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Nyilvánvaló, hogy maffiamódszereket alkalmaznak a mezőhegyesi ménesbirtokkal
kapcsolatban, de az már vérlázító, hogy Farkas Sándor kormánybiztos módosító
indítványa alapján 1,2 milliárd forint kártalanítást kapnak olyan emberek, akik
egyetlen kapavágást nem tettek azokon a földeken – mondta sajtótájékoztatón
Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese.
A kártalanításra számítók pár százezer forintos befektetésükért hatalmas
összegeket kapnak. A helyi postás, aki egyben a Fidesz helyi elnöke nagyjából 200
ezer forintért kap most 8,2 milliót. Simonka György fideszes képviselő fiktív
mezőhegyesi lakcímre bejelentett unokatestvére néhány százezres befektetésére 21
millió forintot kaphat. A Miniszterelnökség egyik korábbi, a „földjétől” 260
kilométerre lakó jogásza 15 milliót várhat, egy 30 kilométerre lakó Fidesz-közeli
iskolaigazgató-helyettes pedig 14 millióra számíthat.
A módosító indítvány 60-70-szeres pénzt jelentene a számukra, mégpedig azért,
mert így akarják kompenzálni a hoppon maradt haverokat.

POLTNAK MENNIE KELL, MERT MEGROPPANT A TÁRSADALOM GERINCE


Lemondásra szólította fel a Polt Pétert Szakács László. A legfőbb ügyész
magyarázkodik, mert tudja, hogy amit művel, az mindennel szembemegy, amit a
jogászoknak tanítanak – jelentette ki a szocialista országgyűlési képviselő, aki felhívta
a figyelmet arra, hogy amennyiben a vádhatóságnak akár egy szereplője is érintett
egy ügyben, akkor azt a szervezetet ki kell zárni a büntetőeljárásból.



A Quaestor-ügyből a Legfőbb Ügyészséget kéne kizárni, de ez nem lehetséges. Ha
azonban a legfőbb ügyész érintettsége továbbra is fennáll, akkor neki kell
lemondania. Amíg Tarsoly Csaba egykori személyi titkárát, Polt lányának élettársát a
Quaestor-ügyben nem hallgatják meg, addig várható-e az ügyet megnyugtatóan
rendező vádemelés és büntetőeljárás? Amíg a legfőbb ügyész felesége a Magyar
Nemzeti Bank három alapítványának a felügyelőbizottságában ül, addig kivizsgálja-e
valaki pártatlanul ezeknek az alapítványoknak a működését?



Az állam szervezése, a szabályok betartása-betartatása azon a közbizalmon alapul,
amely a társadalom gerincét adja, de amíg az ilyen ügyeket nem rendezik
megnyugtatóan, addig ez a gerinc megroppan, és minden kiszámíthatatlanná válik.

BEZUHANT A MAGYAR GAZDASÁG
A HÍR


Általános a lassulás: az adatok alapján nagyon behúzta a féket az Audi, de csehül áll
az építőipar, és lassul a fogyasztásnövekedés is - ez derül ki a GKI Gazdaságkutató
Zrt. friss elemzéséből.



Az elemzők kiemelték, hogy az első negyedévben a magyar növekedésnél az
unióban csak a görög volt rosszabb.



Mindennek az egyik fő oka az ipar megtorpanása. Az ipari termelés 2016 első három
hónapjában mindössze 0,3 százalékkal bővült. A magyar ipar harmadát kitevő
járműgyártás pedig 1,6 százalékkal csökkent.



Az építőipari szektor az első negyedévben 27,6 százalékkal csökkent, emiatt
valószínűleg a beruházások visszaesése is a vártnál jelentősebb lesz, valamint a
megkötött szerződések alacsony állománya is aggodalomra ad okot.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


Kipukkadt a lufi! Vége a szemfényvesztésnek, idén feketén-fehéren kiderül, hogy
csak az EU-s pénzek pumpálták a gazdaságot az elmúlt években. Ha nem jön a pénz
az unióból, akkor rögtön megáll a tudomány és bezuhan a gazdaság!



Néhány hónap alatt Európa sereghajtói közé sikerült lecsúszni. Ez az unortodox
gazdasági teljesítmény igazi eredménye.



Előbb-utóbb a Fidesz kormányzása is ugyanúgy fog járni, mint a gazdaság
teljesítménye: kipukkad, akár egy narancsszínű lufi!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu: http://index.hu/gazdasag/2016/05/30/iden_mar_nem_eled_fel_a_gazdasag/
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A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATOK KÉRIK VISSZA AZ
ISKOLÁIKAT
A HÍR


Saját kormányuk ellen fordultak a fővárosi – többségében – fideszes
polgármesterek. Szerintük a Klik jövő januárig nem tud felkészülni az üzemeltetésre.
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége nem támogatja az Emminek az oktatás
átszervezésére vonatkozó törvényjavaslatát.



Az elmúlt egy hónap során minden lehetséges fórumon igyekeztek egyeztetést
kezdeményezni az oktatási rendszer tervezett átszervezéséről, de többszöri
próbálkozásra sem sikerült tárgyalni az ügyben Balog Zoltán miniszterrel, illetve az
Emmi illetékeseivel.



A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége ezek után közleményben szögezi le, hogy
nem támogathat egy olyan átszervezést, amely a jövőben nem számít az
önkormányzatok együttműködésére az iskolák fenntartásában és működtetésében.



A BÖSZ haladéktalanul tárgyalóasztalhoz hívja Balog Zoltán minisztert, tekintettel
arra is, hogy a parlament szavaz az Emmi által benyújtott, oktatás átszervezésére
vonatkozó törvénytervezetről.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


Amit a Fidesz az oktatásban művel, az nem mehet tovább! Gyermekeink jövője nem
játék, és már a fideszes szavazók és polgármesterek is tudják, hogy változtatni kell a
jelenlegi, tarthatatlan helyzeten. Teljes a káosz az oktatásban, mindjárt itt az új
tanév, és még senkinek nincs fogalma arról, hogy fog az oktatási rendszer kinézni
jövőre.



Ha van a Fidesznek hosszú távú, történelmi bűne, az az oktatás lebutítása,
tönkretétele. Az MSZP a leghatározottabban elutasítja, hogy a gyerekekből az
alaptudással sem rendelkező, gyári összeszerelő munkásokat akarjanak nevelni.



Mindent elmond az oktatás állapotáról, hogy még a fideszesek sem hisznek a saját
rendszerükben. Vajon a Fidesz politikusai miért nem íratják abba az iskolába
gyerekeiket, amiket ők építenek és üzemeltetnek az ország vezetőiként?

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu:
http://nol.hu/belfold/visszakerik-iskolaikat-a-fovarosi-onkormanyzatok-1617535
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MÉSZÁROSÉKÉ MARADT A FÖLD
A HÍR


Alighanem a helyére került az egy hónapja megejtett Mészáros Lőrinc – Bitay Márton
Örs-találkozó: a hétfői árverésen senki sem jelentkezett a Vál község határában lévő,
közel kétszázmillió forintos kikiáltási áron kínált földterületekre, így a milliárdos
vállalkozó cége, a Búzakalász '66 Felcsút Mezőgazdasági Kft., vagy Mészáros János, a
felcsúti polgármester öccse tovább bérelheti, évente aranykoronánként 1250
forintért.



A találkozó valódi okát az Átlátszó abban látta, hogy Mészárosék elérték a lehetséges
törvényi limitet – a tulajdonosi határérték családtagonkénti 300 hektár, amelyet
már mindenki elért, és attól tartottak, hogy egy tender esetén elhappolhatják előlük
a húszéves bérlet miatt bőven jövedelmező földeket. A Mészáros – Bitay találkozóból
kialakult botrány is közrejátszhatott abban, hogy a kávézás után „technikai okok
miatt” sebtében visszavont váli földdarabokat mégis betették az újraindult Fejér
megyei földárverési programba.



Mészárosék a földhaszonbérleti szerződés alapján még 2032-ig használhatják a váli
földterületeket. Ezt csak úgy tudta volna bárki is megakadályozni, ha előteremti a
föld árát, ami például az egyik Mészáros János által bérelt terület esetében
meghaladja az 51 millió forintot.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


Sajnos minden gyanúnk jogosnak bizonyult az állami földek eladásával kapcsolatban:
a földprivatizáció a csókosok helyzetbe hozásáról szól. Teljes a fideszes
államigazgatás és az oligarchák összefonódása. Világosan kiderült: ha a felcsúti
haveroknak kell a föld, akkor a helyi gazdáknak már sok helyen nem jut.



A spekulánsok és a fideszes haverok kezére jutott földet vissza fogjuk venni, és
minden vásárlásra fordított forint eredetét szigorúan kivizsgáljuk.



Az emberek az őszi népszavazáson majd a földügyekről is véleményt mondhatnak.
Világos és egyértelmű választ fognak adni a magyarok Orbánék vérlázító akcióira!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu: http://nol.hu/belfold/meszaroseke-maradt-a-fold-1617555
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