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A hét kérdése
Tudta, hogy Magyarország jobban teljesít?
(Folytatás). Ezzel a jelszóval indított kampányt a kormány. A lényeg harmincnyolc állítás, amely a kormány szerint azt bizonyítja, hogy
minden sokkal jobb Magyarországon, mint korábban. Mi igaz ebből? (Folytatása következik).
Idén már 150 új BKV-autóbusz közlekedik Budapesten.
Igaz, de
Július óta valóban 150 új Mercedes-Benz Citaro busz közlekedik a budapesti utakon. Ezek a buszok azonban nem kerülnek a főváros,
vagy a BKK tulajdonába, a járműveket pedig nem a BKV üzemelteti: a BKK a Videoton tulajdonában lévő VT-Transmannal kötött
szerződést, és évente 8,2 milliárd forintot fizet a buszok üzemeltetéséért. Tarlós István főpolgármester és a budapesti Fidesz-frakció
tavaly többször is konfliktusba került amiatt, hogy Tarlós szerint hosszú távon olcsóbb lenne a fővárosnak, ha a BKV üzemeltetné a
buszokat, esetleg az új járművek megvásárlásán gondolkodnának.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Választás 2014
Becsődölt a milliárdos értékű választási rendszer
Összeomlott a választások lebonyolítására kiépített informatikai
hálózat. A hét elején csak a szerencsén múlott, hogy a helyi választási irodákban hétfőn ki tudták nyomtatni a képviselőjelöltek
aláírásgyűjtő íveit.
A fővárosban körlevélben értesítették a jegyzőket, hogy az anyakönyvi nyilvántartó rendszer használatával próbálják meg megoldani a jelöltállítással kapcsolatos feladatokat. A működésképtelen rendszer miatt az FVI bejelentette, hogy az országgyűlési
választások lebonyolítását végző önkormányzatok a napokban
felmerülő feladataikra ismét igénybe vehetik az elmúlt négy évben
teljesen elkülönített, elvileg már kizárólag közigazgatási céllal működtetett hálózatokat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/UoI7G5

Szabad,
de nem tisztességes választás lesz Magyarországon
Alig száradt meg a tinta a szétforgácsolt magyar baloldali–liberális ellenzéki pártok közötti megállapodáson arról, hogy szövetségben vívják meg az áprilisi általános választásokat, amikor tömeges negatív hirdetési kampány bontakozott ki az egész országban.
Ez irodai és lakóépületeken kifüggesztett hatalmas plakátokat is
magában foglal, amelyek korábbi és jelenlegi szocialista vezetőket

ábrázolnak egy bohóccal, és ezzel a felirattal: „Nem érdemelnek
több esélyt!”. Végső soron csak az új évben következett be, hogy a
szocialisták (Mesterházy Attila vezetésével) és az Együtt (amelynek élén Bajnai Gordon, volt miniszterelnök áll), elfogadta, hogy
be kell vonni többek között Gyurcsány Demokratikus koalícióját
egy szélesebb ellenzéki szövetségbe, amelyet Összefogás 2014-nek
neveztek el.
A szövetségnek kevesebb pénze is van. De ennél is fontosabb – állítja az ellenzék –, hogy a kampányt meghatározó törvényeket
és szabályokat Orbán Viktor miniszterelnök kormánya folyamatosan változtatta, és végül jelentősen korlátozta a politikai pártokat
abban, hogy eljuttassák üzenetüket a választókhoz. A legutóbb bevezetett szabályok például valamivel kevesebb, mint 8 órára korlátozzák a kampányhirdetéseket a köztelevíziókban a kampány 50
napja alatt, a kereskedelmi csatornák pedig nem kérhetnek pénzt
a politikai hirdetésekért.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/3j3inV

Gyöngyös fideszes polgármestere is ajánlja Vonát
A Jobbik elnökének Gyöngyösön néhány óra alatt összegyűlt a
szükséges 500 aláírás – mások mellett ajánlotta a Fidesz polgármestere, Faragó László is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/VEvTlB

Pénz, pénz

Még egy szerződést sem kötött a Veritas

Közérdekű adatigényléssel fordultunk a Szakály Sándor igazgató botrányos kijelentéseiről elhíresült VERITAS Történetkutató Intézethez, azt tudakolva, hogy mennyit keresnek az intézet

munkatársai, és hogy eddig mi mindenre szerződtek. A válasz
velős: sokat és semmire. Szakály igazgatói pályázatát nem adták ki, azért perelni fogunk. Január 2-án, 260 milliós költségvetési kerettel jött létre a Miniszterelnökség alá tartozó VERITAS

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

Történetkutató Intézet, hogy „méltón bemutassa” a magyar közjogi hagyományokat, valamint pótolja az elmúlt másfél évszázad
hiányzó „nemzettudatot erősítő feldolgozását” és a „jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatását”. Az
intézet a költségvetésből kapott „248 milliót fizetésekre, személyi
juttatásokra költheti, és csak 12 milliót egyéb, dologi kutatásokra”. Az adatigénylésre érkezett válaszból megtudtuk, hogy az államtitkár által 5 évre kinevezett intézetvezetők havi bruttó 1 745
100 forintot keresnek. Ebből Szakály Sándor főigazgató profeszszor havi bruttó juttatása 997 200 forintot, míg Dr. Dobos László
helyettesé 747 900 forintot tesz ki. Adatigénylésünkre adott február 11-i válaszukból mégis az derül ki, hogy addig még egy darab
szerződést sem kötött az intézet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/3gwdzW

Mit szól Varga Matolcsyék váratlan lépéséhez?
A Magyar Nemzeti Bank kedd (2014. 02. 18.) délutáni, vártnál
nagyobb kamatdöntése után is megszólalt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Minden devizahitelesnek azt javasolta,
lépjen be az árfolyamgát rendszerébe. Varga Mihály elmondta:

bízik abban, hogy az év átlagában a jelenleginél alacsonyabb árfolyamszint alakul majd ki, és a befektetők előbb–utóbb látni fogják, hogy a magyar gazdaság fundamentumai stabilak. De mi lesz
a devizahitelesekkel? Az Európai Bíróság döntésétől függ, hogy
a kormány tud-e foglalkozni a választások előtt a devizahitelesek
ügyével. Most azt tudom mondani mindenkinek, a mostani árfolyammozgások után, hogy fontolja meg, be kíván-e lépni az árfolyamgát rendszerébe. Ezt mindenkinek javasolnám – mondta.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KhKe2M

Kétéves mélyponton a forint, 315 körül az árfolyam
Csütörtökön (2014. 02. 20.) új kétéves mélypontra, 315-ös szint
közelébe esett a forint az euróval szemben. „A forint gyengül a
legtöbbet a régiós devizák közül” – mondta a Világgazdaságnak
Németh Dávid, a K&H Bank vezető közgazdásza. „Leginkább a
kamatcsökkentés az oka az esésnek, és emiatt egyre érzékenyebb
az árfolyam a külső sokkokra.” Az MNB kedden a várt 10 bázispont helyett 15-tel, 2,7 százalékra vágta a kamatot, és nyitva
hagyta a lehetőséget a csökkentésre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/72od2A

Oktatás
Bojkott: beintenek Hoffmann Rózsának
a neves pedagógusok
Nyílt levélben tiltakoznak neves, közismert pedagógusok a
Hoffmann Rózsa nevével fémjelzett fideszes oktatáspolitika egyik
legmegalázóbb eleme, az „életpályamodell” üzemelésében kulcsfontosságú portfóliókészítés ellen. A portfóliókészítés azt jelenti,
hogy a szakképzettségtől, tudományos fokozattól, és szakmai tapasztalattól függetlenül (!) egységesen „Pedagógus I” minősítésbe
(és bérkategóriába) sorolt pedagógusok csak közel százoldalnyi,
saját magukról összeállított szakmai anyag beszolgáltatásával léphetnek előrébb.
Ezt az irathalmot, amelynek összeállítása is hatalmas erőforrásokat, rengeteg időt vesz el az életükből, egy online felületen
kell az államnak beszolgáltassák, és mint a Népszabadság írása
megállapítja: csak remélhetik, hogy a legfontosabb személyes
módszereiket, óravázlataikat nem teszi magáévá minden ellenszolgáltatás nélkül az oktatási kormányzat. Tíz neves, ismert
pedagógus és négytucatnyi csatlakozó és támogató most nyílt
levélben deklarálta, hogy a tanulmányaikat, tapasztalataikat semmibe vevő, megalázó, és zavaros körülmények között elbírálandó
portfóliókészítésnek nem tesznek eleget.
Részlet a levélből: „E minősítési rendszer legbotrányosabb hibája,
hogy visszamenőlegesen állít a startkőre korábban képzettségük
alapján magas fizetési kategóriába sorolt, több évtizede a pályán
levő pedagógusokat. Lenulláz minden eddigi eredményt, akár egy

egész életutat. Különösen méltánytalan és aljas eljárás ez azokkal szemben, akik pályájuk utolsó harmadában, netán a vége felé
járnak. Szolidárisak vagyunk mindazokkal, akiknek magasan képzett pedagógusként vagy a nyugdíj előtti éveikben kell kuncsorogniuk azért, hogy visszakapják azt az anyagi és erkölcsi elismerést,
megbecsülést, amit egy élet munkájával értek el.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/e3XGa7

Durvább csapás,
mint az összes eddigi Fidesz-húzás
Tilos lesz nyelvet tanítani Magyarországon intézményi akkreditáció,
milliós kaució befizetése és napi szintű, rettenetes adminisztráció
nélkül. A Fidesz talán legkevésbé közismert, de messze legveszélyesebb és legostobább lépéssorozata zajlik éppen most. Szeptember elsejétől már hatályos a felnőttképzési törvény, ami a hazai
nyelvtanítást szabályozza. A végrehajtási rendeleteket, amin a gyakorlati részletek közül egy rakás múlik, még nem írták meg, most
folyik az egyeztetés. „Nehéz szavakat találni egy olyan rendszerre,
ami észak-koreai ihletettségű, ugyanakkor japános hatékonysággal
fogja megszüntetni és illegalitásba kényszeríteni a nyelvoktatási
piacot, gyakorlatilag felszámolva a magánnyelvtanár intézményét,
mint olyant, és csak magyarul beszélő tökfilkót faragni minden
olyan magyarból, akinek nincsen pénze arra, hogy a hazai szovjetrendszert kikerülve külföldön tanuljon
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wRJKI9

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/Pwm07z
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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