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FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEMMEL FORDULUNK A KÚRIÁHOZ
 A Fideszhez köthető verőemberek a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal „szuper gyors”
ügyintézésével, a Nemzeti Választási Iroda és a rendőrség csendes asszisztálása
mellett, a Nemzeti Választási Bizottság hét tagjának támogatásával és védelmével
elárulták a népet, a népszavazás lehetőségét elvették az emberektől – jelentette ki
Nyakó István MSZP-s politikus.
 Ezek után nem tárgyalunk többet fideszesekkel feltöltött szervezetekkel, velük már
nincs dolgunk, inkább a független magyar bíróság kezébe adjuk a népszavazás
kérdésének megítélését, ezért felülvizsgálati kérelemmel fordulunk a Kúriához.
INDULHAT AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS A FÖLDEKELADÁS ÜGYÉBEN!

 Gőgös Zoltán szerint a Fidesz által irányított választási ellenőrző rendszer nem
alkalmas arra, hogy az ország lakóinak érdekei szerint cselekedjen, hiszen az NVB
elutasította az általa benyújtott kérdést (az állami tulajdonban álló termőföldek
értékesítésének tilalmáról), majd a Kúria zöld utat adott a kezdeményezésnek.
 Várhatóan március 14-én, a miskolci fáklyás felvonuláson indítjuk az aláírásgyűjtést.
A kérdés így szól: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az
állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?"
FELAVATTUK A NER-REL SZEMBENI ELLENÁLLÁS JELKÉPÉT

 A Legyen a „kockárda” a Nemzeti Együttműködés Rendszerével szembeni ellenállás
jelképe! – ezzel hirdetett mozgalmat Komjáthi Imre. Pártunk elnökségi tagja
sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az általa a Szabadság hídnál hatalmas méretben
kiállított kockás kokárda eredetileg a pedagógusok és a diákok melletti szolidaritás
jelképe lett volna, de olyan népszerűvé vált az interneten, hogy mára új jelentése
lett. Tízezrek készítettek és viselnek „kockárdát”, különböző színekben és formákban,
amely így visszatükrözi a magyar társadalom sokszínűségét is.
 A sajtótájékoztató másik résztvevőjeként Torzsa Sándor, a Societas elnöke elmondta,
hogy a jó oktatás Magyarország jövője. A Fidesz teljesen eltévedt, ezért
szembesíteni kell a valósággal, így szervezete nevében március végéig tartó
országos akciót hirdetett, amelynek címe: Ifjúsági párbeszéd az oktatásról.

HATALMAS GYŐZELEM
SALGÓTARJÁNBAN
A HÍR
 A vártnál is fölényesebb győzelmet aratott az MSZP jelöltje a salgótarjáni időközi
polgármester-választáson. Az 15088 érvényes szavazatból Fekete Zsolt szocialista
jelölt 7840-et kapott, azaz a választók 52 százaléka rá szavazott. A fideszes Simon
Tibor 6038 voksot szerzett, ez 40 százalék. A Jobbik jelöltje hatalmasat bukott: 935
szavazattal, 6 százalékos eredménnyel zárt. A választáson a jogosultak 49 százaléka
vett részt, amely kiemelkedően magasnak mondható.


A város 2014 októberében megválasztott szocialista polgármestere, Dóra Ottó tavaly
novemberben halt meg, a helyére megválasztott Fekete Zsolttal folytatódhat az az
építkezés, amit elődje elkezdett. A városvezető személye nemcsak szimbolikus: az
önkormányzati működés szempontjából is fontos Salgótarjánban, hiszen a közgyűlést
nem választották újjá, vagyis ott megmaradt a szocialista többség.



A kampány során a Fidesz nem válogatott az eszközökben. A kormánypárti jelölt
hazug és gyűlölködő szórólapokat terjesztetett mindenfelé. Kövér László ráadásul
fölhívta a helyiek figyelmét arra, hogy "nem hibázhatnak", ezért válasszanak olyan
jelöltet, aki "képes megtalálni a partneri viszonyt a kormányzattal". Eközben Tóbiás
József, az MSZP elnök-frakcióvezetője arra figyelmeztetett, hogy Salgótarjánt nem
lehet megvásárolni, a város békét akar és építkezni szeretne.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A valódi Magyarország döntött: Salgótarjánban óriási fölénnyel nyert a szocialista
jelölt, Fekete Zsolt és vele a demokraták együttműködése. Köszönjük
Salgótarjánnak!
 Az MSZP sikerei azt mutatják, hogy ha le akarják váltani az Orbán-kormányt, akkor
a megfélemlítéssel, zsarolással sem lehet eltántorítani az embereket.
 A Fidesz vesztett, mert a salgótarjániak úgy döntöttek, hogy nem gyűlölködni,
hanem építkezni szeretnének. A salgótarjániak azt várják el a kormánytól és annak
képviselőjétől, hogy a fenyegetőzés után végre segítsék a várost.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1087057-folenyes-baloldali-gyozelem
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LÁZADNAK A DIÁKOK
AZ ORBÁNI OKTATÁSPOLITIKA ELLEN
A HÍR
 Több tízezer diák maradt távol hétfőn az iskolától, így tiltakozva a közoktatás
lesújtó állapota miatt. Az akciót szülők szervezték. A kezdeményezés ötletgazdáját
meglepte a megmozdulás sikere, mert a szülők - pártszimpátiától függetlenül össze tudtak fogni. Ha a kormányzat továbbra sem hajlandó komolyan tárgyalni a
közoktatás problémáiról, újabb megmozdulásokra kerülhet sor.
 Az akciónap ötletgazdája egy szegedi szülő, Puskás Krisztina, aki néhány hete a
Facebookon indította útjára a Nem leszek suliban nevű kezdeményezést. Néhány
nap alatt több tízezren csatlakoztak hozzá.
 A kormányzat álláspontja sokatmondó: hétfőn az Emberi Erőforrások
Minisztériumában, a Reformáció emlékévének alkalmából megrendezett
ünnepségen Balog Zoltán oktatásért is felelős miniszter újságíróknak nem
kommentálta a szülő-diák tiltakozást, Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár
pedig úgy vélte, hogy a szülőket „megvezették”.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint azért indít az ember iskolát, hogy a következő nemzedéknek a
legmagasabb szinten átadja a tudását, tapasztalatát, és a szó legnemesebb
értelmében nevelje a legkisebbeket.
 Az az autonómia, amire a pedagógusnak szüksége van, éppen a szakma lényegét
jelenti: az osztályteremben a pedagógus az, aki a rábízott fiatalokat a legjobban
ismeri, és nincs olyan jogszabály, ami ezt a viszonyt megbonthatná. Akkor jó egy
törvény, ha ezt a kapcsolatot erősíti.
 A magyar közoktatás ügye sokkal inkább megérdemli a nemzeti jelzőt, mint egy
dohánybolt, egy stadion vagy egy Andy Vajna-féle kaszinó. Ezért a nemzet
elárulása, ha egy kormány nem foglalkozik a tanárok és a diákok jogos
követeléseivel.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1087147-orszagos-osszefogas-alakulhat---ures-padok-aziskolakban
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A VERŐLEGÉNYEK PÁRTJÁRA ÁLLTAK A FIDESZES
TAGOK A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGBAN
A HÍR


Hitelesítette a verőlegények által megsegített, Fideszhez köthető Erdösi
Lászlónénak a vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazási kezdeményezését a
Nemzeti Választási Bizottság. Az asszony azt akarja megakadályozni, hogy a magyar
nép dönthesse el, nyitva tarthassanak-e a boltok vasárnaponként.



A Nemzeti Választási Bizottság fideszes és Fidesz által kinevezett tagjai szavazták
meg Erdösi Lászlóné kérdésének hitelesítését, a határozat ellen szavazott Patyi
András, az NVB elnöke, Bodolai László, az LMP, Litresits András, az MSZP, valamint
Borbély Andrea, a Jobbik delegáltja.

 Ráadásul a Nemzeti Választási Bizottság múlt heti ülésén elképesztő indokkal
utasította el, hogy érdemben vizsgálják a "verőemberek" akcióját. Az MSZP-s Lukács
Zoltán kifogással élt azzal kapcsolatban, hogy párttársa, Nyakó István azért nem tudta
idejében benyújtani a vasárnapi zárva tartás elleni népszavazási kezdeményezést,
mert nagydarab verőemberek szándékosan útját állták.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Múlt kedden a magyar demokrácia fekete napja volt: verőlegények akadályozták
meg, hogy a magyarok dönthessenek egy számukra fontos ügyről.
 Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság ülése egy ráadás bohózat volt, és
csupán félrevezetés, ahogy Patyi András NVB-elnök eljátszotta a jogállam
védőjének szerepét. Patyi pontosan tudta, hogy a fideszes delegáltak és az általuk
befolyásolt tagok a verőlegények, és nem a demokrácia pártjára fognak állni.
 Ráadásul a demokrácia fekete keddje óta várjuk hiába, hogy Áder János
köztársasági elnök megszólaljon a Nemzeti Választási Irodánál történt gyalázattal
kapcsolatban. Holott a köztársasági elnök feladata lenne, hogy őrködjön az
államszervezet demokratikus működése felett.
 Tudjuk, hogy Áder János, mint hobbi horgász, sokat hallgat. Ez viszont egy egészen
más helyzet, itt akár kiabálhatna is, hogy így hívja fel a világ figyelmét erre a
szörnyen nagy és veszélyes jogsértésre.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1087161-nyertek-a-kopaszok-az-nvb-ulesen

4

