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A KORMÁNY SZOLGÁLJA A NÉPET!
A NÉP PEDIG VÁLTSA LE A KORMÁNYT, HA NEM ÍGY TESZ
 A kormánynak az a dolga, hogy a népet szolgálja, a népnek pedig az, hogy leváltsa a
kormányt, ha nem így tesz – mondta Tóbiás József a Budai Várban, Táncsics Mihály
egykori börtöne előtt.
 Pártunk elnök-frakcióvezetője úgy vélekedett, hogy a kormány a kiváltságosoké lett,
elveszítve nemzeti jellegét. Nehezményezte, hogy 270 millió forintot akarnak költeni
Orbán Viktor védelmére, miközben az apparátus Várba költöztetésére már így is
elment 20 milliárd. Ráadásul újabb egymilliárd forintot szánnak bútorokra,
festményekre, műtárgyakra.
 Mi ez, ha nem urizálás? Miközben az ország négy régiója Európa legelmaradottabb
térségei közé tartozik, míg egymillió dolgozó ember létválságban él, miközben
kórházaink, oktatási intézményeink romokban vannak, addig a kormány magára szór
el milliárdokat.
 Tóbiás József szerint ideje befejezni ezt a magatartást, és végre a népet szolgálni: a
kormánynak elsősorban az egészségügyre, az oktatásra és a hétköznapok
biztonságára kell figyelnie.

ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!
Március 15-én a magyar társadalom szolidáris a pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal, akik
Magyarország jövőjéért tüntetnek. Legyünk ott valamennyien, mondjuk ki együtt:
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
https://www.facebook.com/Kapcsolat.hu/videos/1140389019329387/?fref=nf

A TANÁROKKAL VAN AZ ORSZÁG
A HÍR
 Jó hír a magyar gyerekeknek és a tiltakozó tanáraiknak, hogy egészen ritkán
tapasztalható mértékben állt melléjük szinte a teljes közvélemény, beleértve az
elkötelezett kormánypárti szavazókat is.
 A Medián kutatásának fő tanulsága: az oktatásügy annyira érdekli a magyar
választókat, hogy ebben a témában még a kormánypropaganda és a
karaktergyilkos, mocskolódó kampányok is csak korlátozottan hatásosak.
 Az összes megkérdezett 76 százaléka, azon belül a fideszesek 67 százaléka ért egyet
a tanárok követeléseivel. Nemhogy egyetért a közvélemény a követelésekkel, de
még a sztrájkot is elfogadhatónak tartaná az összes válaszadó közel kétharmada,
sőt, a fideszesek 51 százaléka is.
 Nem jött be az intenzív propaganda, hiszen a teljes lakosság 42 százaléka szerint a
Fidesz-kormány politikája vezetett ide, míg a 2010 előtti kormányokat csak 17
százalék okolja. 56 százalék szerint 2010 óta romlott az oktatás helyzete.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Jó lenne, hogy amikor az oktatásról esik szó, Orbán Viktornak felrémlene a saját
szövege: a magyarok akaratával nem lehet szembe menni. Gyermekeink jövője
nem játék, és már a fideszesek is tudják, hogy változtatni kell a jelenlegi,
tarthatatlan helyzeten.
 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.
 Hiába fenyegetik a tanárokat, szülőket, diákokat, mára egy kockásfülű nyúl sem ijed
meg a kormánytól. Az emberek megértették, hogy csak nyomásra hajlandó ez a
kormány bármin változtatni. Megmozdult a társadalom, és már nem lehet figyelmen
kívül hagyni a követeléseit!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
HVG: http://hvg.hu/itthon/201611_a_kozvelemeny_az_oktataspolitikarol_ki_all_bukasra
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ORBÁN VIKTOR TITKOS REZIDENCIÁJÁT TALÁLHATTÁK
MEG HATVANPUSZTÁN
A HÍR
 Két téglalap alaprajzú egykori cselédszállás, két L-alaprajzú egykori istálló, egy magtár
és bónusznak egy kis víztorony. Ebből az 5+1, valamikor 1820 után, klasszicista
stílusban készült, jókora épületből áll az a prímán felújított műemlék birtok, ami
Orbán Viktor apjának ingatlanos cégéé, és Mészáros Lőrinc alpolgármester bérli.
Viszont Ferenczi Krisztinának, a nemrég elhunyt tényfeltáró újságírónak
köszönhetően azt gyanítjuk, hogy titokban a miniszterelnök családjának
rezidenciájáról van szó.
 Erre csak ráerősített a 444.hu, amely megírta, hogy Orbán Viktor a jelek szerint évek
óta itt tartja Nárciszt, a félszemű kuvaszát, akinek a létezéséről csak nemrég értesült
egy miniszterelnöki Facebook-posztból a közvélemény. Továbbá ezt adja meg Orbán
Gáspár lakhelyeként a kutyába ültetett mikrochip.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha a Fideszen múlik, ebben az országban csak Orbán Viktor, a családtagok, a
haverok és más kegyeltek járnak jól. A kormányzás csak fedőtevékenység, a lényeg,
hogy a „közpénz elveszítse közvagyon jellegét”.
 Az MSZP azt követeli, hogy a politikusok gazdagodása helyett azokra az emberekre
költse a kormány a pénzt, akik ezt az országot működtetik. Azonnali fizetésemelést
követelünk a közalkalmazottaknak!
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
nincs pénz a tanárok, nővérek, orvosok fizetésemelésére, akkor hazudik. Lenne
pénz rá, csak a fideszesek haza viszik.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
444.hu: http://444.hu/2016/03/08/ismerd-meg-az-orban-csalad-fouri-majorsagat
AKADÁLYOZZA MEG A KORMÁNY A KILAKOLTATÁSOKAT!


Semmi sem mutatja jobban a kormány emberekhez való viszonyát, mint a lakhatás
támogatásának rendszere – mondta sajtótájékoztatóján Bangóné Borbély Ildikó.



A CSOK tízmilliókat ígér a gyermekvállalás előtt álló családoknak, de a feltételek
miatt ezzel éppen azoknak nem segítenek, akiknek a legnagyobb szükségük lenne
az állam támogatására. Egyes rétegek újabb és újabb kedvezményeket kapnak,
viszont sok százezer család lakhatását, megélhetését - ahol a már megszületett
gyermekeket nevelik - nem segíti a kormány.



Van megoldás: rengeteg üres lakás van, amelyet hasznosítani kell, és lenne pénz
szociális bérlakások építésére. Javasolta, hogy a csókosok támogatása helyett inkább
lakbértámogatást adjanak a családoknak, és épüljenek végre szociális bérlakások.



Az MSZP javaslatot terjeszt be arról, hogy addig legyen életben a moratórium, amíg
a kormány nem oldja meg a kilakoltatással fenyegetett százezrek helyzetét –
jelentette be Bangóné Borbély Ildikó.
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MATOLCSYNAK EL KELL SZÁMOLNI AZ MNB PÉNZÉVEL!
A HÍR
 Előzetes normakontrollt kért Áder János államfő a Magyar Nemzeti Bankról,
valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvények módosításáról az
Alkotmánybíróságtól.
 A köztársasági elnök szerint az MNB-törvény módosításai nincsenek összhangban a
közpénzekkel való gazdálkodást és a közérdekű információkat érintő alkotmányos
rendelkezésekkel, emellett a változtatás visszamenőleges hatálya szemben áll a
jogbiztonság alkotmányos elvével.
 Az egyik alapítvány, a Pallas Athéné Domus Animae ügyében 2016 februárjának
elején hozott jogerős ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla. E szerint a Magyar Nemzeti Bank,
és így annak alapítványai is közpénzt kezelnek, közpénzzel gazdálkodnak, így az
általuk kötött szerződések, a gazdálkodásuk adatai nyilvánosak, és ha kérik, ezeket
az információkat ki kell adni.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Hiába próbálja a Fidesz-kormány törvényekkel védeni Matolcsy György MNB-elnököt.
Az Áder János által kért előzetes normakontroll is azt bizonyítja, hogy a Magyar
Posta nem titkolózhat, az MNB által kezelt pénz pedig közpénz, amelynek az
elköltésével el kell számolni!
 A napnál is világosabb, hogy Matolcsy György, Orbán Viktor jobbkeze a főnökéhez
hasonlóan fél a magyaroktól, fél az elszámoltatástól. Matolcsy évek óta sajátjaként
kezeli a közpénzt, viszont ezekért a milliárdokért most az MSZP által indított perek
miatt felelnie kell!
 Felszólítjuk Matolcsy Györgyöt, hogy haladéktalanul tegyen eleget a független
magyar bíróság jogerős ítéletének, és adja ki a Pallas Athéné Domus Animae
Alapítvány összes szerződésének valamennyi részletét. Amennyiben ezt megtagadja,
távoznia kell a posztjáról!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Mszp.hu:
http://mszp.hu/hir/hiaba_vedenek_matolcsy_gyorgyot_es_a_magyar_postat_a_lex_toth_b
ertalan_torvenyekkel
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