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Elég volt! Kedden hatalmas tömeg tudatta, hogy az emberek elkötelezettek a változás
mellett. A kormánynak el kell fogadnia a tanárok 12 pontját, ami a gyermekeinkért, a jövő
iránti felelősségtől áthatva, egy jobb Magyarország reményében íródott – jelentette ki
Tóbiás József frakcióvezető szerdai, napirend előtti felszólalásában.
Az oktatási rendszer feladata a társadalmi különbségek csökkentése lenne, nem pedig a
növelése. Egy normális országban az oktatás esélyt ad, és nem esélyt vesz el. Az embereknek
elegük van ebből, a magyar társadalom valódi változást akar.
Rendbe kell tenni az oktatást, az egészségügyet, a szociális ellátórendszer biztonságát és
méltó fizetést kell adni mindenkinek – tette hozzá az MSZP elnöke.
Tóbiás József Jókai-idézettel reagált a miniszterelnök ünnepi beszédére: „Mikor győzelmeit
hirdeti előtted, akkor palástolja legjobban sebeit, mikor erejéről beszél, akkor félti
legjobban hatalmát, mikor téged ijeszt, akkor fél tőled leginkább. Ne higgy neki. Ne higgy
neki, ha ígér, ne higgy neki, ha fenyeget, ne higgy neki, ha rágalmaz, ne higgy neki, ha
imádkozik.”
A politikus úgy fogalmazott: fegyelmezett, jó szándékú emberek sokasága volt jelen az
utcákon. Ez a tömeg nem fog a kormány oldalán harcba indulni Európa ellen, ez a tömeg
nyugodtan akar élni, dolgozni, tanítani, tanulni és gyógyulni. Ez a tömeg kimondta, már nem
kér, hanem új irányt követel Magyarországnak.

ÁTLÁTHATÓSÁGI MUNKACSOPORTOT HOZOTT LÉTRE AZ MSZP




Az intézményesített kormányzati lopás meggátolására átláthatósági munkacsoportot
hozott létre a MSZP - jelentette be Bárándy Gergely, az Országgyűlés törvényalkotási
bizottságának alelnöke. A munkacsoport feladata az, hogy kikényszerítse a
közérdekű adatok kiadását és ezzel meggátolja az intézményesített kormányzati
lopást és korrupciót.
Képviselőnk szerint a kormánypártok futószalagon nyújtanak be olyan törvényeket,
amelyek egyetlen célja, hogy titkossá tegyék a közpénzek elköltését. Ezen ügyek
kivizsgálása az ügyészség feladata lenne, amely azonban nem tesz semmit. Így a
legfontosabb eszköz a korrupció visszaszorítására a nyilvánosság.

TÍZEZREK TÜNTETTEK ORBÁN ELLEN
ÉS EGY JOBB KÖZOKTATÁSÉRT
A HÍR
 Megtelt a Kossuth tér március 15-én délután. A hideg, esős idő ellenére is több
tízezren tüntettek a kormány oktatáspolitikája ellen az Országház előtt. A
demonstrációt az országos tiltakozást összefogó Tanítanék Mozgalom szervezte, a
tanárokból, diákokból, szülőkből és a velük szimpatizálókból álló tüntetők a Hősök
terén gyülekeztek. Becslések szerint a legalább két és fél kilométer hosszú
emberáradatban körülbelül 30 ezren lehettek.
 A rendezvényen Pukli István bejelentette: március végén sztrájkba lépnek a
pedagógusok, ha Orbán Viktor miniszterelnök és Áder János köztársasági elnök
nem kér bocsánatot az elmúlt hat évben megalázott és megfélemlített emberektől.
 A helyzet azonban az, hogy Magyarországon ma nem lehet sztrájkolni" - folytatta
Pukli -, "mert a kormány úgy változtatta meg a sztrájktörvényt, hogy a hatalommal
csak egyetérteni lehessen. A demokrácia megcsúfolása mindez! Milyen törvény az,
amely a hatalmat védi az emberekkel szemben? Március 30-án csak úgy
sztrájkolhatunk, ha megsértjük a törvényt, és polgári engedetlenséget követünk el"
– szólította fel az országot sztrájkra Pukli István.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Amit a Fidesz az elmúlt években a magyar iskolákkal, a magyar gyerekekkel és az
oktatással csinált, az az igazi hazaárulás. Ezt egyre többen látják és egyre többen
fognak tiltakozni ez ellen.
 A pedagógusok és a szakmai szervezetek javaslataival, követeléseivel egyetért a
Magyar Szocialista Párt. Szeretnénk, ha a közoktatás ismét emelkedő pályára állna.
Ehhez meg kell szüntetni a KLIK-et, fel kell számolni Magyarországon a
közoktatásban eddig soha nem tapasztalt központosítást.
 Az MSZP mindig a tanárok pártján áll, ha meg kell őket védeni a jövőromboló
Fidesz-kormánytól.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1088426-mocskos-fidesz---zugott-a-tomeg-a-kossuthteren

2

GYŰLÖLKÖDÉS VOLT ORBÁN MÁRCIUS 15-I BESZÉDE
A HÍR
 Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i ünnepet is gyűlölködésre használta fel.
Az oktatás és az egészségügy helyett a baloldal és az Európai Unió szidalmazása volt
a miniszterelnök beszédének fókuszában. A baloldali nemzetköziségről kijelentette:
„gazdaállat híján meg vannak számlálva a napjai, ha nem érkezik újabb nagy
szellemi és politikai infúziós segélyszállítmány külföldről, akkor a gyökerei is
elszáradnak az internacionalizmus befogadására alkalmatlan magyar anyaföldben”.
 A szíriai menekültválságról Orbán elmondta, hogy „ez nem véletlen, hanem egy
kitervelt, irányított akció (…), Brüsszelben ma azon mesterkednek, hogy minél
gyorsabban ideszállítsák és betelepítsék közénk az idegeneket”. A női
egyenjogúsággal és a toleranciával amúgy hadilábon álló miniszterelnök azt is
elmondta, hogy „Nem fogunk bűnözést, terrorizmust, homofóbiát, zsinagógákat
gyújtogató antiszemitizmust importálni Magyarországra. Nem lesznek törvényen
kívüli városnegyedek, nem lesznek zavargások, bevándorlózendülések. Nem fognak
bandák vadászni asszonyainkra és lányainkra.”
 A hangosítás elnyomta Orbán Viktor beszéde alatt a hazaárulózást és a "Viktátor!"
rigmust, pedig mintegy száz tüntető szidta a kormányfőt a Múzeum körúton. Orbán
Viktort eközben több tucat Magyarországra utaztatott lengyel is hallgatta.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


1848-49-es szabadságharcot orosz segítséggel, az 1956-os szabadságharcot
egyenesen a szovjetek verték le. Most a putyinista Orbán-kormány tesz meg
mindent azért, hogy a magyarok szabadsága és függetlensége újra veszélybe
kerüljön.

 Orbán és Putyin együtt próbálja szétverni mindannyiunk közös álmát azzal, hogy a
magyar miniszterelnök a szabad Európa helyett újra az oroszokat választja.
 Míg Magyarország sérelmekkel és sebekkel telve ünnepel, a miniszterelnök olyan
beszédet mondott, amelynek köze sem volt a valósághoz, a válsághelyzethez. Egy
szava sem volt a tönkretett oktatásról, a romokban heverő egészségügyről, a
szociális ellátórendszer válságáról, a gyalázatosan alacsony fizetésekről, a
dermesztő mértékű elvándorlásról.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1088417-orban-viktor-ma-europaban-tilos-kimondaniaz-igazsagot
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ÁTADTA AZ MSZP A SZABAD SAJTÓ DÍJAT
A HÍR
 A Szabad Sajtó díjat 2016-ban Bombera Krisztina televíziós újságíró, Galkó Balázs
színművész és Klecska Ernő újságíró kapta.
 Bombera Krisztina, az ATV műsorvezetője, az ELTE angol-amerikanisztika szakára
járt, majd a jogi karon szerzett diplomát. Galkó Balázs színművész 1970-ben végzett
a Színművészeti Főiskolán, tagja volt a Nemzeti Színház és a 25. Színház társulatának,
játszott Szolnokon, Kecskeméten, Miskolcon, létrehozója és meghatározó részvevője
a Művészetek Völgyének, jelenleg szabadúszó. Klecska Ernő a Fejér Megyei Hírlap
újságírója, lapszerkesztője, végzettsége szerint villamosmérnök és mérnök
közgazdász.
 Az első díjátadáskor, 1994-ben talán senki nem gondolta, hogy 2016 márciusában, a
27. Szabad Sajtó díj átadásának még lesz jelentősége – jelentette ki Kránitz László, a
Szabad Sajtó Alapítvány elnöke. Ma Magyarországon nem teljesen szabad a sajtó,
hiszen a médiumok gyakran azért nem írnak közérdeklődésre számot tartó témákról,
mert félnek a lap működéséhez szükséges állami támogatások elvesztésétől.
 Tóbiás József, az MSZP elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy ma semmi ok a
magyar sajtó szabadságának ünneplésére, hiszen „nem létezőt ünneplünk, hanem
óhajtjuk a sajtó szabadságát”. Kijelentette: ma is médiaháború zajlik, de nem két
világkép küzd egymással, hanem a Fidesz politikai nyomásgyakorlással, fenyegetéssel
küzd az őt nem szolgáló sajtó ellen.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Látni lehet, ahogy a Fidesz megfojtja saját korábbi kedvenceit, és létrehozza az új
pártsajtóját, amelyben tilos az önálló gondolat, a valódi kérdés, ám erény a
hazugság és munkaköri kötelezettség a szolgalelkűség.
 A közmédia „elhabonyosodik”, a TV2 „elvajnásodik”, a Magyar Hírlap, az Echo TV és
hasonszőrű társaik „elszélesednek”. Pedig a sajtószabadság a szabadságjogok
lakmuszpapírja, nincs szabad társadalom szabad sajtó nélkül.
 De ez a világ nem tart örökké, és innen fog Orbán nagyon csúnyán bukni. Magyarok
tízezrei tüntetnek és a társadalom többségének elege van a lopásalapú
kormányzásból. Az Orbán-kormány bukásához és egy igazságosabb, szabadabb
Magyarország felépítéséhez szükség van olyan bátor emberekre, mint a Szabad
Sajtó díj kitüntetettjei.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://mszp.hu/hir/nincs_szabad_sajto_szabad_tarsadalom_nelkul__szabad_sajto_dij_2016
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