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Évnyitó
Iskolakezdés: a családok hatoda kölcsönre
kényszerül
Átlagosan 58 ezer forintba kerül gyermekenként az iskolakezdés az
idén, ami jelentős terhet ró a családokra. A legtöbbe az egyetemisták
tanévkezdése kerülhet, a családok átlagosan 124 ezer forintot jeleztek.
Egy középiskolásra ennél jóval kevesebbet, mintegy 64 ezer forintot
költenek, az általános iskolások iskolakezdése pedig 48 ezer forintba kerülnek. A sulis kiadásokat általában a családok részben (60 százalék) a
havi fizetésből, és a kifejezetten erre a célra félretett megtakarításokból
fedezik. Emellett azonban minden hatodik szülőben felmerül, hogy hitelt vegyen fel szeptemberben a költségek fedezésére. Közülük minden második család ismerőstől vagy
rokontól kérne kölcsön; kb. egyharmaduk használná a folyószámlahitel- illetve hitelkártyakeretét,egyötödük pedig egyéb hitelt venne
igénybe. A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://goo.gl/47tC5g

Eltüntettette az Origo
az iskolai horrorvideót
Brutális rajzfilm volt látható az Apáczai Kiadó
egyik tankönyvének CD-mellékletén: „A méhek a barátaink” című Paintanimációban egy pálcikafigura baltával veri szét egy kislány fejét, majd
utána a méhek kiszúrják a baltás ámokfutó szemét – hívta fel a figyelmünket egy felháborodott olvasó. Az Origo ezt szóvá tette a minisztériumnál, kérdéseink hatására a kiadó új illusztrációs lemezt küld minden
iskolába, ahol rendeltek a tankönyvből. A levélíró amiatt is felháborodott,
hogy „a poénnak is rettentően gyenge” animáció egy olyan tankönyvhöz tartozik, amit elkerülni sem lehet – hiszen a tankönyvpiac államilag
szabályozott. A minisztérium sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, a
CD tartalmát nem vizsgálták a tankönyvi engedélyezési eljárás során.
A videót visszavonják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jnWmNo

Téveszmék és rágalmak
Százötven magyar iskolában különleges tanév kezdődött. Azért különleges, mert a gyerekek kísérleti tankönyvekből tanulnak. Az első benyomása az olvasónak pozitív: ezek a könyvek külalakjukban igyekeznek
korszerűnek látszani, sok a kép, munkáltató feladatok vannak, öntik a
mellékleteket, az illusztrációkat, plakátokat, pop-zenei szövegeket közölnek. Ezeket a könyveket még kipróbálásra sem volna szabad diákok elé
tenni. A könyvek erős politikai-ideológiai üzeneteket sugallnak. Többször szóba hozzák például Trianont, de az ország megcsonkítását olykor
a demokratikus mozgalmak elleni támadással ötvözik. A szakiskolák számára készült kilencedikes közismereti tankönyvben végig cigányoznak,
azt a szót, hogy „roma”, amellyel kifejezhetnék tiszteletüket ez iránt
az etnikum iránt, nem nagyon sikerül leírniuk. Viszont például ezt az idézetet olvassuk a 205. oldalon: „nem szeretek cigány lenni, mert olyan,
mint egy gyógyíthatatlan betegség”. Az a beteg,
aki ilyesmit sugall, akár idézet formájában is. A
szakiskola számára készült tankönyv a 306. oldalon, a holokauszt kapcsán megemlíti a zsidókat, de hogy kik voltak ezek a zsidók, honnan
kerültek ide, mennyiben járultak hozzá közös
hazánk felépítéséhez: azt a tankönyv elhallgatja.
Szakiskolások számára készült tankönyv nem említi meg sem a numerus clausust, sem Újvidéket, sem Kamenyec-Podolszkijt, viszont közöl
Horthyt népszerűsítő plakátokat. Az egyik „új szemléletű” tankönyvet
átlapozva a következő mondat ötlött a szemembe: „Ma már nemigen
születnek népdalok, mindenhová betört a média által sugárzott kultúra.”
Végre tanultam valamit, mert én eddig azt hittem, ennek a jelenségnek a
paraszti világ felbomlása az oka. De nem, hanem a média. Kedves kormánytisztviselők, talán túl tetszenek becsülni az újságírás, a média jelentőségét. Mint a tankönyvek példája bizonyítja, beszélhetünk mi akármit,
érvelhetünk bárhogy, önök úgyis azt tesznek, amit akarnak. A diákoknak
pedig kötelező tanulni a téveszméket és rágalmakat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tpZF4C

Matolcsyzmus

Tízmilliárdos irodaházat vettek Matolcsyék

Matolcsy interjú

Már az is nagy visszhangot váltott ki augusztusban, hogy az MNB
415 millióért vett Tiszaroffon kastélyt, de ezzel párhuzamosan
egy sokkal nagyobb értékű vásárlás is történt. Az Index kiderítette, hogy a Magyar Nemzeti Bank a bejegyzett tulajdonosa augusztus elseje óta a Bajcsy-Zsilinszky út 78. szám alatti irodaháznak.
Szakértők szerint az épület vételára a 12 milliárd forintot is elérhette. Márciusban adták át, 2012-ben kezdték építeni az itt álló
XIX. századi műemléképület egyes részeit ötvözve modern építészeti megoldásokkal. Az eladó, az Eiffel Palace Kft. tulajdonosi
hálója offshore cégekben végződik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/sdqV1u

Furcsa interjúban magyarázza el Matolcsy György, miért kell
200 milliárd (!) forint a jegybank oktatási alapítványainak
A vs.hu-nak adott exkluzív interjút a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A kastély- és irodaház-vásárlás egy dolog, de most kiderült,
hogy soha nem látott mennyiségű pénzt akarnak éppen oktatási
alapítványokra költeni. Na de honnan van minderre pénzük? „Jó
hírem van: ez nem a költségvetés pénze, tehát az adófizetőknek
egyetlen forinttal sem kell emiatt többet fizetnie! A jegybank saját, jegybanki pénzét költi – amire pénzteremtéssel és a kéthetes
betét révén hitelből jön a fedezet –, de csak addig, amíg nyeresé-
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ges, tehát a jegybank emiatt nem lehet veszteséges.” – kezdi a volt
gazdasági miniszter, aki szerint jegybanki pénzt és nyereséget a
kamatcsökkentés termelte ki. És mindez nem közpénz. „Ne mérjünk kettős mércével: ha a többi uniós jegybank vállalja ezeket a
funkciókat, nekünk is szabad, nekünk is érdemes. Ráadásul már
30 főnek adunk munkahelyet helyben, és részt vállalunk a jövőben Tiszaroff, Tiszabő, Tiszabura és a többi környékbeli település
megújításában. Mind a három cél jobb, mint az arany és a gyémánt felhalmozáson (sic!) keresztüli kincsképzés” – mondja még
el az interjúban a jegybankelnök, aki gyakorlatilag bejelentette,
hogy tényleg arra és akkor költ el bármennyi pénzt, amire akar.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Qo2gE6

Falut alapított feleségének Matolcsy György
Az Akarattyai Szilfalevél helyi lapnak adott interjújában jelentette be Matolcsy Gyöngyi, hogy független jelöltként, a Fidesz–
KDNP támogatásával elindul az októberi önkormányzati választáson. A frissen önállósuló Balatonakarattya első polgármestere
szeretne lenni. Matolcsy György jegybankelnök felesége az interjúban elismerte: „Férjemmel együtt mi is részt vettünk Akarattya
Kenesétől történő elválásában. A háttérben segítettük a kezdeményezést, meg azt is, hogy sikerrel jusson át a bürokrácia útvesztőin.” Balatonkenese és Balatonakarattya szétválásáról két éve helyi

népszavazáson döntöttek. Matolcsyéknak is van nyaralójuk
Akarattyán: a jegybankelnök vagyonbevallása szerint egy 1422
négyzetméteres telken fekvő 150 négyzetméteres ház.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/MS0tMf

Hűtlen kezelés gyanújáról beszél
a jegybank felügyelőbizottsági tagja
Ha Simor András a tizedét csinálta volna meg annak, amit utódja,
Matolcsy György most tesz a Magyar Nemzeti Bank élén, akkor
már bilincsbe verve vitték volna el – mondta a Klubrádiónak Katona Tamás, a jegybank felügyelőbizottságának tagja. Katona, aki
korábban az MSZP-kormányok tagja volt kormánybiztosként és
államtitkárként, azt mondta, hogy az MNB vezetése nem hallotta meg a felügyelőbizottság aggályait az eszközvásárlás kapcsán.
A Hír24 is megírta, hogy az elmúlt hetekben tízmilliárd forintosnál is nagyobb ingatlanvásárlásokra derült fény.
Katona szerint 140 milliárdos közpénzköltésről van szó, amibe
műkincs- és hangszervásárlások is beletartoznak, és ezek nem
képezik a jegybank működésének racionálisan megmagyarázható
részét. Szerinte a történtek a hűtlen kezelés gyanúját vetik fel, de
úgy véli, Magyarországon csak az számít annak, amire az ügyészség azt mondja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/a719wH

Röviden
Húszezren veszthetik el állásukat
Kelet-Magyarországon
A jövő évtől több tízezren veszíthetik el állásukat az amúgy is munkanélküliség sújtotta Kelet-Magyarországon, ha nem sikerül pótolni a most kieső korábbi EU-s szerkezetátalakítási támogatást a
dohánytermelésben. A dohánytermelésben dolgozók 80 százaléka
Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakik, 90 százalékuk szakképzettség nélküli, 70 százalékuk nő, 50 százalékuk pedig
roma. Évente 8000-9000 tonna dohányt termelnek, ami nem nagy
mennyiség, hiszen Európában a dohánygyárak több mint nyolcvan
százalékban a kontinensen kívüli országokból hozzák be az alapanyagot. A hazai dohánytermelés azonban kulcsfontosságú a keletmagyarországi régióban a foglalkoztatás szempontjából.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/OOB5GY

Fél milliárddal támogatta
a felcsúti akadémiát az EMMI 2013-ban
Emlékeznek még a Miniszterelnök úr szavaira? „Nem közpénz,
nincs közpénz, a magyar vállalkozók döntik el, hogy kit támogatnak” Az mfor.hu átnézte a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért
Alapítvány közhasznúsági jelentését, amit nemrég tettek közre.
Ebben azt találta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma

2013-ban 489,4 millió forinttal támogatta az alapítványt. Nagyon
örülünk, hogy a Miniszterelnök úr házi alapítványa ilyen sikeres
pályázó, ilyen sikeres lobbizó, sokkal sikeresebb, mint például a
Pető Intézet, akiknek 2013-ben szó szerint elfogyott a pénzük, és
csak kirobbant botrány hatására cselekvő EMMI által nyújtott
100 milliós segítséggel vészelték át az évet. (Most meg nyáron
államosították őket …. is.)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/NMlRz5

Példátlan Európában,
amit a magyar köztévé művel
Polyák Gábor szerint az MTVA falain belül naponta lábbal tiporják a sajtóetikát. A szakember szerint jelen formájában semmilyen érv nem szól amellett, hogy egy ekkora gépezetet közpénzből
fenntartsunk. Ha mégis működtetni akarunk közmédiát, akkor azt
sokkal kisebb ambícióval és sokkal átláthatóbban lenne szabad
tennünk. Alapfeltétel, hogy világosan látható legyen, kit milyen
feladatokkal bíznak meg, vagy hogy milyen tartalmak és miért készülnek külső gyártásban. A szakember szerint elképesztő, hogy
miközben a teljes magyar felsőoktatás 120 milliárdból működik,
addig évente 78 milliárd forintot költünk egy ilyen közmédiára.
Ár-érték arányát, társadalmi hasznosságát tekintve ez nonszensz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/OFlwc2

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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