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AZ ELMÚLT NAPOKBAN TÖRTÉNT
A FÖLDBÉRLETEKRŐL – A PARLAMENTBEN IS
 Gőgös Zoltán a földbérletekről beszélve hétfőn felidézte, hogy az előző héten
elfogadtak egy nemzeti földvagyonnal összefüggő javaslatot, amely szerint a
kétoldalú szerződésben alapított elő-haszonbérleti jogokat visszamenőlegesen
eltörlik. Arra kért választ, a korábban megkötött földbérleti szerződések hatályosake. Kitért a Polgári törvénykönyv módosításra is, amely szerint a korábban megkötött
földbérleti szerződések újnak minősülnek. Ha ez valóban így lesz, alkalmazni kell-e a
birtokmaximumra vonatkozó szabályozást, vagy ez a törvényi hely nem lesz
érvényben? - kérdezte.
EHETŐ ÉTELT AZ ISKOLÁKBA!
 Bangóné Borbély Ildikó és Heringes Anita országgyűlési képviselőnk zsömlét és egy
szelet répát tartalmazó mikuláscsomagot készítettek az Országgyűlés népjóléti
bizottságának ülésén részt vevő képviselőknek, miután a testület napirendre tűzte a
menzarendelet felülvizsgálatáról és megszüntetéséről szóló javaslatunkat. Több
millió gyermek szenved a menzarendelet bevezetése óta, ezért az MSZP
törvénymódosítást javasolt annak érdekében, hogy az országgyűlési képviselőknek
ugyanazt kelljen enniük, mint a menzán a gyermekeknek – jelentette ki Bangóné
Borbély Ildikó. A Fidesz és a KDNP politikusai elfelejtették, hogy az emberek
képviselete a feladatuk, így aztán nem is hallják meg a szülők és a gyermekek hangját,
ezért javasoljuk, hogy tapasztalják meg személyesen, mit is kellene megenniük a
gyerekeknek az ő rendeletük alapján – fogalmazott Heringes Anita
LETÖLTHETŐK A KONGRESSZUS DOKUMENTUMAI – LINKRE KATTINTVA
Társadalmi kihívások
Több pénzt az embereknek! Fizetésemelést most!
Szociális biztonságot! Szűnjön meg a gyermekéhezés!
Igazságos, fenntartható árcsökkentést, olcsóbb energiát!
Nem rabolhatják el a magyar földet!
Az emberekkel együtt felépítjük az új Köztársaságot!
Önálló, modern, európai Budapestet hozunk létre!
Az MSZP új Alapszabályának preambuluma - 2. § A párt alapelvei, értékei és célja

VÁLSÁGBAN VAN A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY
A HÍR

 A héten bombaként robbant a hír, hogy hét altatóorvos, köztük az osztályvezető is
távozik a neves budapesti Szent Imre kórházból. A távozásokat néhány órás
gondolkodás után a kórház vezetése azzal próbált elkenni, hogy kijelentették, emiatt
nem marad el tervezett műtét.
 Az egyik távozó altatóorvos azt nyilatkozta, hogy munkájukat nem tudják
biztonságosan végezni, mert nincs elég szakképzett nővér, a létszámhiány miatt akár
heti hat napot is ügyelniük kell, de a fiataloknál nem ritka, hogy 7-8 nap folyik egybe.
Az aneszteziológusok akár 240-260 órát is dolgoznak havonta, amit nem lehet bírni –
fogalmazott a szakember.
 A kórházfenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az egészségügyért
felelős államtitkárság szerint nincs szükség beavatkozásra, hogy a kórházban
rendeződjenek a viszonyok.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Ez az esemény is arra mutat rá, hogy Magyarország rég nem látott egészségügyi
válsággal néz szembe. Indokolatlanul sokan halnak meg szív- és érrendszeri
betegségben, kiugróan magas a daganatos megbetegedések és halálozások aránya,
egyre nőnek a várólisták, és óriási különbségek alakulnak ki egyes kórházak
gyógyítási színvonala között.
 Tíz megyei kórháznyi orvos hiányzik a magyar egészségügyből, az osztályok a hónap
közepére kifogynak a gyógyszerből, miközben a betegek a méltatlan körülmények
miatt is szenvednek, ráadásul kezelhetetlenné válik a rendszer fenntartása, mert a
sok pénzért képzett orvosaink kivándorolnak.
 Legalább nettó 50 százalékos fizetésemelésre lenne szükség a közszférában ahhoz,
hogy ne pályaelhagyókról és kivándorlókról beszéljünk, hanem magas színvonalú
szolgáltatást nyújtson Magyarországon az állam.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

MSZP:
http://mszp.hu/video/10_megyei_korhaznyi_orvos_hianyzik_a_magyar_egeszsegugybol
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TÖMEGEK KÖLTÖZNEK EL MAGYARORSZÁGRÓL
A HÍR

 A kutatások szerint 70 százalékkal nőtt azoknak a magyaroknak a száma, akik
Nyugat-Európában vállalnak munkát. A valós szám azonban még ennél is magasabb
lehet.
 Bár legfeljebb becslések vannak arról, hogy hány magyar dolgozik az Egyesült
Királyságban, illetve Németországban, a helyi statisztikák szerint az előbbi esetben
megközelítőleg 55 ezer, míg az utóbbiban körülbelül 80 ezer emberről van szó.
Legalábbis ennyit tartottak számon tavaly év végén az érintett országokban. A
szakemberek mindkét helyen, de Németország esetében különösen jelentős
növekedést mértek az elmúlt néhány évben.
 Ráadásul soha nem utaltak még haza annyi pénzt a külföldre vándorolt magyarok,
mint most. Az utalások összege már a magyar gazdaság 3 százalékát adja.
 A kormány lakhatási, letelepedési támogatással és megfelelő munkahely
biztosításával igyekszik hazacsábítani a külföldön dolgozókat, amire indulásként 100
millió forintot szántak, és úgy számoltak, hogy ennyiből nagyjából ötven fiatalt
lehet hazacsábítani.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP a szavak helyett konkrét lépéseket, akciókat követel a kormánytól, mert
ha így megy tovább, akkor Magyarországon nem marad nővér, orvos, de ács,
villanyszerelő és targoncavezető sem.
 Míg 1956-ban 200 ezren menekültek nyugatra Magyarországról, az elmúlt másfélkét év alatt elérte a 600 ezret a külföldre vándorolt honfitársaink száma. Ők azok,
akik a „lábukkal szavaztak” a magyar gazdasági, társadalmi és politikai helyzetről.

 Az MSZP 10 pontból álló „Hazaváró kiáltványt” hirdetett meg. Ebben a
foglalkoztatással, a bérfelzárkóztatással, a hazatelepülést és az itthoni újrakezdést
segítő uniós alapok létrehozásával, a felsőoktatás újraszervezésével, a fiatal
vállalkozások támogatásával, bérlakás építési programmal, a lakossági
internethasználat fejlesztésével és a biztonságos közélet megteremtésével
kapcsolatos követelések szerepelnek.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszava:
http://nepszava.hu/cikk/1078990-dramaian-no-a-kivandorlas---hihetetlen-afidesz-magyarazata
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SPANYOL LUXUSBÁRBAN JÁRT ORBÁN TANÁCSADÓJA
A HÍR

 Habony Árpádot, Orbán Viktor személyes stratégiai főtanácsadóját egy extravagáns
spanyolországi klub videójában fedezte fel az egyik internetes portál olvasója.
 A Heart nevű étterem és szórakozóhely – ahol Habonyt lefilmezték - a legforróbb
vendéglátóhelyek egyikének számít a világon, milliárdos, milliomos és playboy
körökben. A szórakozóhelyet ismerők szerint „a csapból is kokain folyik, a falról
meg prostituáltak potyognak”.
 A Habony Árpádot ábrázoló videón látszik, hogy a miniszterelnöki főtanácsadó nem
nagyon tud egyenesen nézni, sokat pislog és szívja az orrát. A videó alapján aokan
azt találgatják, hogy Habony mit fogyaszthatott a szórakozóhelyen.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Miközben a Fidesz azon ötletel, hogy legyen kötelező a gyerekek drogtesztje, addig
Orbán Viktor főtanácsadója eléggé félre nem érthető állapotban bulizok Ibizán.
 Mindezt egy olyan helyen teszi, ahol több százezer forint megy el egy éjszaka, és
ahová a világ milliárdosai járnak szórni a pénzüket.
 Ha Habony Árpád a tisztességesen keresett pénzéből mulatna, ez akkor is nehezen
lenne összeegyeztethető a kormány által hangoztatott keresztény és polgári
erkölccsel. De mivel Habony a magyar nép pénzét szórja, ezért itt lenne az ideje,
hogy a NAV szakemberei körülnézzenek Orbán tanácsadójának házában.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1078988-a-legforrobb-vendeglatohelyek-egyikenbulizott-habony
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