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AZ ELMÚLT NAPOKBAN TÖRTÉNT
TÖBB BIZTONSÁGOT A MAGYAROKNAK!
 A magyar embereknek több biztonságra, több szakértelemre és több parlamenti
kontrollra van szükségük – írta közleményében Tóbiás József.
 A pártelnök felhívta a figyelmet arra: az alaptörvény módosításának most napvilágot
látott koncepciójából kiderül, hogy a kormány ezúttal sem kormányoz, hanem
látszatintézkedésekkel ködösít. Csak azt tartja fontosnak, hogy többletjogosítványai
legyenek egy esetleges terrorveszélyhelyzetben, ugyanakkor azzal nem foglalkozik,
hogy valódi intézkedésekkel kellene az emberek biztonságát növelni.
 Az MSZP az emberek biztonságát növelő intézkedéseket mindig támogatni fogja, de
azt nem hagyja, hogy Orbán Viktor a terrorellenes intézkedések mögé bújva
visszaélhessen a hatalmával. Világosan látszik, hogy a kormány ezúttal is csak a saját
politikai érdekeire figyel, mi viszont azt mondjuk, az a legfontosabb, hogy a magyarok
biztonságban legyenek.
 Mivel a mostani előterjesztésből hiányzik a szakértelem és hiányzik az emberekért
érzett felelősség, ezért az MSZP a terrorveszélyhelyzet szabályozásával
kapcsolatban saját javaslatot terjeszt a parlament elé.
A FIDESZ-KORMÁNY NYERÉSZKEDIK A KÉSŐBB ELUTALT FIZETÉSEKEN
 Az MSZP felszólítja a Fidesz-kormányt, hogy ne nyerészkedjen a később elutalt
fizetéseken! – írta közleményében Gúr Nándor. Parlamenti képviselőnk sürgette a
Fideszt, hogy térjenek vissza az MSZP kormányzása alatt bevált rendhez, amikor
mindenki a hónap első napjaiban megkapta a fizetését. Aki késve jut hozzá a
pénzéhez, annak fizessenek a jegybanki alapkamat ötszörösének megfelelő kamatot!
 Kiderült, hogy a jövőben szándékosan később adják ki az emberek fizetését, mivel ez
éves szinten 2 milliárd forintos megtakarítást hoz a Fidesz-kormány által felügyelt
költségvetésnek.
 Az MSZP gyalázatosnak tartja, hogy a kormány az emberek kárára akar spórolni a
fizetések utalásánál. Az pedig egyenesen vérlázító, hogy sokan még a későbbi utalási
határidő lejártán túl sem kapják meg a fizetésüket. A Fidesz kormányzása alatt nem,
hogy a fizetésemelésért, de még a fizetésekért is küzdeni kell, hónapról hónapra.

IGAZI FIZETÉSEMELÉST AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN!
A HÍR
 A Fidesz-kormány fizetőssé tette az egészségügyet, és tétlenül nézi a pénzelvonás
miatt szenvedő kórházak kétségbeesett küzdelmét – jelentette ki Tóbiás József, az
MSZP elnöke.

 Húszezer szakápoló és tíz kórháznyi orvos hiányzik ma az egészségügy rendszeréből
– tette hozzá. Ezen azonnal változtatni kell, ezt várja a társadalom, ráadásul az
egészségügyi dolgozók sztrájkjának lehetősége is jelzi a helyzet komolyságát.

 Erősödik a civil mozgalmak és a szakszervezetek összefogása az egészségügyben,
egyre többen gondolják, hogy a sztrájktól sem kell megriadni, ha a kormány
továbbra sem veszi komolyan az ágazatban dolgozók elégedetlenségét.

 A Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért (KARD) Egyesület szombati fórumán
felszólalók szerint még tart a hazai gyógyítás zuhanórepülése. A humánszféra
érdekvédelmének erősödését jelzi, hogy a találkozón megjelent a Független
Egészségügyi Szakszervezet korábbi elnöke is. A tavalyi egészségügyi
demonstrációkat sikeresen szervező Kiss László egy új, a szakdolgozókat, a technikai
és gazdasági munkatársaikat tömörítő szakszervezet megalakításán dolgozik.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egy felelős kormánynak az egészségügy jelenlegi helyzetében azonnali
fizetésemelésről kell döntenie. Az MSZP azt követeli, hogy 50 százalékos
fizetésemelésre kerüljön sor az egészségügyben. Egy rezidens kapjon minimum
nettó 200 ezer forintot, és a dologi kiadásokra, a kórházak adósságállományának
csökkentésére, az eszközök beszerzésére és működtetésére további 150 milliárdot
fordítson a kormány.
 Két út áll a kormány előtt: vagy valódi fizetésemelést ad a szektorban dolgozóknak,
vagy jön a sztrájk. Mint a pártelnök mondta, az MSZP az előbbit támogatja, annak
érdekében, hogy mindenki megkaphassa a lehető legmagasabb szintű ellátást.
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
hogy nincs pénz a nővérek, orvosok fizetésemelésére, akkor hazudik. Lenne pénz
rá, csak a fideszesek hazaviszik.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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MÉSZÁROS LŐRINC ÉS CSALÁDJA 1391 HEKTÁR FÖLDET
NYERT AZ ÁRVERÉSEKEN
A HÍR
 A megengedettnél csaknem 100 hektárral több földet nyert Mészáros Lőrinc a
mostani árveréseken az RTL híradója szerint. A felcsúti polgármester nagyjából 400
hektár földet vásárolhat a jegyzőkönyvek szerint, a törvény viszont úgy rendelkezik,
hogy magánszemélynek legfeljebb 300 hektárja lehet.
 Mészáros Lőrinc egyébként összesen 506 millió forintot költött a 400 hektár földre,
testvére, János 207 hektárt vett, felesége, Beatrix 296 hektárt, Ágnes lánya 209
hektárt, Beatrix lánya pedig 276 hektárt. Ez együttesen 1391 hektárnyi föld 1941
millió forintért.
 Jól szerepelt Orbán veje, Tiborcz István is, majdnem 300 hektár földet nyertek el a
mostani, zártabb rendszerű földárveréseken. Az egyik parcella 166 hektáros, a másik
pedig 133 hektáros, a két területért több mint 330 millió forintot fizetnek.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Vérlázító, ami a magyar földdel történik! Az állami területek eladása az utóbbi évek
egyik legpofátlanabb fideszes lopása.
 Itt az újabb példa, hogy ez a kormány semmi másról nem szól, csak a csókosok
helyzetbe hozásáról. A korrupció valóban a Fidesz politikájának a lényege.

 Újra elmondjuk: kormányra kerülésünk esetén minden földvásárlásra költött pénz
eredetét megvizsgáljuk, a csalárd módon eladott földeket pedig az utolsó
négyzetméterig visszavesszük.
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MÁR KASTÉLYT IS VEHETETT ORBÁN VEJÉNEK
ÉRDEKKÖRE
A HÍR
 Decemberben egy titokzatos cég megvette az ország egyik legszebb palotáját, a
Schossberger bárói család turai kastélyát. A vevő 200 millió forintot fizetett az előző
tulajdonosnak, de a legérdekesebb nem az alacsony ár volt, hanem maga a vásárló.
 A vásárlásban több furcsaság is volt, ami arra utalt, hogy a cégek mögött befolyásos
szereplő rejtőzhet. A cégcsoportot Tiborcz István korábbi üzlettársa, Dr. Hamar
Endre ügyvédi irodája képviselte.
 A 444.hu kiderítette, hogy Tiborcz egy másik szálon is kötődik a céghálóhoz: 2015.
augusztus 14-én személyesen ő fizette be a 100 ezer forintos illetéket az egyik cég
bejegyzésekor.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha a Fideszen múlik, ebben az országban csak a családtagok és a haverok járnak jól.
A kormányzás csak egy fedőtevékenység, a lényeg a csókosok helyzetbe hozása.
 Valóban ez minden idők legcsaládbarátabb kormánya: ennyit még soha egyetlen
kormány alatt sem loptak a vezetők családtagjai, mint Orbánék alatt.
 Tudja ezt már az OLAF, az EU csalás elleni hivatala is, amely vizsgálatot indított
Tiborcz István, Orbán Viktor veje ellen. Az elvárja a magyar hatóságoktól, hogy
minden eszközzel segítsék az Európai Unió csalásellenes szervezetének nyomozását,
amit Orbán Viktor vejének cégénél folytatnak.
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