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A MINISZTERELNÖK MELLÉBESZÉL
TÓBIÁS JÓZSEF SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA A VALÓDI MAGYARORSZÁGRÓL
 A miniszterelnök mellébeszél – mondta sajtótájékoztatóján Tóbiás József, aki szerint
Orbán Viktor több kérdésben sem mondott igazat pénteki rádióinterjújában.
 Pártunk elnöke cáfolta a miniszterelnöknek azt az állítását, hogy az oktatás jó irányba
halad. 2010-ben, a Fidesz kormányzása előtti utolsó évben a közoktatásra még 700
milliárd forint jutott, ma pedig már 200 milliárd forint hiányzik a rendszerből.
 Közel 500 tanintézmény – vagy 30 ezer pedagógus, diák és szülő – üzente meg
Orbánéknak, hogy valódi, mélyreható változásokra van szükség. Az elnök sürgette,
hogy a kormány valóban tárgyaljon az oktatás szereplőivel, és ne a rádióból
üzengessen nekik. A megbeszélések alapja az a 25 pontos javaslat legyen, amit a
tanárok a szülőkkel és a diákokkal közösen megfogalmaztak – mondta Tóbiás József,
hozzátéve, hogy valódi változást és valódi fizetésemelést követelünk az oktatásban is.
 A pártelnök azért is bírálta a kormányt, mert az a sajátjának tekinti a közpénzt. Az
MSZP kezdeményezésére már bírósági döntés is született arról, hogy Matolcsy
Györgynek be kell számolni arról, mire költötte a saját vagyonaként kezelt 260
milliárd forint közpénzt. Tóbiás József nyaralót, festményeket, zongorát és a
jegybankelnök saját oktatási rendszerét említette, hangsúlyozva, hogy mindezt nem
saját pénzből, hanem a közvagyonból intézte Matolcsy.
 A hírek szerint Matolcsy György a miniszterelnök engedélye nélkül éppen most készül
magánrendőrséget létrehozni – figyelmeztetett a politikus, jelezve, hogy amennyiben
így van, akkor a jegybankelnök elszabadult. Ez a fölöslegesen elköltött óriási
mennyiségű pénz a költségvetésbe kerülve elég lett volna az egészségügyi és az
oktatási feladatok egy jó részére.
 Unalmas, hogy a miniszterelnök az ellenzék gyalázásával és megbélyegzésével
foglalkozik – zárta sajtótájékoztatóját a pártelnök -, határozottan visszautasítva
Orbán Viktor szavait. A Magyar Szocialista Párt megalakulása óta elkötelezett a
magyar emberek gyarapodása, biztonsága és európaisága mellett. Tóbiás József
felszólította a miniszterelnököt, hogy fejezze be a baloldalról szóló hazudozást, és
kommunikációs trükkök helyett folytasson végre valódi, felelős kormányzást.

FIDESZES BŰNSZERVEZET ÁLLT
A QUAESTOR-BOTRÁNY MÖGÖTT?
A HÍR
 A Fővárosi Főügyészség vádat emelt Tarsoly Csaba és tíz társa ellen a Quaestorügyben bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények
miatt. E szerint Tarsoly Csaba és a többiek a mintegy 47 társaságból álló Quaestorcsoport működtetése során, 2007-től bizonyíthatóan olyan bűnszervezetet hoztak
létre, amelynek elsődleges célja a befektetők pénzének, értékpapírjainak
eltulajdonítása volt.
 Az egyik vádpontból arról szól, hogy elhallgatták az ügyfelek elől a Quaestor
fizetésképtelenségét, illetve valóságos és fiktív kötvényeket is forgalmaztak a
visszafizetés reális esélye nélkül, 2007-2015 között. Ennek mintegy 30 ezer sértettje
van, 232 esetében haladja meg a kár az 50 millió forintot, és összesen 20 milliárd
forintról van szó.
 Ibolya Tibor fővárosi főügyész kijelentette, hogy a Külgazdasági és
Külügyminisztériummal (KKM) kapcsolatban nem nyomoztak, és a Quaestorban
lévő pénz kivétele nem volt bennfentes értékpapír-kereskedelem, hanem
"valamilyen információ alapján" kivonták az állampapírokat onnan.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint a főügyészség megerősítette azt, amit az egész ország sejtett:
bűnszervezetben lophatta el az emberek pénzét Tarsoly Csaba, a fideszes Quaestorpilótajáték főszervezője, Orbán Viktor bizalmasa, a Fidesz és a Fidelitas gazdasági
háttérembere.
 Orbán Viktor előre tudhatta, hogy a Quaestor be fog dőlni, figyelmeztette is erre a
minisztériumait, majd miután ez megtörtént, Tarsoly Csaba Szijjártó Péter
közvetítésével a kormányfőnek írt segítségkérő levelet.
 Ezek után a közvéleményre bízzuk annak eldöntését, kikből állhatott az a
bűnszervezet, amely 2007 óta lopta az emberek pénzét. Tarsoly Csabának és a
Fidesznek el kell számolnia azzal, hová tűnt az emberek pénze!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava:
ellen

http://nepszava.hu/cikk/1084673-quaestor-ugy-vadat-emeltek-tarsoly-csaba-
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MAGZATRENDŐRSÉGET TERVEZ A KDNP?
A HÍR
 Nem védi kellőképpen a magzatok egészségét a mai magyar szabályozás – jelentette
ki Harrach Péter (KDNP), ezért kiegészítené a Btk. magzatelhajtás bűntettét
szabályozó szakaszát. Ide illesztené be a magzatok egészségének védelméről szóló
részt.
 A politikus azt is hangsúlyozta, hogy bár a meglehetősen hiányos törvényi háttéren is
indokolt lenne változtatni, a joginál fontosabb a társadalmi, morális szint, vagyis a
szemlélet formálása. Már gyermekkorban, a diákoknak el kell magyarázni, hogy ha
egy új élet fejlődik az anya testében, akkor azt óvni kell, mert hatalmas értékről van
szó. Ebben a szülőknek, az iskolának és a médiának is feladata van – tette hozzá.
 A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány szerint a megelőzés valóban fontos,
és ha a kábítószert használó kismamák büntetését csak megtorolni akarják, akkor
az visszaüthet, hiszen még kevesebben mernek majd segítőkhöz fordulni. Ha a KDNP
javaslatából törvény lesz, akkor az ilyen esetekben nemcsak droghasználatért, hanem
a magzat veszélyeztetéséért is büntethető lesz az anya.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A KDNP-t nem zavarja az évek óta növekvő gyermekéhezés, de a „magzatok
védelmére” hivatkozva készek a nők jogainak korlátozásra. Javaslatuk azonban
álszent és veszélyes. Álszent, mert a várandós nők túlzott alkoholfogyasztásáról
egyáltalán nem beszélnek, és veszélyes, mert a börtönnel fenyegetett, drogfüggő
terhes nők nem mernek majd segítséget kérni.


Egy terhes nőre nézve az alkoholfogyasztás sokkal veszélyesebb lehet, mint a
dohányzás, és jóval elterjedtebb is, mint a drogfogyasztás. Persze tudjuk, hogy a
KDNP-nek a parlamenti alkoholfogyasztással sincs problémája.



Miközben a KDNP börtönnel fenyeget, nem akar segíteni a leszokásban. Azzal sem
foglalkoznak, hogy hazánkban jelenleg nincs olyan egészségügyi intézmény, ahová a
drogfüggő kismamákat küldeni lehetne. Ezen és az összeomlóban lévő
egészségügyön kellene segítenie a kormánynak, nem pedig a Harrach Péter által
„egészségügyi intézménynek” nevezett stadionokra kellene milliárdokat költeni!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
MSZP: http://mszp.hu/hir/harrach_peter_magzatrendorsege_alszent_es_veszelyes
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EL KELL SZÁMOLNIA MATOLCSY GYÖRGYNEK AZ
ELKÖLTÖTT 250 MILLIÁRD FORINTTAL
A HÍR
 Az erőteljes felháborodástól magát mit sem zavartatva a fideszes Matolcsy György
vezette jegybank rendületlenül csoportosít át 10 milliárdokat az
alaptevékenységétől idegen célokra. Az „értéktár programra” 31 milliárd forintot
különítettek el, amiből már számos műkincset vásároltak. Emellett 200 milliárd
forintból létrehoztak hat Pallas Athéné alapítványt, amelyhez nagyszabású, eddig
30 milliárd forintba kerülő ingatlanvásárlási program is társult.
 Az ellenzéki pártok, illetve a szakmabeliek a kezdetektől fogva bírálják ezt az esztelen
költekezést, mert megítélésük szerint mindez idegen az MNB alapfeladataitól. Az
MSZP pert is indított, mivel nem árulták el, hogy az öt alapítvány mire költötte a
jegybank által nekik adott több mint 250 milliárd forintot.
 A bíróság 2016. január 28-i jogerős ítéletében megállapította, hogy a Matolcsy-féle
alapítványok közfeladatot látnak el, közpénzzel gazdálkodnak, így kötelesek kiadni
a kért adatokat.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP felszólítja Matolcsy Györgyöt, hogy azonnal adjon ki minden, közpénzek
elköltésével kapcsolatos statisztikát.
 Matolcsy Györgynek tételesen el kell számolnia az elherdált 250 milliárd forinttal,
hiszen közpénzről van szó. Ennek a pénznek a központi költségvetésbe kellene
befolynia, és ekkora összegből meg lehetne oldani az oktatás problémáit, az
egészségügyi és szociális dolgozók, a kórházak adósságállományát.
 Az MSZP felszólítja Matolcsy Györgyöt, hogy ne várja ki a 15 napot, és mielőbb adja
ki az iratokat. Ha az MNB ezt megtagadja, akkor bűncselekményt követ el.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1084429-kiderulhet-mire-koltottek-matolcsyek-a-250milliardot
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