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5/5 keresztül nyomulnak a politikai vezet?k, létezik a gyermekek között mosolygó
Amióta
a vizuális
médián
nagyember m?faja. Rákosi Mátyástól kezdve Obamáig rakosgathatnánk egymás mellé az olyan képeket, videókat,
ahol politikus vidáman csacsog aranyos csemetékkel.
Mert ? is ember, neki is vannak érzései és lám, a gyerekek nem is félnek t?le, mégse egy utolsó szarházi. Arról
nem is beszélve, hogy intellektuálisan sem akkora kihívás felolvasni egy mesét, mint értelmesen politizálni.
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Persze a nagyember sokszor látogat iskolába, így nem is csoda, hogy szinte minden valamire való politikusról
készülnek ilyen cuki képek. Ezzel nincs is baj, ett?l már nem fordul fel oly gyakran a gyomrunk. Annál inkább
hányingert kelt? viszont, mikor a politikai szerepl?k a kiskorúakkal mondatnak ki valamit, amit azok nem is értenek.
Vagy mikor a dackorszakból a kamaszos lázadásba tartó kiscsávókat vesznek rá politikai üzeneteik
közvetítésére, nem nyári munkában, fizetés ellenében.

Ezt nyugodtan nevezhetjük politikai pedofíliának.
Diákok, most vagy soha! – harsogja tucatnyi Facebook csoport. Gyerünk tüntetni március 15-én a szabad
oktatásért, a meghamisított Pukliért, Galló Istvánné következ? ciklusbeli parlamenti székéért és persze az Orbánkormány leváltásáért. A “civil szervez?k” csak a mondat els? felét írják le. De hogy ne érhessen vád amiatt,
hogy valami olyat er?ltetnék bele a pedagógustüntetés 2.0-ba, ami nincs, tessék csak belehallgatni a legutóbbi
pedagógustüntetés beszédéibe, illetve a tömegb?l kihergelt rigmusokba! Március 15-én is szólni fog az “Orbán
takarodj!”. Ahogy legutóbb is.
Az egyébként hivatalosan a máig tisztázatlan hátter? Pukli István és a Tanítanék Mozgalom által szervezett
március 15-i tiltakozó vonulás futót?zként terjed ezekben a percekben is a közösségi oldalakon. A közoktatásban
tanulók számához képest ugyan még mindig csak 1-2 százalékos, mégis ezres nagyságrend? tizenéves
kiskorút hülyítve be azzal, hogy ha kimegy tüncizni tényleg másnap nem lesz iskola, de legalábbis lófaszt
se kell már tanulni! Nem lesz egyes, meg bukás sem. És persze lesz kréta…
A “kockás inges akció” is súrolta a moralitás határát, a “ne engedd február 29-én iskolába a gyermekedet”
mozgalom minden létez?, eddig elfogadott politikai norma felett lépett át. A gyermekeket megosztotta, a szül?ket
kényes választás elé állította, cserébe a közoktatás ügyét meg egy centivel nem vitte el?rébb. Tehát maga volt
a progresszió Lajtán inneni változata.
Ha a szervez?ket és a mögöttük lév? anyagi bázist nézzük, igencsak elképedünk. Profin szervezett, célirányos
kommunikáció, jól m?köd? honlapok, kifogástalan marketing. Megdöbbent?, hogy a Tanítanék Mozgalomhoz
csatlakozó, a diákokat az utcára küld? felhívást elindító szervezet, a Független Diákparlament honlapja vérprofi. Az
“átlátható költségvetésük” szerint néhány százezer forintból gazdálkodnak, amelynek forrása természetesen
adomány. Leginkább magánszemély által – természetesen. Fura azonban, hogy a 2014-15-ös, és a 2015-16-os
költségvetési jelentésük szerint ez idáig kiemelked?en sokat, 628.334 forintot Facebook hirdetésre költ?
szervezet támogatói között találjuk a Galló Istvánné által vezetett Pedagógusok Szakszervezetét, illetve még
furább, hogy az a Szabad Oktatást! nev? szervezet is hozzájárult a büdzséhez, amely a honlapjának tanúsága
szerint 2014 óta nem csinált semmit (a Független Diákparlament támogatásán kívül), s amelynek egyetlen húsvér
arca nincs. Elérhet?sége is csak egy noname gmail-fiók.
A március 15-i tüntetés, illetve vonulás, kiskorú biodíszlettel – ha esik, ha fúj, ha megsz?nik a KLIK, ha nem – tuti
biztos, hogy meg lesz tartva. Hogy ezzel mit fognak elérni, az megint jó kérdés, mert amit akarnak
(kormányváltást), az nem fog menni. A közoktatás megint csak nem lesz jobb t?le, de legalább Heller Ágnes, a
fogatlan táblás bácsi és Vágó István mellett lesznek fiatalok is, amit?l ügye mindig könny szökik a
kormányellenességbe bele?szült MSZP-s kisnyugger szemébe.
És láthatjuk Lengyel Lászlót kockásban, a pulóvere nélkül, ami viszont maga lesz a rendszerváltozás.
www.tutiblog.com

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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