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FELÉR EGY VÁDIRATTAL A KEHI-VIZSGÁLAT EREDMÉNYE
A HORTOBÁGYI LEGELŐPÁLYÁZATOKRÓL
ELŐRE KIJELÖLT SZEREPLŐK NYERTEK A PÁLYÁZATOKON AZ ÁLLATTARTÓK HELYETT

 A Fidesz lopásalapú kormányzását ismét leleplezte egy hivatalos dokumentum: a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) hortobágyi legelőpályázatokról készült
jelentéséből kiderül, hogy a valódi állattartók helyett előre kijelölt szereplők
nyertek, akik a nem létező állatállományukat csak a pályázat idejére bérelték, és
azóta sem végeznek semmilyen érdemi mezőgazdasági tevékenységet.
 Ezért is szükség van a Fidesz-ellenes népszavazásra, szükség van arra, hogy a magyar
emberek aláírásukkal megállítsák a féktelen kormányzati lopásokat.
 A KEHI vizsgálati jegyzőkönyv úgy került a Gőgös Zoltán elnökhelyettes birtokába,
hogy Fazekas miniszter egyik barátja megtette azt a szívességet, hogy beperelte, a
bíróság pedig elérhetővé tette számára is a KEHI jelentését – ami valójában egy
vádirat a Fidesz földlopása ellen. Kötelességének érezte közzétenni, hogy az
emberek láthassák, hogyan lopják el Orbán emberei az európai uniós pénzeket a
földön keresztül.
 A földlopással kapcsolatban eddig már több feljelentést is tettünk, de a nyomozás
minden esetben rendkívül vontatottan halad. Azt sem értjük, hogy a KEHI miért nem
tett feljelentést az általuk feltárt, nyilvánvaló bűncselekmények miatt. Hiába látszik,
hogy a földeket felveri a gaz, és nincs semmilyen legeltetés, a pályázatokon nyertes
állítólagos gazdálkodókat a minisztérium még ellenőrizni sem akarja.
 Felháborító, hogy a Miniszterelnökség agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
pályázatainak nyerteseit irányított pontozással, az összes foglalkoztató ágazatot
kihagyva jelölték ki.
 Az MSZP követeli, hogy a Lázár János által vezetett Miniszterelnökség vizsgálja felül
az AKG pályázatokat és vonja vissza a minden szakmai alapot nélkülöző döntéseket!
Erre a jövedelem-kiegészítésre azok jogosultak, akik hozzájárulnak a vidéki
foglalkoztatáshoz és a magyar gazdaság fejlődéséhez.
 A KEHI jelentés árulkodó dokumentumai az mszp.hu oldalon érhetők el.

FIDESZES VERESÉG LAKITELEKEN, ELŐRETÖRŐ MSZP
PAKSON
A HÍR
 Lezsák Sándor falujában fölényesen győzött a januárban megbuktatott független
polgármester asszony, Zobokiné Kiss Anita és csapata a vasárnapi időközi
választáson.
 2014-ben Zobokiné viszonylag csekély fölénnyel győzött, a 7 tagú testületben pedig
4:3 arányban többségben voltak a lezsákisták. A Lezsák Sándorral a háttérben
kampányoló Fidesz-csapatnak most egyetlen jelöltje sem jutott be a testületbe.
 Zobokiné Kiss Anitára 1377-en szavaztak, a testület feloszlatását bejelentő volt
fideszes alpolgármesterre, Madari Andorra csak 827-en. Összesen kilenc településen
tartottak időközi választást vasárnap, de pártok csak Lakiteleken és Pakson indultak.
A Tolna megyei városban csupán önkormányzati képviselőt választottak a 7.
választókerületbe. A választást ott a Fidesz-KDNP jelöltje, Szabó Péter alpolgármester
nyerte.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Lakiteleken most már a sokadik időközi választáson buktak el a fideszesek. Teljesen
világos, hogy sokkal nagyobb az elégedetlenség az országban, mint amit a
közvélemény-kutatások mutatnak!
 Az eredmények azt tükrözik, hogy ha az emberek le akarják váltani az Orbánkormányt, akkor sem megfélemlítéssel, sem zsarolással nem lehet eltántorítani az
embereket.
 Így lesz ez legközelebb Pakson is. Az MSZP jelöltje hatalmasat lépett előre, és 37
százalékot szerzett, vagyis a legutóbbinál 30 százalékkal jobb eredményt ért el! Ez
Pakson remek teljesítmény, és erre építve küzdünk tovább a kormányváltásért.
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KISZIVÁRGOTT A KERETTANTERV MÓDOSÍTÁSI
JAVASLATA
A HÍR
 Név nélkül juttatta el valaki az Átlátszó Oktatás részére a szakközépiskolai
kerettanterv módosítását, amelyet véleményezésre küldtek ki az igazgatóknak.
 A szakközépiskolákban a közismereti órák száma heti 24-ről 13-ra csökkenne, a
természettudományokon kívül a magyarból is visszavennének. A szakmai tárgyak
száma eközben heti 6-ról 17-re nőne. A tervezetet sokan a szakközépiskolák
lebutításának tartják.
 Sérelmezik továbbá, hogy bár az EMMI felkérte a Magyar Faluszövetségtől kezdve a
Budapesti Kerületi Szövetséget is, ám a teljes mértékben szakmai programhoz a
tantárgyakat tanító, gyakorló pedagógusokat kihagyták. A HVG.hu azt írja, a
tervezetet véleményezhette a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete is, számos kisebb pedagógus-érdekvédelmi szervezet
mellett.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Amit a Fidesz az oktatásban művel, az nem mehet így tovább! Az MSZP a
leghatározottabban elutasítja, hogy a gyerekekből az alaptudással sem rendelkező,
gyári összeszerelő munkásokat akarjanak nevelni.
 Ha van a Fidesznek hosszú távú, történelmi bűne, az az oktatás lebutítása,
tönkretétele. Gyermekeink jövője nem játék, és már a fideszes szavazók többsége is
tudja, hogy változtatni kell a jelenlegi, tarthatatlan helyzeten.
 Ha nem tanulnak nyelvet és informatikát a gyerekeink, munkanélküliek lesznek!
Vajon a Fidesz politikusai miért nem íratják abba az iskolába a gyerekeiket, amiket
ők építenek és üzemeltetnek az ország vezetőiként?
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ÚJABB MILLIÁRDOS HITEL VAJNÁNAK
A HÍR


1,2 milliárdos hitelt kapott az állami tulajdonban lévő, a magyar export
finanszírozására létrehozott banktól Andrew G. Vajna kormánybiztos.

 Az Exim nem először nyújtott hitelt Vajnának: még mielőtt bejegyezték volna a
kormánybiztos tulajdonjogát a cégbíróságon, az állami pénzintézet november 27-én
21 millió eurót, azaz 6,72 milliárd forintot adott a TV2 megvételéhez.


A mostani 1,2 milliárdot a TV2 kifejezetten a működésre kapta. A szerződés szerint
az állami bank lényegében megelőlegezte a TV2 reklámpiaci bevételeit, azaz
forgóeszköz-hitelt adott a tévétársaságnak.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Minden napra jut egy pofátlan korrupciós ügy, ami nem meglepő, mert ez a fideszes
kormányzás lényege. 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 az, hogy a „közpénz elveszítse közvagyon jellegét”.
 Nem is kérdés, hogy ez minden idők legkorruptabb kormánya. Nincs olyan nap, hogy
ne derülne ki egy újabb ügy. Ezért el is lesznek számoltatva, Andy Vajna is, mert nem
úszhatják meg a vérlázító ügyeket!
 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 hazaviszik vagy magukra költik.
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