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AZ ÁLLAMPÁRT ÁLTAL DIKTÁLT ESZME ROMBOLJA A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODÁT


Gulyás Márton nem bűnöző, nem garázda elem – jelentette ki Nyakó István újságíróknak. A
civil aktivistát első fokon garázdaságért elítélte a bíróság, amiért a február 23-i vasárnapi
boltzárral kapcsolatos népszavazási botrányt követően jelképesen bezárta a Nemzeti
Választási Irodát.



Nem Gulyás Márton és társai rongálták meg az NVI épületét, hanem az az eszme rombolta
földig, amit az „állampárt diktál a Nemzeti Választási Irodának és a Nemzeti Választási
Bizottságnak”.

A KORMÁNY NINCS FELKÉSZÜLVE EGY TERRORTÁMADÁSRA


Az MSZP a miniszterelnök által bejelentett intézkedések mindegyikére már két hónappal
ezelőtt javaslatot tett – írta közleményében Molnár Zsolt, a Parlament Nemzetbiztonsági
bizottságának elnöke, és Harangozó Tamás, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke.



Januárban a parlament elé terjesztettük a magyar emberek biztonsága érdekében szükséges
intézkedéscsomagot. A Fidesz a Btk. szigorítását célzó indítványt másfél, a terrorelhárítás
megerősítésére tett javaslatokat egy hónapja söpörte le az asztalról.



A miniszterelnöknek minden felelősséget viselnie kell azért, mert csak a brüsszeli merénylet
után jutott el oda, hogy elfogadja ezeket a javaslatokat. Ebből azonban az nem következhet,
hogy ismét megpróbálja átnyomni azt az egyszer már megbukott alaptörvény-módosítást,
amely nem a magyar emberek biztonságát, csupán a Fidesz önző hatalmi érdekeit szolgálja.

A GYERMEKÉHEZÉST IS ÚGY SZÁMOLJÁK FEL, MINT A KLIKET: SEHOGY


Hiába ígérte meg a kormány, idén sem oldja meg a rászoruló gyerekek szünidei szociális
étkeztetését. Bangóné Borbély Ildikó szerint ugyanúgy számolják fel a gyermekéhezést is,
ahogy a Klik-et: sehogy. Az óvodai és iskolai szociális gyermekétkeztetés egész évben való
biztosítására tett kormányzati ígéret idén is csak ígéret marad. mert hiába írták elő az
önkormányzatoknak, hogy az év minden napján biztosítaniuk kell legalább napi egyszer a
meleg ételt a mintegy 500 ezer rászoruló kiskorúnak, a települések jó részénél ehhez nincs
meg az önrész.

SZEMFÉNYVESZTÉS A KLIK MEGSZÜNTETÉSE
A HÍR

 Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az
jelentette be, hogy a Klik megszűnik nyáron. A politikus szerint valós problémák
vannak az oktatásban, mint például a Klik működése és a diákok túlterhelése. Úgy
fogalmazott, hogy vannak szakmai kritikák, amelyeket mi is elfogadunk, a kifogásolt
szabályozáson javítani kell.
 Kunhalmi Ágnes szerint, ami ma történik, az nem a KLIK megszüntetése, hanem
figyelemelterelés, mert a tömegtüntetéseket rosszul viseli a kormány, és így próbálja
kifogni a szelet a civilek vitorlájából. Az MSZP budapesti elnöke úgy véli, hogy a KLIK
nem szűnik meg, csak szétdarabolják. De mindegy, hogyan faragják, a központosított
rendszer így is, úgy is rájuk fog omlani.
 Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke is
gyanakvó, az államtitkár ugyanis nagyon otthon van a kommunikációs trükkök
világában. Ugyanakkor továbbra sem látjuk tisztán, hogyan szeretnék átalakítani a
Kliket. Az semmin nem változtat, ha névleg megszűnik, a feladat, a szerep a lényeg mondta Mendrey László, emlékeztetve arra, hogy március 30-ra a Tanítanék
Mozgalom egyórás országos munkabeszüntetést hirdetett.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A Klik megszüntetéséről szóló bejelentés terelés, mert a kormány nehezen viseli a
több tízezres tüntetéseket.
 Fel kell hagyni a központosítással, az önkormányzati logikán működtetett
közoktatási rendszernek nincs alternatívája, ezért újra kell szervezni tankerületi
szinten az egész rendszert.
 Úgy tűnik, nem tesz mást a kormányzat, mint hogy szétdarabolja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot (Klik), de a miniszterelnök által szorgalmazott
központosítási logika tovább él. Amíg ez a logika működik Magyarországon, teljesen
mindegy, hogyan faragják az oktatási rendszert.
 Jó lenne, ha Orbán Viktor megértené saját szövegét, amikor az oktatásról van szó: a
magyarok akaratával nem lehet szembe menni. Gyermekeink jövője nem játék, és
már a fideszesek is tudják, hogy változtatni kell a jelenlegi, tarthatatlan helyzeten.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1089028-gyozelem-vagy-csapda---megszunik-a-klikretvari-bejelentette
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TIBORCZÉK ÉS MÉSZÁROSÉK FÖLDJEITŐL NÖVEKSZIK AZ
ORBÁN-MAJORSÁG?
A HÍR

 A Nemzeti Földalapkezelő honlapján megjelent márciusi licitek eredményéből derült
ki, hogy Orbán Ráhel férje és annak édesapja, Tiborcz Sándor egy nap alatt tíz
árverésen is vásárolt Fejér megyei földekből. Március 7-én 216 millió forintot
költöttek el, hogy megvegyenek 193 hektárt a Bicske közigazgatási területéhez
tartozó földekből – írta az Index.
 Az új területek közel vannak Tiborczék régi birtokához, a Felcsúttól hat kilométerre
lévő Tükröspusztához, amely 1997-ben került a család birtokába. A területen egy 40
hektáros lovas szabadidőparkot is kialakítottak. A család 2016 elején a környéken
található Mányon is terjeszkedett: közel háromszáz hektárnyi földet vettek 330
millió forintért.
 Újabb földekkel gazdagodott Mészáros Lőrinc rokonsága is márciusban. A szintén
felcsúti illetőségű Mészáros János március elején Száron vásárolt közel 49 millió
forintért 77,7 hektár földet. Szintén a Felcsút melletti Alcsútdobozon is terjeszkedni
kezdtek: a Mészáros família tagjai több mint egymilliárdot fizettek az Orbán Győző
tulajdonát képező Hatvanpuszta majorság körüli földek felvásárlásáért.
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 egy fedőtevékenység, a
lényeg, hogy a „közpénz elveszítse közvagyon jellegét”.
 Az MSZP azt követeli, hogy a politikusok és családtagjaik 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 és tanárok fizetésemelésére, akkor hazudik.
Lenne pénz rá, csak a fideszesek haza viszik.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Index.hu:
http://index.hu/belfold/2016/03/18/tiborcz_es_csaladja_egy_nap_alatt_217_millioert_vett
_foldet/
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A JEGYBANK PÉNZÉT AZ EGÉSZSÉGÜGYRE ÉS AZ
OKTATÁSRA KELL KÖLTENI!
A HÍR

 Matolcsy György méltatlanná vált a posztjára, ezért le kell mondania – jelentette ki
Tóbiás József, az MSZP elnöke a Magyar Nemzeti Bank előtt tartott
sajtótájékoztatóján.
 A jegybank elnökének gazdálkodása már a köztársasági elnöknél is kiverte a
biztosítékot az elmúlt hetekben. Áder János előzetes normakontrollt kért a Magyar
Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról az Alkotmánybíróságtól.
 A köztársasági elnök szerint az MNB-törvény módosítása nincs összhangban a
közpénzekkel való gazdálkodást és a közérdekű információkat érintő alkotmányos
rendelkezésekkel, emellett a változtatás visszamenőleges hatálya szemben áll a
jogbiztonság alkotmányos elvével.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 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 most el kell számolnia ezekkel a
százmilliárdokkal az MSZP által indított perek miatt.
 A nemzeti bank az urizálás, a pazarlás és a titkolózás fellegvárává vált. Az elmúlt
hónapokban kiderült, hogy a jegybank egyre többet költ saját magára, miközben nem
vállal felelősséget például az oktatásért vagy az egészségügyért.
 A jegybankban a köz pénze van, amit vissza kell adni a költségvetésnek, hogy a
válság sújtotta területek, mint az egészségügy és az oktatás, gyorssegélyben
részesülhessen.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Mszp.hu: http://mszp.hu/video/matolcsynak_mennie_kell
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