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Fekete-Győr András a Momentum
miniszterelnök-jelöltje
Nyugat.hu - 2021-02-21 14:59:26
A pártelnök hangsúlyozta: Orbánék bűne a "megosztott és kifosztott Magyarország", ez a
"félresikerült évtized", amióta a Fidesz van hatalmon, elvett egy generációnyi időt minden embertől.
Fekete-Győr úgy fogalmazott: a politikának nem a problémát, hanem a megoldást kell jelentenie.
A Momentum célja, hogy elhozzák a változást, társadalmi békét. Ehhez nem elég azt mondani, hogy
"Orbán, takarodj", hanem pontosan meg kell mondani, milyen lesz ez az új Magyarország. Egyetlen
szóban összefoglalva: nyugati - fogalmazott a Momentum miniszterelnök-jelöltje.
Fekete-Győr hangsúlyozta: rendszerszintű változásra van szükség. Éppen ezért az Új Magyarország
Terv első pontja az új rendszerváltás, ez pontosan rögzíti, hogy kormányra kerülés esetén mit
tesznek az első 3, 30 és 300 napon. Ehhez új intézményekre is szükség van, ezért korrupcióellenes
ügyészséget hoznak létre, és csatlakoznak az Európai Ügyészséghez.
Fekete-Győr András azt mondta, pontot kell tenni egy elhazudott, elcsalt, ellopott rendszerváltás
végére. Azt ígérte, nyugati országot akarnak építeni. „Basszus, nehogy már” visszafelé tegyük meg a
honfoglalást – mondta. Korrupcióellenes ügyészséget ígért, illetve azt, hogy csatlakozunk az európai
ügyészséghez. „A demokrácia vagy liberális, vagy – mondjuk ki – nem létezik” – mondta.
Fekete-Győr bejelentette azt is: kormányra kerülésük esetén finn mintára átalakítják az oktatást,
megszüntetik a Klik-et és visszaadják az irányítást a tanároknak. Emellett 2030-ra bevezetik a 4
napos munkahetet.
A Momentumelnöke szerint bevezetik az eurót és a rugalmas nyugdíjat, amelynek részeként az
emberek már a nyugdíjkorhatár előtt hozzáférhetnek nyugdíjszámlájuk egy bizonyos százalékához.
Büntethetővé teszik, ha egy politikusnak nem valós a vagyonnyilatkozata.
Rendszerszintű változásra, bátor, innovatív, ambíciózus célokra van szükség, hogy felépítsük az új
Magyarországot! Erről szól az Új Magyarország terv:
El fogjuk számoltatni a NER bűnöseit. Kész tervünk van arra, hogyan fogjuk jogállami eszközökkel,
gyorsan és hatékonyan elszámoltatni a felelősöket, visszaszerezni Magyarországot és
megakadályozni az ellopott vagyonok és a bűnözők kimenekítését.
Finn mintára megreformáljuk az oktatást, megszüntetjük a KLIK-et.
Brit és osztrák mintára megreformáljuk az egészségügyet, hogy a befizetett járulékért tisztességes,
magas színvonalú ellátás járjon, mindenkinek.
Magyarországot tesszük Közép-Európa legzöldebb országává. Paks 2 szerződéseit felmondjuk, a
szélerőműveknek zöld utat adunk, évente 100 ezer lakás energetikai korszerűsítését vállaljuk.
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2035-től pedig kizárólag elektromos autókat engedünk forgalomba hozni Magyarországon.
Elérhetővé tesszük a 4 napos munkahetet 2030-ig, mert a magyar ma túl sokat dolgozik, és túl
korán hal meg. Célunk, hogy heti 32 óra munkával is lehessen annyit keresni, amiből tisztességesen
meg lehet élni.
Magyarország-részvényt kap minden magyar. A norvég mintához hasonlóan tulajdonossá teszünk
minden magyar embert az állami tulajdonú cégekben, így mindenki részesülhet ezek profitjából
osztalék formájában.
Bevezetjük az eurót, mert euró nélkül sosem leszünk a nyugat része.
Bevezetjük a bármikor felhasználható, rugalmas nyugdíjat, így 35 év felett bármikor felvehetjük az
egyéni nyugdíjszámlánkon lévő összeg egy bizonyos százalékát, ha például elmennénk fél évre
pihenni vagy tanulni vagy valamilyen váratlan dolog történik az életünkben.
Nekünk minden család számít. Ki kell mondanunk: teljesen mindegy, hogy egy vagy két szülő, hogy
apa és anya, vagy két apa vagy két anya neveli a gyerekeit. A család az akkor is család. - mondta.
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