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ELÉG VOLT A KIRAKATKORMÁNYZÁSBÓL!
TÓBIÁS JÓZSEF NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁSA


A kormány PR- és kirakatkormányzást folytat, és több plakátot helyez ki, mint ahány
intézkedést hoz annak érdekében, hogy az emberek biztonságban érezhessék
magukat – jelentette ki az MSZP elnöke hétfői, napirend előtti felszólalásában.



Már nemcsak a hétköznapok biztonságát hiányolják az emberek, hanem attól
félnek, hogy a kormányzat által létrehozott rendszer ellehetetleníti a gyermekeink
jövőjét – tette hozzá Tóbiás József.



Ha az emberi erőforrások minisztériumának államtitkára és a miniszterelnök arról
beszél, hogy az oktatás területén a tanárok ne álljanak elő bérköveteléssel, ne
helyezzék nyomás alá a kormányt, akkor miért lehet az olimpia nyomásáról, a
Nemzeti Bank alapítványainak nyomásáról, a földeladás nyomásáról, vagy a
trafikeladás nyomásáról beszélni. Költsön kevesebbet magára a kormány, és adja
oda az embereknek a pénzt – fogalmazott Tóbiás József.



A pártelnök nyilvánvalóvá tette: hiába fenyegetik a tanárokat, szülőket, diákokat,
mára egy kockásfülű nyúl sem ijed meg a kormánytól.



Tóbiás József elmondta: a megfélemlítés antidemokratikus csapatába beállt Kövér
László fideszes házelnök is a salgótarjáni időközi választással kapcsolatos
kijelentésével. Ez egyébként kimeríti a közhatalommal való visszaélést, és a helyi
közösségek megzsarolásának tekinthető, ám a salgótarjániak csattanós választ
adnak majd erre.



Ami utcán zajlik, az nem más, mint az, hogy emberek megértették, ez a kormány
csak nyomásra hajlandó változtatni. Megmozdult a társadalom, és ezért már nem
lehet figyelmen kívül hagyni a megfogalmazott követeléseket – tette hozzá.

„KOCKÁSINGES FORRADALOM” ORBÁN ELLEN
A HÍR
 Alig néhány napra volt szüksége a kormányzatnak ahhoz, hogy a több tízezres
Kossuth téri tanárdemonstráció után újabb hullámot indítson a közoktatás állapota
elleni tiltakozásokban. Klinghammer István, az EMMI korábbi államtitkára jelesre
vizsgázott pökhediségből, amikor „a borotválatlan, kockás inges tanári kar”
grasszálásának titulálta a pedagógustüntetést.
 A beszólás miatt először a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
tanárai öltöttek kockás inget. Azóta tízezrek, diákok, tanárok, MSZP-s politikusok
vettek fel kockás inget tiltakozva a kormány oktatáspolitikája és agresszív
magatartása ellen. Pénteken „felrobbant az internet”, annyian töltöttek fel
magukról kockás inges képet a Facebookra.
 Eközben több százan vettek részt azon a villámtüntetésen, amelyet a fővárosi
Teleki Blanka Gimnázium intézményvezetője melletti szolidaritás jegyében
szerveztek. Az igazgató az első helyen van azon a listán, amely az orbáni
oktatáspolitikával elégedetlen pedagógusok nevét tartalmazza, és akiket
"levadászna" a hatalom.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egy teljes ország áll szemben ezekben a napokban néhány hataloméhes és a
tudást veszélyesnek tartó fideszes politikussal. Diákok, tanárok, újságírók,
politikusok, szülők és nagyszülők egy emberként háborodnak fel a tanárok ellen
indított fideszes lejárató kampány miatt. Az MSZP minden segítséget megad a
pedagógusoknak.
 Mára világosan látszik, hogy bár volt gond 2010 előtt is, a baloldali kormányok
sokkal jobb körülményeket biztosítottak az oktatóknak, mint a Fidesz.
Emlékezhetünk az 50 százalékos fizetésemelésre, a rengeteg felújított iskolára, a
tanárok és iskolák mostaninál jóval jelentősebb autonómiájára. Nem véletlen,
hogy a mai ellenzéki pártok közül az MSZP indította el a közalkalmazottak 50
százalékos fizetésemelését követelő kampányát.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava:
http://nepszava.hu/cikk/1086217-celkeresztben-a-kockasok---nem-csillapul-atiltakozasi-hullam
Index: http://index.hu/belfold/2016/02/17/a_nap_amely_divatta_tette_a_kockas_inget/
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ORBÁN PUTYIN MELLÉ ÁLLT EURÓPÁVAL SZEMBEN
A HÍR
 Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz utazott a két ország kapcsolatának áttekintésére
Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök ezúttal mellőzte a rá jellemző kioktató
mondatait, és az orosz sajtó szerint is „hajbókolt Putyin előtt”.
 A magyar kormányfő elmondta, hogy „Értékeljük a nemzetközi erőfeszítéseket,
beleértve Oroszország erőfeszítéseit is, hogy a válságtérség helyzetét rendezzék, és
a migránsáradat megszűnjön. Ehhez sok sikert kívánunk.” Eközben az orosz
beavatkozás következtében több tízezer újabb menekült indult Európa felé.
 Putyin megerősítette, hogy továbbra is fel akarják építeni a Paksi Atomerőmű két
új blokkját. Az elnök elmondta, hogy „A projekt teljes finanszírozási igénye 12
milliárd euró (mintegy 3700 milliárd forint), amelynek 80 százalékát orosz hitelből
kell fedezni.” Az ország eladósítását és a magyar energiapiac kiszolgáltatását
Oroszországnak az „évszázad üzletének” nevezte Orbán Viktor.
 Elemzők kiemelték, hogy a találkozón szinte semmilyen újdonság nem hangozott el
a tavalyi magyarországi Putyin-látogatáshoz képest, ezért kérdéses, hogy mi is volt
az igazi célja Orbán Viktor orosz útjának.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Magyarországon a külpolitika válaszúthoz érkezett: az emberség, a demokrácia és
a szabadság hívei szemben állnak az autoriter rendszer támogatóival.
 A Putyin-Orbán találkozó ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar kormányfő
kizárja Magyarországot az Európai Unióból, annak gazdagabb és szabadabb
országainak sorából. Ezzel szemben az MSZP Magyarország jövőjét a NATO és az
Európai Unió teljes jogú tagjaként képzeli el.
 Orbán szívesebben találkozik az autoriter rendszerek, illiberális demokráciák
vezetőivel, inkább őket keresi, mint azt a közösséget, amely a szabadság, a
demokrácia és a humanizmus köré szerveződik.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1085988-orban-lepaktalt-putyinnal-az-eu-ellen
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VÉGRE VISSZAHÍVTÁK A GYILKOSSÁGGAL VÁDOLT
FIDESZES KÉPVISELŐT
A HÍR
 A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság múlt csütörtökön közölte, hogy emberölés
gyanúja miatt nyomozást rendeltek el egy dunaföldvári férfi több mint két évvel
ezelőtti eltűnése ügyében. Az áldozatot betonba öntve találták meg egy pincében.
Az egyik gyanúsított Gál Roland fideszes önkormányzati képviselő.


Csütörtökön Dunaújváros önkormányzata még nem mentette fel tisztségei alól Gál
Rolandot, a tegnapi rendkívüli közgyűlésen viszont a város vezetése valamennyi
bizottsági tagságából, tanácsnoki és felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívta a volt
fideszes képviselőt.

 Gál Roland 2003-ban már kapott ügyészségi megrovást bűnsegédként elkövetett
magánokirat-hamisításért, majd 2006-ban két vádpontban is bűnösnek találtatott,
amikor egy vödör plakátragasztót borított egy baloldali politikusra.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP az önkormányzati törvény módosításával jogszabályba akarja foglalni,
hogy a gyilkossággal gyanúsított képviselők mandátuma automatikusan szűnjön
meg.
 A gyilkossággal gyanúsított politikus fideszes, ezért a kormánypárttól nem várható
a helyzet megoldása. Így az MSZP-nek kell lépéseket tennie a köznyugalom és az
emberek igazságba vetett hitének visszaállítása érdekében.
 A gyilkossággal meggyanúsítottak előzetes letartóztatásukkal többet is vesztenek,
mint az önkormányzati mandátum, a nyomozóhatóság tévedése esetén pedig az
állam kártérítéssel tartozik, aminek figyelembe kell vennie minden jogtalan
sérelmet. Ezért az MSZP javaslata arányos és igazságos.
 Az MSZP egyúttal felszólítja a Fideszt, alaposan vizsgálja meg az összes parlamenti
és önkormányzati képviselőjét, hogy tevékenykedik-e más büntetett előéletű
fideszes a közéleteben.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1086029-gyilkossaggal-gyanusitjak-de-megtarthatjatisztsegeit-a-fideszes
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