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Március 15.
Megint hí a haza! És hív mindenkit a kor-

Megint hí a haza!
És hív mindenkit a kormányváltó összefogás 5 pártja!

Akinek fontos, hogy Magyarországon legyen újra béke, szabadság és egyetértés,
az csatlakozzon hozzánk március 15-én 15
órakor a Szabad sajtó útján és tüntessünk
együtt! Osszátok meg ezt az eseményt, és
hívjátok meg az ismerőseiteket is! Programot és a felszólalók listáját folyamatosan
frissítjük. A témáról bővebben a neten itt
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Osszátok
Nyakatok?meg ezt az eseményt, és hívjátok meg az ismerőseiteket is! A programot és a felszólalók listáját folyamatosan
frissítjük.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/x3C0Xt

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).
Jövőre már törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól.
Hamis
Ugyan lehetséges, hogy a külföldi állampolgárok nehezebben juthatnak földhöz, de a magyar spekulánsok még mindig könnyedén tudnak mozogni az agráriumban. Például az egykori agrárállamtitkár, Ángyán József is amiatt hagyta ott először államtitkári pozícióját,
majd a Fidesz-frakciót, mert szerinte az új földtörvény megerősíti a nagybirtokrendszert, néhány családot és bankot juttat földhöz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Választás
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
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 (mára a neve: Kormányváltás • Esély mindenkinek).

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

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

30 országos listára 8,8 milliárd forint közpénz
Az egyértelműen előre látható következmények, azaz a báb- és
tisztán bizniszpártok megjelenése és többszáz milliós vissza
nem térítendő támogatása mellett a jelöltállítás új rendszere ráadásul tökéletesen alkalmasnak látszik arra, hogy még célját, a

politikai piacra való könnyebb belépést is ellehetetlenítse. A
lényeg látszik már a jelöltállítási adatokból, úgyhogy immár
biztos, hogy minden idők legszürreálisabb hetei következnek a
magyar politikában. Úgy 24 és 30 közötti szereplő (hat kispárt
országos listaállítása látszik még nyitott kérdésnek az eddigi elutasítási arányok alapján) fog ugyanis bő nyolcmilliárd forintot
elkölteni a választási kampány utolsó heteiben, ráadásul ennek
jelentős része a médiakampányok korlátozására tekintettel a
közterületi plakátcégeknél és a szórólapokat és plakátokat nyomtató nyomdáknál köthet majd ki. A támogatás felhasználásáról
szóló kincstári adatokból és a választások utáni tevékenységből láthatjuk majd meg, hogy melyek azok a pártok, amelyek
két választás között nem kívánnak ténylegesen működni, de
négyévente szívesen elköltenek egy–két százmilliót baráti
vállakozásoknál, akár más pártok üzeneteit erősítve. Az azonban
biztos, hogy ebben a nagyságrendben már nem egy és nem kettő ilyen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5ez823

Kormányunk furcsa döntései
Megdöbbentő kérdést kapnak a szakértőnek
jelentkező tanárok
„Igaz-e önre ez az állítás: előfordult, hogy lázadoztam tekintélyes emberekkel szemben, bár tudtam, hogy igazuk van” – erre a kérdésre
is válaszolniuk kell azoknak a pedagógusoknak, akik szakértőként
szeretnének dolgozni. Az eljárásról Ritók Nóra, a berettyóújfalui
Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője írta le
véleményét a hvg.hu-n. Új trend, nyilván, akik az elmúlt nyolc évben lettek szakértők, eleve gyanúsak, akik még régebben, azok meg
ugye csak a kihalással engedhetnek teret az új szellemiség kiteljesedésének. Mivel még nem szeretnék ezen az úton csendben kimúlni,
gondoltam, bevállalom ezt az új eljárást. Regisztráltam hát, és eljött
a tesztek ideje. A múlt héten lehetett kitölteni az elsőt. És megvan
már a második kör időpontja is, időkorlátos teszt, a most érvényben
levő jogszabályokról. De nekem már az első sok volt. Sokk volt. Azt
hiszem, már az alapállásom is rossz. Mert én azt hittem, a szaktanácsadáshoz szakmai tudás kell. De erre nem kíváncsi senki. Másra
inkább. Már a területek elnevezései is érdekesek…Értékek, Viselkedés…Már a címekből láttam, baj lesz velem.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qCnBRi

Ne mondják, hogy ilyen nincs, mert van!
A kormány döntött a magyar nyelv államosításáról
Lesz Magyar Nyelvstratégiai Intézet. Feladata a magyar nyelvi
örökség feltárása, a nyelv ápolása, gondozása, fejlesztése (!) és
egyes állami feladatok ellátása. Orbán fogja irányítani. Orbán irányítja Lázár útján. Magyar Nyelvstratégiai Intézetet hoz létre a
kormány, az április 1-jén felálló új intézet irányítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján a miniszterelnök látja el.

Középtávú magyar nyelvstratégia (?!) lesz. A Magyar Közlönyben kedden (2014. 03. 04) megjelent kormányrendelet szerint a
Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MNYI) főbb feladatai között van
a középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és
szakmai felügyelete, a magyar nyelv szerkezetének, sajátosságainak, működésének kutatása és a kutatás eredményének alkalmazása a közoktatásban. A nyelvpolitikai kérdésekben az MNYI
készíti el a közigazgatás és a közmédia.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/fFvi66

Megbukott a rezsicsökkentés?
Visszavonja a kormány, amit tavaly bevezetett
A rezsifórumok hatására kénytelen visszavonni a közelmúltban
életbelépett jogszabályi változást a Fidesz, mivel az ellentétes a
„rezsihülyítéssel”. A jogszabályváltozással a vízközmű-szolgáltatók veszteségeit igyekezett kompenzálni a kormány, ezzel áthárítva a rezsicsökkentés költségeit a fogyasztókra. Persze mindezt
titokban. Lett is felháborodás belőle. Forrásaink szerint a Fidesz
rezsifórumain kellemetlen téma, hogy bizony pénzbe kerül a társasház tulajdonosai számára a mellékvízmérő cseréje, ami eddig
ingyenes volt, és lényegesen többe, mint amennyit a rezsicsökkentés hoz. Egy idős bácsi Kósa Lajos debreceni fórumán tette szóvá,
hogy két vízmérőt cseréltek le nála januárban, és bizony csúnyán
becsapta őt a vízmű, mert fizetni kellett érte, méghozzá 17 ezer
forintot. A bácsi nem értette miért, hiszen a hírTV-ben arról volt
szó, hogy ez nem kerül pénzbe. Kósa Lajostól várt választ a problémára, úgy tűnik rossz embert választott. A Fidesz alelnökét
meglepte a kérdés, szerinte ezt a szolgáltatóval kell tisztázni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1m8IGV

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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