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VÉSZHELYZET VAN HAZÁNKBAN
TÓBIÁS JÓZSEF A VALÓDI MAGYARORSZÁGRÓL
 Miközben valódi vészhelyzet van Magyarországon, a kormány azokat sértegeti,
akiknek a munkáján hazánk jövője múlik – jelentette ki Tóbiás József, az MSZP
elnök-frakcióvezetője sajtótájékoztatóján.
 Nem "krétakártyára", hanem több pénzre és autonómiára van szüksége az
oktatásnak. Valódi tárgyalást szerettek volna az érintettek, ahol kimondták volna,
hogy rendszerszintű változásra van szükség az elmúlt négy év kormányzati
politikájával szemben – fogalmazott az MSZP elnöke.
 Fontos, hogy minél több szülő, pedagógus és diák álljon ki a tiltakozók mellett,
hiszen az ország és gyermekeink jövőjéről van szó. Éppen ezért az MSZP támogatja a
tanárok demonstrációit, és arra biztatja szimpatizánsait, hogy vegyenek részt azokon.
 Tóbiás József szerint az egészségügy az összeomlás szélén áll, és tisztelet jár
azoknak, akik egzisztenciájukat kockáztatva fogalmazták meg, hogy az elmúlt
években történt 400 milliárdos elvonás alapjaiban veszélyezteti a kórházak,
rendelők működését. Ezt a pénzt vissza kell tenni oda, ahonnan ellopták, mert ha
nem, akkor a méltatlan körülmények és a megalázó fizetések miatt még több lesz a
pályaelhagyó – tette hozzá.
 A közszféra átalakításával kapcsolatban az MSZP elnöke azt követelte, hogy a
kormány először saját magán kezdje a leépítést. Több száz államtitkártól,
kormánybiztostól és politikai tanácsadótól kellene megválni, hiszen kormányzás sincs
Magyarországon.
 Tóbiás József kifejtette: világossá vált, hogy a közszféra átalakítása nem célja a
kormánynak, viszont félelemben akar tartani több százezer dolgozót, hogy
közvetlen irányítás alá vonja az államigazgatás rendszerét, miközben az érintetteknek
szakmai biztonságra és szuverenitásra lenne szükségük.

KÖZNEVELÉSI KEREKASZTAL – PUHUL A KORMÁNY?
A HÍR
 Átalakul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) költségvetése, módosul a
közbeszerzések folyamata és várhatóan még ebben a félévben megkapják az
intézményvezetők a gazdálkodásukat segítő kártyát - egyebek mellett ezekről az
azonnali intézkedésekről állapodtak meg a köznevelési kerekasztal első ülésén a
résztvevők. A kerekasztalt az ország több ezer tanárának egyre nagyobb
felháborodása és a tüntetéseikre válaszul hívta össze a kormány. A Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ) tiltakozásképpen nem volt hajlandó részt venni a tárgyaláson.
 A Galló Istvánné vezette Pedagógusok Szakszervezete közölte: a PSZ országos
vezetősége úgy döntött, nem vesznek részt a kerekasztal ülésén. A sztrájkbizottság
korábban egy 25 pontos követeléslistát fogalmazott meg, a PSZ szerint a
minisztériumnak előbb erről kell "világosan és egyértelműen nyilatkoznia, írásba
foglalnia, hogy mit fogad el, hiszen a sztrájkbizottság a további lépéseket ettől teszi
függővé".

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


Az MSZP szerint az oktatás ugyanolyan válságban van, mint a
köznevelési kerekasztal tanácskozásának megkezdése előtt volt. Hazudhat bármit a
Fidesz, ma már minden pedagógus tudja, hogy 2010 előtt jobb volt tanítani. Ma a
Fidesz 549 milliárd forintot szán a KLIK-re, az MSZP-kormány viszont 700 milliárd
forintot költött a közoktatásra 2010-ig.

 A Fidesznek ugyanis nem a gyerekek a fontosak, hanem a KLIK-en keresztül történő
lopás, a tanárok megalázása, és az, hogy a mai diákokból alacsony műveltségű,
manipulálható nemzedék legyen.


Az államosított közoktatás szakmailag is megbukott, mivel a magyar diákok
teljesítménye az Orbán-kormány alatt katasztrofálisan leromlott. A 2012-es,
legutolsó PISA-felmérésen a magyar diákok mindenből rontottak a 2009-es
teljesítményükhöz képest.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1085019-koznevelesi-kerekasztal---felszallt-a-fust
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ORBÁN FŐTANÁCSADÓJA MÚZEUMI FESTMÉNYEKET
VETT MAGÁHOZ A LAKÁSÁBA?
A HÍR
 A bíróság jogerős döntése nyomán a Szépművészeti Múzeum végre kiadta azt a
sokáig titkolt adatot, hogy hol is tárolta a múzeumból kölcsönzött, nagy értékű
műkincseket az Andy Vajna-féle TV2 újdonsült gazdasági igazgatója, Halkó Gabriella
cége.
 A fideszes gazdasági igazgató cégének, a Brand Lab Tanácsadó Kft.-nek a
Szépművészeti Múzeum tíz darab, összesen 292,5 millió forint összértékű festményt
adott kölcsön, képenként potom havi nettó 15 ezer Ft-ért három hónapra.
 A kölcsönző láthatóan a meztelen hölgyeket kereste, hiszen a festmények között van
például két Antonio Diziani festmény, a Nimfa tájban, és a Szatír tájban, két
Francesco Simonini festmény, a Csatajelenet és Csatajelenet II., egy Maffeo de
Verona: Jupiter Ámor diadalmenetében, és egy Gerrit van Bronchorst: Vénusz és
Ámor.
 A nagy értékű műkincseket abban az V. kerületi lakásban tárolták, ahol gyakran
feltűnik Orbán Viktor tanácsadója, Habony Árpád, és amelyet hivatalosan
Habony volt anyósa bérel az ötödik kerületi önkormányzattól.
 Az érintettek annyira titkolni akarták ezt a szerződést, hogy a Szépművészeti Múzeum
a perben elment a Kúriáig is, mert semmiképpen sem akarták elárulni, hol voltak a
nemzeti vagyon részét képező műkincsek.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


A lopásalapú kormányzás újabb megnyilvánulása, hogy Orbán Viktor jobbkeze
kedvére válogathat a magyar műtárgyakból és kincsekből.



Habony Árpád életútját a garázdaság, a drogozás és a lopás kíséri. Emlékezhetünk,
ő volt az, aki egy zebrán átkelő idős házaspárt hasba rúgott, és aki a spanyol Ibizán
furcsa körülmények között bulizott, most pedig az anyósa lakásában a
Szépművészeti Múzeum kincsei landoltak. És persze az ő tulajdonában lévő
internetes újság követte el a magyar média történetének legaljasabb támadását,
amikor az MSZP elnökének kislányát gyalázták. Ez az ember az, akinek szavára a
miniszterelnök leginkább hallgat.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava:
http://nepszava.hu/cikk/1085023-habony-es-a-festmenybiznisz---kiadtak-atitkolt-adatokat
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HITLERT ÉLTETŐ NÁCIKAT JELENTETT FEL AZ MSZP
A HÍR
 Szálasi Ferencet és Hitlert éltették a szélsőjobboldali radikálisok Székesfehérváron.
A Jobbik-közeli Új Magyar Gárda, a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
mozgalom által szervezett eseményen a 71 évvel ezelőtti Széna téri kitörési
kísérletre emlékeztek. A felszólalók bírálták a Hóman Bálint-szobor tervének
elvetését, valamint méltatták a hungarista mozgalmat és a német Waffen SS-t.
 Néhány hónapja még attól volt hangos a sajtó, hogy az Orbán-kormány támogatta a
székesfehérvári Hóman Bálint-szobor felállítását. Hóman Bálint egykori történészpolitikus – kutatói munkásságán túl - antiszemitizmusáról, a németekkel való
kollaborációjáról, illetve Szálasi és a nyilasok támogatásáról volt ismert.
 2015. májusában Orbán Viktor teljes mellszélességgel támogatta Hóman Bálint
rehabilitációját. Így nyilatkozott akkor: „Ennek a városnak [Székesfehérvárnak]
Hóman Bálint volt az országgyűlési képviselője, akit nemrégiben jogi értelemben
teljes mértékben rehabilitáltak. Ez a városunk rehabilitációját is jelenti, ezért
üdvözöljük ezt a döntést, és örülök annak, hogy Hóman Bálint emléke Székesfehérvár
városából nem tűnik el.”
 2015. decemberében azonban 180 fokos fordulatot hajtott végre a miniszterelnök, és
Hómant német kollaboránsnak nevezte. A Székesfehérváron „emlékező” Jobbikközeli nácik többek közt a Hóman-szobrot hiányolták a városból.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Szálasit, Hitlert, a hungarista mozgalmat és a Waffen SS-t éltető felvonulás
megzavarta a székesfehérváriak nyugalmát, és több bűncselekmény elkövetésének
gyanúját is felveti.
 Az MSZP ezért feljelentést tett, a történtek lehető legalaposabb kivizsgálását
követeli, és elvárja, hogy a hatóságok a törvény teljes szigorát alkalmazva járjanak
el.
 Ha a miniszterelnök nem egy orkánba került szélkakas módjára váltogatná a
véleményét a nácikkal együttműködő Horthy-kori politikusokról és írókról, akkor a
jobboldali emberek számára is egyértelmű lenne, hogy ki a követendő példa, és ki
háborús bűnös egy kulturált, demokratikus, európai országban.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1084982-hitlert-eltettek---kiakadt-a-wiesenthal-kozpont
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