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Múlt
Néhány órán belül cáfolta önmagát Varga
– Csúcsot döntött a gazdasági miniszter
Alighanem önellentmondási csúcsot állított fel Varga Mihály azzal, hogy mindössze néhány órán belül totálisan ellentétes kijelentéseket tett a Dunaferr államosítása kapcsán. A történtek jól
példázzák a Fidesz döntéshozatali rendszerét csakúgy, mint a
kormány reprivatizációs törekvéseinek sajátos hátterét. Jó lenne
tudni, mi történt az alatt a röpke néhány óra alatt, ami a gazdasági miniszter hétfő délelőtti és késő délutáni nyilatkozata között telt el. Varga délelőtt a Dunaferr vezetőivel tárgyalt annak
kapcsán, hogy a vállalat 1500 dolgozó elbocsátását jelentette be,
ami súlyos következményekkel jár egész Dunaújváros számára. A
megbeszélések után arról beszélt, hogy a kormány mindenképpen
segíteni akar, de a cég államosításáról nincs szó. Bár a Fidesztől
nem áll távol korábbi állásfoglalásainak felülírása és tagadása, az
azért meglepetést keltett, hogy még aznap Varga a nyilvánosság
elé állt és cáfolta önmagát, mondván, hogy államosítani akarják
a Dunaferrt, és még a héten vételi ajánlatot tesznek a tulajdonosnak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/J8aQlO

A TEK arroganciája határtalan
A Terrorelhárítási Központ (TEK) nyíltan a jog fölé helyezi
magát, amikor indokolás nélkül elrendeli a miniszterelnök háza
környéki utcák lezárását. A magyar bíróság jogerős végzésében
alig egy hónapja éppen a TEK-kel kapcsolatban mondta ki, hogy

„nem tekinthető szükségesnek egy demokratikus társadalomban
a politikai véleménynyilvánításra irányuló békés gyülekezést pusztán azon okból korlátozni, hogy azt védett személy jelenlétében
kívánják megvalósítani”. A TASZ felháborítónak tartja, hogy a
TEK tudatosan figyelmen kívül hagyja a bíróság egyértelmű döntését, és ismét azt teszi, amiről egyszer már kiderült, hogy jogellenes. Egy jogállamban sem a rendőrség, sem a TEK visszaélésszerű
joggyakorlatára nincs mentség. A végső szót minden jogvitában a
bíróság hivatott kimondani, és azt a feleknek el kell fogadniuk. Ha
egy kormányzati szerv semmibe veszi a bíróság rá vonatkozó döntését, akkor ott nem a jog uralkodik, hanem a hatalmi önkény.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/DNU6cU

Megdöbbentő:
Gárdistákat avattak Stadler stadionjában
Izsákhoz és Páhihoz közeli akasztói stadionban került sor a Gárda hagyományaihoz híven a próbaidős Gárdisták és Csendőrök
avatására. Miközben Stadler József a nagyfai börtönben ül, addig egykori stadionjában gárdisták és csendőrök masíroztak. Az
Új Magyar Gárda hivatalos honlapja szerint: „A közel százfőnyi
avatásra váró tűzzel a szemében lépett a szent korona másolata
elé, hogy fogadalmat tegyen arra, hogy a jövőben Gárdistaként és
Csendőrként védi hazánkat, Magyarországot. Az idén a rendkívül
profi szervezésnek köszönhetően rendőri vegzálásra nem került
sor, amit a nagyjából százfős Csendőrség is biztosított”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4OzXYp

Jelen
12 és fél milliárdot az éhező gyermekeknek!

Orbán Viktor ismét postán üzent

Magyarországon 30 ezer gyermek éhezik, 130 ezer alultáplált,
380 ezer mélyszegénységben él. Jelenleg 30 ezer ember hajléktalan, 100 ezer családot kilakoltatás fenyeget, 1 millió állampolgár
él olyan lakásban, ami a bank tulajdonában van. Debrecenben a
kormány tervei szerint egy új labdarúgó stadiont építenek 12, 5
milliárd forintért. Követeljük, hogy a kormány különítsen el további forrásokat az éhező gyermekek megsegítésére, legalább 12
és fél milliárd forint értekben! Várjuk magánszemélyek és szervezetek csatlakozását!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/alvKq0

Orbán Viktor újra csomagot küldött, ezúttal az érettségizők kaptak egy-egy könyvet a miniszterelnöktől. Ismét postai küldeményt
kaptak néhányan Orbán Viktortól, a miniszterelnök ezúttal
Györffy György történész István király és műve című munkáját
küldte el valószínűleg minden magyar érettségizőnek – írja az
Átlátszó Oktatás blog. A könyv mellé küldött kísérőlevélben a
miniszterelnök az érettségizők eredményeihez gratulál és arról ír,
hogy a kormány hozzákezdett „a minőségi, színvonalas felsőoktatás” kiépítésének.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/XFe1yc

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

Jövő
Trafikmutyi 2.0:
milliárdokat fizet, aki bántja a trafiknyerteseket
Az államnak milliárdokat kellene kifizetnie a trafiknyerteseknek,
ha a következő 20 évben bárki is liberalizálná a dohánypiacot. A
kormány ugyanis komoly kártérítést biztosít nekik a megkötött
koncessziós szerződésekben. Az ügyben ügyészségi feljelentés
született. A trafikmutyi nem csak arról szólt, hogy a kormány a
kormánypártokhoz politikai vagy gazdasági szálon kötődő személyeknek játszotta le a trafikkoncessziókat: a trafiknyertesekkel
olyan koncessziós szerződéseket kötött, amelyek komoly kártérítést biztosítanak nekik arra az esetre, ha 20 éves engedélyük lejárta előtt az állam újra liberalizálná a dohány-kiskereskedelmet. Ez
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (NDN Zrt.) honlapján is leellenőrizhető, ahol elérhető a koncessziós szerződések
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által készített sablonja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/DGhigO

Száz iskola igazgató nélkül
Hoffmann Rózsa 428 iskolaigazgatót nevezett ki, 95 iskola
azonban igazgató nélkül kezdi meg a tanévet. Az igazgatói pályázatokról idén már maga a köznevelési államtitkár döntött, a
pályázatok elfogadását vagy elutasítását nem kellett indokolnia.
Több igazgatóválasztást emiatt gyanús körülmények öveznek. A
95 iskolában csak szeptember végére lehet igazgató, ez azonban
teljesen felboríthatja a tanévet: tanárokat kell átirányítani vagy új
szaktanárt keresni, ami év közben szinte lehetetlen. Korábban a
képviselőtestületek helyben legalább meghallgatták a jelölteket.
Az új kinevezési szisztémában már erre sincs szükség. Technikailag is lehetetlen lenne, hogy az államtitkár vagy a tanácsadói
egy hónap alatt egyenként meghallgassanak 638 jelöltet – ennyien
pályáztak ugyanis idén az 523 meghirdetett igazgatói helyre. A
döntést ugyanakkor nem kellett indokolnia az államtitkárnak.
Azok a jelöltek, akiknek a pályázatát elutasították, csak egy lakonikus választ kaptak arról, hogy pályázatuk eredménytelen volt.
„A rövid levélben további töretlen lelkesedést is kívántak, de én
ezt egyértelműen cinikusnak éreztem” – mondta az Indexnek egy
elutasított pályázó.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/aETQ4j

Klinghammer szerint legyen óvónő az,
aki nem túl okos, de szorgalmas
Az államtitkár szerint az lenne a legideálisabb megoldás, ha a
szerinte „nem túl okos, de szorgalmas” diákok nem próbálkoznának az egyetemmel, hanem úgynevezett közösségi főiskolákat
látogatnának. Itt kétéves képzésben tanulhatnának azok, akik
Klinghammer szerint nem valóak egyetemre, de esetleg nagyon

jó védőnő, falugazdász vagy óvónő lehet belőlük”, „Ez az intézménytípus lenne a piramis alja” – fogalmazott a felsőoktatási
államtitkár, aki szerint a jelenleg kusza helyzetet úgy lehetne legoptimálisabban rendezni, hogy az új felsőoktatási struktúrában a
„nemzeti tudományegyetemek” oktassanak sok szakot, legyen sok
karuk, mesterképzésük és doktori iskolájuk is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/HFCkkN

Egyetlen tankönyve lesz a szakiskolásoknak
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet olyan “érthető nyelvezetű”
tankönyvet fejlesztett ki a szakiskolai diákoknak, amelyből a magyartól a természetismeretig mindent megtanulhatnak. A “közismereti tankönyvből” csak a testnevelés és az idegen nyelv maradt
ki. A diákok ebből az egy tankönyvből tanulhatnak a kommunikációról és magyar nyelvről, a matematikáról, a történelemről
és társadalomismeretről, az osztályközösség-építésről, valamint
természetismeretről. A szakmai tárgyak mellett ezen kívül csak
idegennyelv- és testnevelésórájuk lesz a szakiskolai diákoknak. A
közlemény szerint Kaposi József, az OFI főigazgatója a könyvbemutatón kiemelte: a tankönyv a szakiskolai tanulók számára
érthető nyelvezeten, képekkel, feladatokkal és illusztrációkkal
szemléltetve készült, hogy minél könnyebben, gyorsabban elsajátíthassák az általános műveltséghez, a hétköznapi élethez szükséges ismereteket.
Megnézheti a tankönyvet a neten: http://goo.gl/7mIfqp
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2pFKkl

Hoffmann:
soha nem ígért a kormány béremelést
a tanároknak
Megkezdődött a parlament rendkívüli, kétnapos nyári ülése. A
legfontosabb téma a pedadógusok béremelése – így többen kaphatnak emelést az eddig tervezettnél, ám jóval kisebb lesz a fizetések növekedése, mint amit korábban ígértek a tanároknak. Más, a
tanév kezdéséhez szükséges jogszabályokat is megszavaznak egy
héttel az iskolai kezdés előtt – a köznevelésért felelős államtitkárság szerint a tanév meg tud kezdődni akár a kollektív szerződés
aláírása nélkül is. [....] A pedagógusok új munkaszervezésének
legfontosabb szabályait a 2011 decemberében elfogadott köznevelésről szóló törvény rögzíti. Ezek a szabályok azóta nem változtak, az augusztus végén megjelenő végrehajtási rendelet e téren új
információkat nem tartalmaz. A jelenleg hatályos heti kötelező
óraszám fogalmát a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő veszi
át, amely a teljes munkaidő 55-65 százaléka, vagyis 40 órás heti
munkaidő esetén heti 22-26 óra „tól-ig” határok között mozog.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8mH2Rx

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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