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Szeretném elmondani, hogy:

Tél, márciusban
Tél tábornok vs. Kormány – 1:0
A 2013. március 14–15-i időjárás rendkívüli és sajnálatos helyzetet
teremtett nemcsak az egyes településeken, hanem a magyar közutakon is. A kormányzat álláspontja szerint ők mindent megtettek,
amit meg lehetett és kellett tenni, s a rendkívüli körülmények és az
autósok felelőtlensége miatt alakult ki ez a helyzet. Az autópályán
rekedtek ezt másként látták. És mi is.
A közigazgatásnak számos lehetősége és eszköze lett (volna) a
rendkívüli időjárás következményeinek elhárítására. A 2011-ben
elfogadott új katasztrófavédelmi törvény megteremtette az egységes, centralizált katasztrófavédelmi szervezetet, éppen az volt a
kormányzati indokolás, hogy így egy egységes, rugalmas, a kihívásokra gyorsan és hatékonyan reagáló szervezet alakuljon ki. Márpedig a reakció éles helyzetben minden volt, csak nem gyors és
hatékony. Legalább 16-18 órás késéssel hirdetett katasztrófahelyzetet, és egyáltalán nem hirdetett veszélyhelyzetet. Pedig akkor

a Pintér vezette irányító testület lehetőségei sokkal szélesebbek
lettek volna, és elkerülhető lett volna, hogy fél-egy napos késéssel
induljon meg a koordinált mentőakció. Ráadásul az a kérdés is jogosan feltehető, hogy érdemes-e a katasztrófaelhárítást ilyen durván centralizálni. Pont a közösségi háló ereje mutatta meg, hogy
ilyen esetben egy legalább részben decentralizált rendszer sokkal
hatékonyabban működtethető. Bár kétségtelen, hogy a politikai
és szakmai felelősök a központosítás során könnyebben megtalálhatók. Márpedig ahogyan Orbán Viktor mondta az egységes
szervezet 2012-es megalakulásánál mondott beszédében: „az állam mától nem moshatja a kezét”. Ahogy látni fogjuk, a kormányzatban szó szerint is fejetlenség uralkodott. A miniszterelnök és
egyik helyettese külföldön volt, a másik pedig nem hívta össze a
vészhelyzet kihirdetéséhez a kormányülést. Pintér Sándor pedig
majd egy nap késéssel hirdetett katasztrófahelyzetet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vXG5G

Alkotmány, alaptörvény?
A kétharmad bosszúja az Alkotmánybíróságon
Ezúttal sem hagyták hosszú ideig háborítatlanul a „gránitszilárdságú” Alaptörvényt a kormánypárti képviselők. Mindössze 56 nap
telt el a legutóbbi módosítás óta, máris itt az újabb változtatás.
Ezúttal szinte minden, az Alkotmánybíróság által korábban kifogásolt rendelkezést beemelnek az Alaptörvénybe. Ezt a reakciót
leginkább egy jól ismert táncdal szövege írja le a legpontosabban.
A kormányzat úgy viselkedik, „mint egy durcás kisgyerek, kinek
elvették a játékát”.
Az Alkotmánybíróság által megsemmisített családfogalmat, a hajléktalanok szankcionálását lehetővé tevő, a választásokat megelőző közvélemény-kutatások végzésének és publikálásának lehetőségét korlátozó szabályt is az Alaptörvény részévé teszik, valamint
megkísérlik kizárni azt is, hogy az Alkotmánybíróság érdemben
vizsgálhassa az Alaptörvényt magát (!).
Az Alaptörvény egyértelműen rögzíti a felsőoktatási autonómia
végét jelentő gazdasági önállóság teljes felszámolását, s egyben a
gránitszilárdságú (immáron teljesen újraírt) Alaptörvénybe emeli
a hallgatói röghöz kötést. Így ismét rögzítik, hogy önálló területi egység a főváros, a járási hivatal kiépítésének keserű tapasztalataiból okulva pedig szélesebb körben teszik lehetővé a helyi
önkormányzati tisztviselők bevonását az államigazgatási ügyek
intézésébe.
Ezek a lépések – bár a kormányzat rövid távú aktuálpolitikai érdekeit szolgálják – az Alaptörvény stabilitását és ezzel legitimációját
is jelentősen gyengítik. Hiszen milyen szabály az, amelyet még
annak megalkotói sem tartanak be?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/DmMHd

Svéd miniszter állásfoglalása a magyarországi
helyzetről
Az Expressen című svéd napilap pénteki számában jelent meg a Svéd
Királyság EU-miniszterének és egy svéd EP-képviselőnek az állásfoglalása a magyarországi helyzetről: Ideje, hogy az EU megmutassa
az izmait.
Március 18-án a magyar parlament, élén Orbán miniszterelnök pártjával, a Fidesszel, olyan alaptörvény-módosításokat
fogadott el, amelyeknek messzemenő következményei lesznek.
Bírság annak, aki hajléktalan. Egyetemi hallgatók, akiknek bizonyos ideig tilos külföldre költözniük, ha állami tanulmányi
támogatást fogadnak el. A házasság alaptörvényben rögzített
meghatározása, amely szerint a házasság egyedül férfi és nő
között létező intézmény.
Olyan parlament, amely vallási közösségek létrehozását fogja jóváhagyni, ám az elutasítás indoklása nélkül.
Olyan jogszolgáltatás, amely átpolitizálódik. Olyan alkotmánybíróság, amelynek felpeckelik a száját, és a továbbiakban már nem
értékelheti egy előterjesztés tartalmát, csak technikai részletekkel
foglalkozhat.
Pontról pontra kiüresedik most a vallásszabadság, az egyesülés
szabadsága, a sajtószabadság és a független jogszolgáltatás, valamint a szabad mozgáshoz való jog a magyar állampolgárok számára. A hétfői döntés azt jelenti, hogy engednek a demokrácia,
a jogállam és az emberi jogok alapjaiból, amelyeken az Európai
Unió nyugszik, és amelyek követését mind a 27 tagállam magára
vállalta. Ezt mi, liberálisok nem tudjuk elfogadni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/oHx8j

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Nincs pénz, pénzszórás van
Döbbenetes adatok: másfél millió magyar fázik,
kétmillió megcsúszott a rezsivel
Több mint 2,3 millió honfitársunk él olyan háztartásban, ahol kisebb-nagyobb tartozást halmoztak fel a közüzemi szolgáltatók felé, közel másfél
millióan elégtelenül fűtött lakásban élnek, mintegy hárommillió asztalára pedig minden második nap sem jut hús. Több mint 6,5 millióan nem
engedhetik meg maguknak, hogy évente legalább egy hétre elutazzanak
nyaralni. A többség a helyzet rosszabbodását várja. Az összes háztartás
csaknem egyhatoda (598 ezer) nem tudta megfelelően fűteni lakását – ez
a probléma több mint 1,4 millió embert érintett. Az elégtelenül fűtött
otthon oka leginkább az alacsony jövedelem: az alsó jövedelmi kategóriában élők harmada (mintegy 325 ezer személy) nélkülözte azt. Főként
a vidéki városok háztartásai érintettek (21,3 százalékos aránnyal), és kevésbé vannak jelen a községek háztartásai (13,9 százalék). 2012-ben Magyarországon a lakosság közel harmada nem engedhette meg magának,
hogy minden második nap húst (vegetáriánusok ezzel egyenértékű ételt)
fogyasszon. A legszegényebbeknél 71,6 százalék (704 ezer fő), az aktív
háztartásokban élőknél 27 százalék (1924 ezer fő) ez az arány.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/YdT8l

Aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz
Aláírásgyűjtést indít a Fidesz, hogy támogatást kérjen a családoktól a rezsicsökkentési program megvédéséhez – közölte a párt elnökségi ülése után
Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke és Rogán Antal frakcióvezető. A napokban a
Fővárosi Törvényszék a Magyar Energia Hivatal rendszerhasználati díjakat
meghatározó rendeletével szemben indított bírósági felülvizsgálat során a
gázszolgáltatóknak adott igazat első fokon. Orbán Viktor miniszterelnök a
parlamentben botrányosnak minősítette a döntést. Rogán Antal erre reagálva a március 11-i sajtótájékoztatón azt mondta, nem engedik, hogy a
szolgáltatók megakadályozzák a rezsicsökkentés megvalósulását, ezért több
törvényt is módosítani fognak.
Miért átlátszó trükk a Fidesz aláírásgyűjtésnek álcázott adatbázis-frissítése?
1. Az aláírásgyűjtés polgári (népi) kezdeményezés szokott lenni. A kormány, illetve a kormánypárt részéről nincs értelme aláírásgyűjtést
szervezni azért, hogy igazolják vele egy már meghozott és jogszabálylyal is megtámogatott döntésüket.
2. Az aláírásgyűjtés közvetett célja rávenni a parlamenti képviselőket,
és rajtuk keresztül a kormányt, hogy hozzanak meg valamilyen addig
nem meghozott döntést. A rezsicsökkentésről már döntött a parlament. Mi értelme ez ügyben aláírást gyűjteni?
3. Az aláírásgyűjtés célja, hogy a parlament napirendre tűzze egy kérdés
megtárgyalását, amit addig nem akart megtárgyalni. A rezsicsökkentés kérdését nemcsak hogy napirendre tűzte, de már meg is tárgyalta
a parlament.
4. Az aláírásgyűjtés célja lehet a népszavazás kiíratása is az adott kérdésben. Ám mit lehet megszavaztatni egy már eldöntött kérdés ügyében?
5. A rezsicsökkentés kérdésében szervezett aláírásgyűjtésnek akkor
lenne értelme, ha a polgárok szeretnék, ám a parlament ellenezné a

rezsicsökkentést. A rezsicsökkentést viszont maga a Fidesz-kormány
és a kétharmados parlamenti többséggel bíró fideszes képviselők is
be akarták vezetni és meg is akarják tartani.
6. A rezsicsökkentés a kormányprogram része. Kormányprogramról az
Alaptörvény szerint nem is lehet népszavazást tartani, így nincs értelme ez ügyben aláírásokat gyűjteni sem.
7. A rezsicsökkentés kérdése a költségvetést is érinti. A költségvetést érintő
kérdésekről az Alaptörvény szerint nem is lehet népszavazást tartani, így
nincs értelme ez ügyben aláírásokat gyűjteni sem.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/C7NFv

Szijjártónak rejtélyes milliókkal nőtt meg a vagyona
Jó évet zárt decemberben Szijjártó Péter: miközben „csak” 9,7 milliót
keresett, több mint 12,6 millió forintot tudott félretenni. A tehetős családból származó miniszterelnökségi államtitkár jelentős vagyont halmozott fel 2002 óta, amióta politikusnak állt: megtakarításai 5,3 millióról
62,7 millióra növekedtek. Már akkor sem volt „szegénynek” tekinthető,
amikor 24 évesen bejutott a parlamentbe, hiszen volt 5,3 millió forintnyi
megtakarítása, és két lakás is volt a nevén. Nem ő az egyetlen, akinek vagyonnyilatkozatából nem derül ki, honnan származtak a pluszbevételei.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8YtCz

Nem indítanak vagyonnyilatkozati eljárást Zsiga Marcell ellen
A fideszes Zsiga Marcell kellő magyarázatot adott arra, honnan volt pénze
házvásárlásra, a parlament mentelmi bizottsága ezért – kormánypárti szavazatokkal – úgy döntött: nem rendel el vagyonnyilatkozati eljárást – közölte
február 25-én újságírókkal Rubovszky György, a testület KDNP-s elnöke. Az
MSZP-s Göndör István elmondta: nem tartják elégségesnek a fideszes képviselő által csatolt bizonyítékokat, kételyeik továbbra is fennállnak. Kitért arra,
hogy a bizottságnak nem állt módjában vizsgálni a feleség vagyonbevallását,
mivel a kezdeményező csak Zsiga Marcell ellen kért eljárást.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/XhX7O

Most már egész füzetet küld Orbán
Tájékoztatási kampányt indít a kormány az elért eredményeiről – mondta
Giró-Szász András kormányszóvivő, melynek egyik eredménye már megérkezhetett a postaládánkba. Ennek keretében füzetet küldenek a háztartásoknak, s óriásplakátokon, illetve a médiában és online is hirdetik majd
üzeneteiket. A héten induló kampányrész egy hónapig tart majd, ám a kampány hosszabb távú lesz. A megrendelést az I. M. G. médiacég nyerte el,
amely gyakorlatilag az összes kormányzati tájékoztatóanyagot, levelet eddig
is készítette a kormány számára, és akár egymilliárdba is kerülhet nekünk.
A Kormány.hu-n megjelent szerződés szerint az I. M. G. Intermedia Group
Kft. szerződésének keretösszege nettó 550 millió forint, amelyet további 495
millió forinttal megemelhet a kormány szerződésmódosítás nélkül. A szerződés műszaki leírásában foglaltak szerint a kampány a korábbiaktól el fog
térni. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qW8cf

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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