Nyomtasd, másold, terjeszd!

Rajtunk is múlik, hogy maradhat-e
a debreceni Ady Endre Gimnázium
eddigi igazgatója
Elemi erejű felháborodás, kétségbeesés, erőtlen tiltakozás, aztán
lassú beletörődés követte a debreceni Ady gimnázium mindenki által
tisztelt és kiválónak tartott igazgatójának leváltását. Biztos, hogy
nem lehetne semmit tenni? De talán ennél is fontosabb kérdés, hogy:
miért félünk ennyire?
Ma ez még a fantasztikum
világába tartozik Magyarországon, de azért nem árt
világosan kimondani: Ha
szeptember 3-án, az iskolakezdés napján, sem a tanárok,
sem a diákok nem mennének be
ebbe az iskolába, és néhány napig képesek lennének kitartani, akkor szokatlan
dolgok történnének.
Egyrészt az iskola körül demonstrálók
és az éjszakákon át ott virrasztók megtapasztalnák, hogy mi az a szolidaritás.
Kiderülne, hogy hány ezer ember érti és
támogatja őket csak Debrecenben. De ez
az ügy természetesen azonnal országos
méretűvé válna, sőt külföldi tévés stábok
forgatnának ott folyamatosan.
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Kiderülne az is, hogy az oktatási
kormányzat kénytelen tárgyalóasztalhoz ülni. Ugyanis ennyi tanárt nem
lehet elbocsátani, és ennyi diákot nem
lehet másik iskolába átirányítani.
Rettentő nehéz helyzetben lenne a
hatalom, de valószínűleg nem maradna más lehetősége, mint engedni a tiltakozóknak.
Ez lenne a dolgok természetes
rendje, ha nem félnénk ennyire.
Ezért, bármennyire kellemetlen is, muszáj feltennünk
ezzel kapcsolatban néhány
kérdést önmagunknak.
Mitől félünk ennyire?
Valós ez? Hogyan alakult ki
ez a helyzet? Rendben van az,
hogy ebben az országban ekkora
félelem uralkodik? Meddig hátrálunk
még? Meddig reménykedünk, hogy
majd valaki más kiáll a mi érdekeinkért?
Ha önmagunk védelmében sem
merünk cselekedni, ha soha nem
mondjuk azt, hogy most már elég volt,
akkor mindent megtehetnek, és meg is
fognak tenni velünk. Mint ahogyan ezt
nap mint nap megtapasztaljuk.

Keresztény ország –
éheztetett menekültek
Bármi is a véleményünk a menekültekről, menedékkérőkről, még a börtönökben büntetésüket töltő rabokat sem éheztetik civilizált országokban. A magyar államot viszont egy nemzetközi bíróságnak kellett nyomatékosan felszólítania, hogy nem éheztetheti a menedékkérőket. Ennek
ellenére ez a visszataszító gyakorlat tovább folytatódik.
A Helsinki Bizottság információi szerint
már a nyolcadik ember, most egy fiatal
afgán nő nem kap enni a magyar–szerb
határon lévő tranzitzónában.
A múlt héten derült ki, hogy a magyar
hatóságok a tranzitzónában nem adnak
enni azoknak a menedékkérőknek, akik-
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nek kérelmét első fokon elutasították,
hátha az éheztetéssel rá tudják venni
őket, hogy visszamenjenek a határ szerb
oldalára.
Mivel a többi egyház nem mozdult
meg, augusztus 20-án Iványi Gábor, a
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze próbált ételt vinni a menedékkérőknek, de a magyar hatóságok
ezt nem engedték meg neki.
A Helsinki Bizottság szerint a magyar
hatóságok az afgán nő esetében nagyjából azt mondták ki: „nemhogy védelemre, de még két zsömlére sem érdemes.”
A jogvédők ebben az esetben is a
strasbourgi bírósághoz fordulnak, amely
korábban már kimondta, hogy a magyar
állam nem éheztetheti a menedékké1

rőket. Itt most az a cinikus játék megy,
hogy azoknál a konkrét személyeknél,
akiknél a bíróság kimondja, hogy muszáj enni adni nekik, ennek aláveti magát
a magyar állam, de láthatóan minden
újabb menedékkérőnél megpróbálja az
éheztetést, pedig nyilván tudják, hogy a
döntés ugyanaz lesz, de mégis megvárják, míg minden külön esetben kötele-

zik őket, hátha el tudják addig húzni az
időt, míg egyik-másik ember az éhség
miatt visszamegy Szerbiába, és akkor
vele már nem kell többet foglalkozni.
Aki elhagyja a tranzitzónát és nem várja
meg a menedékügyi eljárás végét, az
később nem próbálkozhat újra, elvileg
elveszíti az esélyét, hogy legálisan Európába jusson.
Forrás: www.444.hu

Naponta 15 kilakoltatás történik
Megrázó képekkel szembesül a
magyar társadalom, ájult nőt rángatnak a földön a kilakoltató rendőrök. Még döbbenetesebb, hogy
kiderült, nem elszigetelt esetekről
van szó, az utóbbi hetekben tömegével folynak a kilakoltatások.

Május eleje óta szabad a pálya: véget ért
a tavaly november óta tartó kilakoltatási
moratórium, így már foganatosítani lehet
a lakásügyben hozott határozatok végrehajtását. 2018 második negyedévében
összesen 1355, vagyis naponta mintegy

15 kilakoltatás történt – derült ki az Igazságügyi Minisztérium (IM) államtitkárának
Oláh Lajos országgyűlési képviselő kérdésére adott írásbeli válaszából. Az ATV
műsorában nyilatkozó Barabás Gyula, a
Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint azonban ez csak a jéghegy csúcsa,
mert csaknem 400 ezer embert fenyeget
ugyanez a veszély. Völner Pál, az IM államtitkára válaszából egyébként az is kiderült, hogy a kilakoltatások legnagyobb
részére a hitellel terhelt lakások elárverezése után került sor. A megdöbbentően
magas számokkal kapcsolatban Völner
arra hivatkozik, hogy ebben az időszakban „besűrűsödhettek” a végrehajtások.

VAN MÉG KÉRDÉS?
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Felcsúton újra kátyút kell csinálni
a befoltozott aszfalton
Felcsúton kátyúkat kell ásnia a Kétfarkú Kutyapártnak – amelyeket előzőleg ők aszfaltoztak be –, valamint 3 napon belül el kell bontaniuk az általuk épített buszmegállót. Rákosrendezőn pedig a MÁV nem hagyja, hogy
egy 100 méteres szakaszon rendbe hozzák a bicikliutat. Inkább 10 millióért
őriztetik év végéig, nehogy az aktivisták hozzáférjenek.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) augusztus 8-án betömött pár kátyút Felcsúton a polgármester-választás előtt. Most
az önkormányzat felszólította, hogy 8 napon belül állítsák vissza a kátyúk „eredeti
állapotát”, hogy aztán az önkormányzat
újra leaszfaltozhassa.
A Kutya Párt válaszlevelében arra kérte a helyi hivatalosságot, juttassa el hozzájuk az eredeti kátyúk részletes műszaki

terveit, pontos méretekkel, színkóddal és
más vonatkozó előírásokkal.
Felcsúton buszmegállót is épített az
MKKP, ám a pártnak ezt is el kell bontania.
A talán legszürreálisabb történetbe
azonban Rákosrendezőn keveredtek,
ahol a MÁV 9,6 millió forintért őriztet
egy területet, nehogy orvul megjavítsák
az aktivisták.
Forrás: www.hvg.hu, merce.hu

Ezer tűzoltó hiányzik már most
Kevés a tűzoltó, s még kevesebb lesz, ha az egyébként is alacsony munkabérért – átlagosan nettó 160 ezer forint – még túlórázniuk is kell, hiszen
már így is többet dolgoznak, havonta 204 órát, mint mások, más szakmákban, több pénzért. A pluszórákat fizessék ki vagy munkaviszonyként
számítsák be a szolgálati időbe – követeli a Hivatásos Tűzoltók Független
Szakszervezete (HTFSZ).
Ezer új tűzoltóra lenne szükség azonnal,
ám a legkockázatosabb munkát végzőknek, az úgynevezett vonulósoknak annyira alacsony a bérük, hogy nemcsak új jelentkezőkre nincs esély, de még a régiek
is fokozatosan elhagyják a pályát – nyilatkozta Salamon Lajos, a HTFSZ elnöke.
A tűzoltók többsége nem akar túlórázni, hiszen a kötelező alap munkaidejük havi
204 óra, szemben más munkavállalók 168

órás munkaidejével. Ráadásul, a szakszervezet szerint, a tűzoltókkal szemben
támasztott fokozott fizikai és pszichikai
követelményeknek nem lehet megfelelni 65 éves korig, ezért azt javasolják: a
túlórák megváltásának lehetőségeként a
kormány állítsa vissza a 2012-ben megszüntetett korkedvezményes nyugdíjrendszert.
Forrás: www.hvg.hu
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