjon, amennyi biztosítja a megélhetését.
 Ne feledjük, hogy amikor 2002 és 2010 között az MSZP kormányzott, lényegesen
javult a közalkalmazottak jövedelme.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1083879-akar-150-ezer-embert-is-kirughatnak-akozszferaban
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