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STADIONOK ÁRNYÉKÁBAN TERJED A NYOMOR
 Gurmai Zita, az MSZP Nőtagozatának elnöke és Korózs Lajos országgyűlési képviselő
köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából.
 A statisztikai adatok szerint Magyarországon növekszik a szegénység. Egyre több
nőnek válik nehezebbé az anyaság, és nem csak azért, mert a munka és a család ma
Magyarországon nehezen összeegyeztethető.
 A legfrissebb elemzés is drámai számokat mutat: 10-ből négy gyermek durva
szegénységben él. Korózs Lajos kifejtette: több mint négy millió ember él a
létminimum alatt, akiknek a nagy többsége nő.

ITT A LEHETŐSÉG, HOGY KÖZÖSEN TEGYÜNK AZ ORBÁN-HABONY REZSIM ELLEN


A Fidesz fél a néptől, ezért gátolja minden eszközzel, hogy a magyar emberek
népszavazáson mondhassanak véleményt az Orbán-Habony rezsimről. Tóbiás József
Orosházán, az agrárszocialista megmozdulás 125. évfordulóján mondott beszédet.



Egyszerű parasztemberek, szegény földművesek voltak a 125 évvel ezelőtti
események főszereplői. Ezért nem mondhatjuk ma sem, hogy én ebben nem veszek
részt, én ehhez kicsi és gyenge vagyok. Hányszor halljuk azt, hogy mit tehetek én
egyedül a hatalom ellen? Ez nem érv a semmittevésre. Egyedül valóban keveset lehet
tenni, de összefogva, a másikkal szolidaritást vállalva, közösségeket létrehozva, vagy
a már létező közösségeket megtalálva igenis jobbá tehetjük életünket.



Az Orbán-Habony rezsim szétdúlta, felforgatta az országot. Javainkat szétlopják,
múltunkat átírják, jelenünket egy szűk haveri réteget kivéve élhetetlenné teszik,
európai jövőnket kockáztatják. Aki teheti, menekül, már többen távoztak hazánkból,
mint 1956 után. Elűzik az orvosainkat, ápolóinkat, fiatal értelmiségieket, jól képzett
szakmunkásainkat. A baloldal dolga, hogy megálljt parancsoljon a rombolásnak.



A Fidesz fél a néptől, ezért gátolja minden eszközzel, hogy a magyar emberek
népszavazáson mondhassanak véleményt az Orbán-Habony rezsimről. Most azonban
itt a lehetőség, hogy közösen tegyünk ellenük, és ehhez minél több, saját gyermekei
és az ország sorsa iránt felelősséget érző emberre van szükségünk. Nem várhatunk
2018-ig, akkor már késő lesz. Csak akkor vagyunk méltók elődeinkhez, csak akkor
szolgáljuk utódaink jobb életét, ha megtesszük, amit a korunk megkövetel tőlünk.

CSAK A GAZDAGOKNAK ÉS A FIDESZES HAVEROKNAK
SEGÍT A KÖLTSÉGVETÉS
A HÍR

 Kormányzati öntömjénezéssel, hátrafelé mutogatással és csúsztatásokkal
megspékelve nyújtotta be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 2017-es
költségvetést. A propagandaszövegek sem takarhatták el azonban, hogy ez a
büdzsé sem a szolidaritás jegyében készült, és elsősorban a tehetősek húznak majd
hasznot belőle.
 A tárcavezető szerint jövőre 3,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, 2,4
százalékos GDP-arányos államháztartási hiány mellett. Ez 0,7 százalékkal magasabb,
mint amit ez a kormány a konvergencia programjában vállalt, az ugyanis 1,7
százalék volt.
 Az egészségügyre 167 milliárddal többet tervezett a kormány, ami becslések szerint
töredéke annak a 400 milliárdnak, amit 6 év alatt a Fidesz kormányok
kiszivattyúztak az ágazatból.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az emberek többségének a 2017-es költségvetés semmilyen reményt nem ad!
Folytatódik az ország kirablására épülő, a fideszközeli vállalkozóknak és
családtagoknak súlyos milliárdokat számolatlanul nyújtó kormányzás.
 Nincs érdemi elmozdulás az idei költségvetéshez képest, és kizárólag a gazdag
családoknak és a fideszes haveroknak jelent előrelépést a jövő évi büdzsé.
 Egy olyan országban, ahol a Fidesz hat éves kormányzásának következtében a
létminimum alatt él a lakosság több mint negyven százaléka, az lenne a természetes,
hogy a jómódúak és a haverok helyett elsősorban a nehéz sorban élő embereken és
családokon próbáljon meg a kormány segíteni.
 A nyugdíjemelést nagyítóval is nehéz észrevenni, miközben fideszes javaslatra
éppen most emelik Matolcsy György jegybankelnök fizetését ötmillió forintra. Ez
már igazán vérlázító!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

444.hu: http://444.hu/2016/04/28/a-tiz-legduhitobb-tetel-a-2017-es-koltsegvetesben
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ÉSZ NÉLKÜL SZÓRTA HÜLYESÉGEKRE A PÉNZT
MATOLCSY GYÖRGY
A HÍR

 A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok
gyakran
költöttek méregdrága ingatlanokra és extravagáns átépítési tervekre, drága
műkincsekre. A sorok között azonban rengeteg jóval kisebb összegű, de a maga
nemében talán még ennél is bicskanyitogatóbb, szomorúbb, nevetségesebb tétel
rejlik.
 Felelősségbiztosítás a vezetőknek, ezoterikus képzés, piacpárti szószólóknak
juttatott állami milliók, világvége-kutatás, CÖF, középkor. Az Index összegyűjtötte az
MNB-alapítványok pénzszórásának legkeményebb tételeit, amelyekből kiderült:
nemcsak a haveroknak, hanem hülyeségekre is bőven jutott pénz. Ilyen az is, hogy
kétszáznyolcvanezer forintos négyzetméter áron gyártatott le szőnyeget a Magyar
Nemzeti Bank által alapított Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány.
 Mivel Polt Péter legfőbb ügyész felesége az alapítványok felügyelő bizottságának
tagja, ezért „természetesen” nem várható semmilyen eljárás az ügyben. Matolcsy
György pedig kijelentette, hogy nem mond le.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Matolcsynak azonnal távoznia kell! A jelenlegi helyzetben két lehetőség van: az egyik
Matolcsy azonnali önkéntes lemondása, a másik pedig, hogy az őt támogató Orbán
Viktor miniszterelnök, Lázár János és Varga Mihály miniszterek bírják rá, hogy
megváljon a tisztségétől.
 Ha nem teszi meg egyiket sem, akkor szakmai és társadalmi szervezetekkel
együttműködve kell kikényszerítenünk a távozását!
 Az MSZP követeli az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzési jogkörének
kiterjesztését az alapítványokra, a parlament költségvetési bizottságának
vizsgálatát a tiltott monetáris finanszírozás miatt, és azt is, hogy az ügyészség
végezzen törvényességi ellenőrzést az alapítványoknál és a közbeszerzési hatóság is
folytasson eljárást.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Index.hu:
http://index.hu/gazdasag/2016/04/27/matolcsy_mnb_alaptvanyok_wtf_szerzodesek/
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BRUTÁLIS ÁLLAMOSÍTÁS JÖHET AZ OKTATÁSBAN
A HÍR

 Új alaptanterv lesz 2018-tól, teljesen átalakítják a Kliket, elveszik az iskolák
működtetését az összes önkormányzattól, jön a teljes államosítás. Lázár János a
kormányinfón elárult néhány részletet arról, hogy milyen pontokon készül
változtatásokra ezen a területen a kormány.
 Lázár János többek között elmondta: Palkovics László oktatási államtitkár azt kérte a
kormánytól, hogy vizsgálja felül a vegyes, állami fenntartású és önkormányzati
működtetésű intézményi modellt, mert az megbukott. Ezzel kapcsolatban jelezte,
hogy jelenleg még több mint 500 iskolát működtetnek önkormányzatok.
 A miniszter azt is egyértelművé tette, hogy a tankönyvpiac liberalizálására nincs se
szükség, se lehetőség.
 Lázár egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nem találkozott olyan javaslattal,
amely a Klik megszüntetéséről szól, bár korábban erről több kormánytag is beszélt.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Mára teljesen világossá vált, hogy a kormány csak az időt húzza, esze ágában sincs
megfogadni a minden oldalról érkező kritikát, és a közoktatásra kizárólag hatalmi,
politikai, pártpolitikai síkról képes nézni.
 A tanárok alapvető követeléseinek durva elutasításáról tanúskodik Lázár János
bejelentése, amely az eddig is nyomasztó állami beavatkozás brutálissá fokozását
vetíti előre.
 A Fidesz ostoba és felelőtlen politikájával szemben a Magyar Szocialista Párt teljes
mértékben támogatja a tanárok követeléseit. Amit a Fidesz az oktatásban művel, az
nem mehet tovább!
 Jó lenne, ha Orbán Viktor megértené a saját szövegét, amikor az oktatásról van szó:
a magyarok akaratával nem lehet szembe menni.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Index.hu: http://index.hu/belfold/2016/04/28/teljes_allamositas_jon_az_oktatasban/

4

