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A FIDESZNEK BOCSÁNATOT KELLENE KÉRNIE SALGÓTARJÁNTÓL
 Tóbiás József szerint a Fidesznek bocsánatot kellene kérnie Salgótarjántól, amiért
nyolcéves városvezetésük alatt leépült a főiskola, megszűntek a gyárak, és csak a
közmunka maradt; mérhetetlen adósságot halmoztak fel, és a kormánytól kért
segélyekkel lélegeztető gépen tartották a várost.
 Az MSZP elnök-frakcióvezetője a városban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta:
Salgótarján polgármester-választásra készül, amelynek tétje, hogy a 2014 előtti,
Fidesz-KDNP-s városvezetés által létrehozott romok után valódi építkezés indul-e. A
pedagógusok országos tüntetésére utalva Tóbiás József kitért arra, hogy a
kormánypártok salgótarjáni polgármesterjelöltje annak a Kliknek a városi vezetője
volt, amelyik elvette az önrendelkezést a pedagógusoktól.
A KLIKET MEG KELL SZÜNTETNI
 Minden felületi kezelés haszontalan, csak a rendszerjellegű átalakítás lehet sikeres.
Ennek érdekében a Kliket meg kell szüntetni. Amíg ugyanis a magyar közoktatás
középpontjában ez az intézményközpont áll, addig a problémák újratermelődnek, és
a magyar közoktatás színvonala nem javul, hanem romlik.
 Hiller István, az Országgyűlés alelnöke szerdán Miskolcon azt hangsúlyozta, hogy az
MSZP a pedagógusok mellett áll, és egyetért a követeléseikkel: „A jövetelemnek
elsősorban az a célja, hogy személyemben is megmutassam, a követelésekkel
egyetértünk, és hogy tiszteletemet fejezzem ki a bátor magyar pedagógusoknak" .
MATOLCSYNAK EL KELL SZÁMOLNIA, AZ MNB PÉNZE KÖZPÉNZ




Nem titkolózhat tovább a Magyar Nemzeti Bank és annak elnöke, Matolcsy György,
mivel a Fővárosi Ítélőtábla január 28-án jogerős ítéletben kimondta: a Magyar
Nemzeti Bank minden pénze közpénz, ezek elköltése pedig közérdekű adat.
Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezető-helyettese tavaly perelte be az MNB
alapítványait közérdekű adatok visszatartása miatt, és most az egyiket jogerősen
megnyerte. A politikus sajtótájékoztatóján felszólította Matolcsy Györgyöt, hogy
azonnal adjon ki minden, közpénzek elköltésével kapcsolatos adatot.

MOST A BÍRÓKRA TÁMAD A FIDESZ
A HÍR
 Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke bejelentette, hogy a Fidesz vitát kezdeményez az
Országgyűlés igazságügyi bizottságában az igazságszolgáltatásról. Szerinte az
emberek többségét joggal háborítja fel a tíz halálos áldozattal járó vörösiszapkatasztrófa ügyében hozott felmentés, csakúgy, mint Hagyó Miklós volt szocialista
főpolgármester-helyettes ügyében a felfüggesztett szabadságvesztés.
 Válaszul a Magyar Bírói Egyesület közleményben szólította fel a törvényhozás, a
végrehajtó hatalom és a közélet szereplőit, hogy tartózkodjanak a bíróságok és a
bírósági döntések befolyásolására alkalmas nyilatkozatoktól. A bíróságok ítélkező
munkájáról elmondott vélemény csak akkor felel meg a hatalommegosztás és a bírói
függetlenség alaptörvényi követelményének, ha az tényszerű, tárgyilagos és
szakszerű. Az egyesület - feltehetően Németh Szilárd fideszes országgyűlési
képviselőre utalva - azt írta, hogy a kormánypárti politikus nyilatkozata nélkülözi
ezeket a kritériumokat.
 Szakértők véleménye szerint a vörösiszap-perben alapvetően a fideszesek által
vezetett, a vádat képviselő ügyészség (nem pedig a bíróság) hibázott, ami azt
mutatja, hogy a Fidesznek nem volt érdeke, hogy bárkit is elítéljenek.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint az igazság nem az, amit a Fidesz a maga alá gyűrt ügyészségnek
tollba mond. Az igazság az, amit a független magyar bíróság kimond. A Fidesznek
azzal van baja, hogy az ügyészséghez hasonlóan a bíróságnak nem tudja tollba
mondani az ítéleteket.
 Az MSZP szerint nem a független magyar bírósággal, hanem a Fidesz demokráciafelfogásával és a kormánypárt igazságügyi tagozataként működő ügyészséggel van
súlyos gond.
 Felszólítjuk a kormányt, hogy fejezze be a független magyar bíróság elleni
támadást, és a hatalommal való visszaélés gyakorlata helyett az ügyészség
vezetőjét, Polt Péter mondassa le!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszava:
http://nepszava.hu/cikk/1084155-merre-van-az-igazsag---dramai-hangubejelentest-tett-nemeth-szilard
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CSAK A GAZDAGOKNAK JÓ A CSOK
A HÍR
 Ahhoz, hogy egy pár gyereket vállalhasson, biztonságra, kiszámíthatóságra,
normális megélhetést adó fizetésre és megfelelő lakásra van szüksége, amit a
Fidesz-KDNP kormány nem tud megadni - mondta sajtótájékoztatóján Bangóné
Borbély Ildikó, az MSZP parlamenti képviselője.
 A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) zavaros, mert nem tudjuk, hogy mikor
és milyen feltételekkel lehet igénybe venni. Viszont hirdetésre és propagandára
máris nagyon sok pénzt költött el a kormány.

 Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérést küldött a Nemzetgazdasági Minisztériumnak,
amiben kikérte azokat a háttérszámításokat és tanulmányokat, amelyekkel a
kormány alá tudná támasztani ezt a programot. A kérdésére jóformán választ sem
kapott, valószínűleg azért, mert a számítások nem is léteznek. A CSOK kudarcát az
mutatja a leginkább, hogy már másfél hónappal a bejelentése után átalakítja azt a
kormány.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP üdvözöl minden olyan kormányzati intézkedést, amelyben a közpénzt nem
Orbán Viktor stadionjaira és kisvasútjára, hanem a magyar emberekre költik.
 Ugyanakkor felháborítónak tartjuk, hogy a Fidesz úgy állította össze a Családok
Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) feltételeit, hogy az nem érhető el azok
számára, akiknek valóban szükségük lenne rá.
 Így a magyar fiatalok többségének továbbra is marad a reménytelenség és a
kivándorlás, és úgy tűnik, hogy a CSOK 10 milliós támogatását, illetve
kedvezményes hitelét csak a tehetős csókosok tudják majd igénybe venni.

 A Fidesz kizárja a CSOK-ból azokat, akiknek álláskeresési támogatásból, szakképző
iskolai tanulmányokból, vagy közmunkából származik a társadalombiztosítása.
Számukra továbbra sincs sem bérlakás-program, sem kedvezmény, sem semmilyen
támogatás, és őket ismét cserbenhagyja a Fidesz.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
MSZP: http://mszp.hu/video/a_csok_csak_a_gazdagoknak_jo
3

A HÉTEN VOLT A KÖZTÁRSASÁG NAPJA
A HÍR
 A Magyar Nemzetgyűlés 70 éve, 1946. február 1-jén hirdette ki a Magyarország
államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket, létrehozva ezzel a Magyar
Köztársaságot. Ennek emlékére 2006 óta ez a nap a Magyar Köztársaság Napja.
 A II. világháború utáni demokrácia, a remény és újjáépítés korszaka volt az 1946-ot
követő rövid időszak. Ezt követően 1989. október 23-án hirdették meg a III. Magyar
Köztársaságot, amelynek felszámolását a Fidesz a 2011-ben életbe lépő új
alkotmánnyal (Alaptörvénnyel) kezdte meg.
 2011-ben az ország hivatalos nevéből törölte a „köztársaság” szót a fideszes
parlamenti többség.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A hatalom mai birtokosai a köztársaság ellenségei. A Fidesz köztársaság helyett
lopásalapú kormányzást épít.
 A Magyarországot kormányzó politikai csoport tetteivel nem csak megtagadja a
köztársaságot, hanem igyekszik az eszméjét is sárba tiporni. Azt a köztársasági
eszmét, amely kimondja: „Az államhatalom kizárólagos forrása és birtokosa a
magyar nép.”
 A Fidesz a köztársaságot rombolta, amikor eltorzította a választási szabályokat és
súlytalanná tette a hatalmat ellenőrző intézményeket. Ma is a köztársaság ellen
harcolnak azzal, hogy ellehetetlenítik a számukra kínos népszavazási
kezdeményezéseket és a lopásalapú kormányzással bebetonozzák embereiket a
politika és a gazdaság kulcspozícióiba.
 A Fidesz célja az, hogy a köztársaságnak még az emléke se maradjon meg.
 Az MSZP azért küzd, hogy a hatalom a jelenlegi szűk csoport kezéből visszakerüljön
a magyar nép kezébe. Azért dolgozunk, hogy a köztársaság ellenségei tűnjenek el a
hatalomból, utána pedig egyetlen kormány se dönthessen az emberekről nélkülük!
 A köztársaság jólétet és biztonságot jelent. Egy olyan világot, ahol jogbiztonság és
kiszámíthatóság van, és a közösség által összeadott javakat nem a saját
zsebpénzeként kezeli egy szűk elit.
 Az MSZP ezért a köztársaságért dolgozik, ezt a köztársaságot fogjuk felépíteni.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1084226-mszp-a-koztarsasag-ellensege-a-lopasalapukormanyzas
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