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VALÓDI MAGYARORSZÁG
PÁRBESZÉD KEZDŐDIK
A KÖVETKEZŐ HÁROM ÉV POLITIKAI PROGRAMJÁRÓL
 Fontos számunkra, hogy minél szélesebb körben beszéljünk a valódi
Magyarországról és a következő három év politikai programjáról a párttagokkal, a
választókerületben élő szimpatizánsainkkal, az együttműködő partnereinkkel.
 Közös beszélgetésre, együttgondolkodásra kínálunk lehetőséget a közeljővőben sorra
kerülő rendezvényeinken, amelyekre szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen
elmondja a véleményét, és aki részt akar venni a baloldal és az ország
újjászervezésében.
 Számítunk érdeklődő megjelenésedre, és kérjük, hozd magaddal ismerőseidet,
családtagjaidat is a találkozókra! Részvételi szándékodat jelezheted a 06-40-33-44-55ös telefonszámon, illetve az ugyfelszolgalat@mszp.hu e-mailcímen.
 Az első ilyen párbeszédek a következő helyeken lesznek:
o február 17-én, szerdán 17 órakor az MSZP XI. kerületi irodájában
Cím: Budapest, XI. kerület, Mérnök utca 40.
o február 18-án, csütörtökön 17 órakor Érden, az MSZP-s képviselői irodában
Cím: Érd, Mária utca 22.
o február 19-én, pénteken 17 órakor Mátészalkán, az MSZP-s képviselői
irodában
Cím: Mátészalka, Kálvin tér 1. I. em.

TÍZEZREK TÜNTETTEK A KORMÁNY ELLEN
A HÍR
 Szombat délelőttre hirdettek nagyszabású tüntetést a pedagógusok a közoktatás
állapota miatt. Az oktatás döbbenetesen leromlott az elmúlt években: a fideszes
központosítás következménye a kifizetetlen számla, az ellehetetlenített iskola, a
túlterhelt diák és a hanyatló színvonalú oktatás.
 Néhány nappal korábban Orbán Viktor Lillafüreden, a szigorúan zárt körben tartott
Fidesz-frakcióülésen ezt mondta a pedagógusok tiltakozásáról: „külső erők
gerjesztenek elégedetlenséget, de a kormány nem ijedt meg, számolnak hasonlóval
az egészségügyben is”.
 A miniszterelnöki cinizmusra is válaszul szombaton tízezrek tüntettek a budapesti
Kossuth téren. Az Országház előtt a pedagógusok mellett 44 szervezet támogatta a
demonstrációt, köztük a taxisok, a bányászok és az egészségügyiek.
 Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elnöke a tüntetésen
elmondta: „A sikerpropaganda bukni látszik, az elégedetlenség körbeért.
Összefogva mondunk nemet az oktatás lepusztítására, az ország tönkretételére, a
jövő ellopására!”

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Akik a Kossuth téren tüntettek, azok Magyarország jövőjéért küzdenek. A Magyar
Szocialista Párt egyetért a tiltakozásukkal és támogatja a javaslataikat.
 A Fidesz erőszakos központosítása szétverte az oktatást, elvette az iskolák
szabadságát és önállóságát, miközben nem biztosította az egyenlő lehetőségeket.
Mindez nemcsak az állhatatos munkát végző pedagógusokat, de gyerekeinket és így
Magyarország jövőjét is veszélyezteti. Ez a rendszer bizonyította, hogy
működésképtelen.
 Az MSZP elkötelezett a változtatások mellett. Nagyra értékeli azt a szakmai munkát
és elkötelezettséget, amellyel a pedagógusok megfogalmazták a javaslataikat.
 Az MSZP vezetői magánemberként, szülőként és felelős állampolgárként is részt
vettek a tüntetéseken, a parlamentben pedig azért küzdenek, hogy a tanárok
elérjék a céljaikat.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1085529-nem-hagyjuk-gyermekeink-jovojet---sokezrentuntetnek-a-parlamentnel-fotok
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BRUTÁLIS GYILKOSSÁGGAL VÁDOLNAK EGY FIDESZES
KÉPVISELŐT
A HÍR
 A dunaújvárosi önkormányzat egyik fideszes képviselője, Gál Roland is gyanúsítottja
annak az emberölési ügynek, amelyben a rendőrök egy dunaújvárosi romos ház
kertjében elásva és bebetonozva találták meg egy férfi maradványait.
 Egy dunaföldvári férfi két évvel ezelőtti eltűnése miatt emberölés elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt idén januárban rendelt el nyomozást a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság. A hírek szerint a két évvel ezelőtt eltűnt Molnár Antal az
áldozat, aki vállalkozó volt, és rengeteg szállal kötődött Dunaújvároshoz.
 A fideszes gyanúsított, Gál Roland a Közbiztonsági Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke. A férfi három éven át vezette a helyi Fidelitast is.
 Kósa Lajos, a kormánypárt frakcióvezetője közölte: a Fidesz felfüggesztette Gál
Roland párttagságát. Igaz, azt is hozzátette, hogy ha a férfit a bíróság elítéli, ezt
véglegesítik, tehát „semmi közünk (...) ettől a pillanattól hozzá. Az ilyen esetekben
ez a mechanizmus a Fideszben” - informált a belső viszonyokról Kósa.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A lopásalapú kormányzás után már gyilkossági ügy is van a Fideszben. Bűnözésben
a jelek szerint jártas a párt, hiszen az emberöléssel gyanúsított fideszes képviselő
ügyében Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, azért függesztették fel a
párttagságát, mert „az ilyen esetekben ez a mechanizmus a Fideszben”.
 Elgondolkodtató, hogy Magyarország kormányzó pártjának
mechanizmusa van a bűnöző politikusaik ügyeinek kezelésére.

már

külön

 Az MSZP szerint azonban jobb lenne, ha a Fidesznek a vészhelyzetben lévő
egészségügy és oktatás problémáinak megoldására lennének eszközei.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1085408-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-fideszes-kepviselot
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GYANÚS FIDESZES VAGYONNYILATKOZATOK
A HÍR
 Több gyanús fideszes vagyonnyilatkozat is felkerült a Parlament honlapjára. Simonka
György fideszes országgyűlési képviselő összesítéséből egy több mint 250 millió
forintos kézfizető kezesség tartozás hiányzik. Kérdéses, hogy a bank miként adhatott
250 millió forint hitelt valakinek, akinek a kézfizető kezese egy országgyűlési
képviselő. A tiszteletdíj ugyanis nem számít jövedelemnek, és ezért nem fogadható el
a hitel fedezeteként.
 Az ugyancsak fideszes Győrffy Balázs - aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
is - vagyonnyilatkozatából nem derül ki, de a tulajdoni lapokból látszik, hogy úgy
jutott 150 hektár földhöz, hogy először a sofőrje vette meg az érintett
területeket, majd csere révén a képviselő egy-egy hektárt szerzett ezekből a
földekből, ezzel pedig elővásárlási joga keletkezett. Így aztán megvásárolhatta a
földeket 160 millió forintnyi hitel átvállalásával.


Simonka Györgynek is a saját sofőrje lehetett a strómanja: 100 millió forint
értékben vásárolt Mezőhegyesen földet egy lakatlan ingatlanba bejelentve az
állami földárveréseken. Bár ez a terület az állam 20 éves elidegenítési tilalma miatt
nem kerülhet Simonka György tulajdonába, a hasznon feltehetőleg osztoznak majd.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


A lopásalapú kormányzás újabb ékes bizonyítékait láthatjuk a fideszes
vagyonnyilatkozatokban. Egy országgyűlési képviselő sem engedhet meg magának
250 millió forintos titkokat!

 Az MSZP választ vár arra a kérdésre, hogyan adhatott egy bank 250 milliós hitelt
valakinek, aki mellett a készfizető kezes egy olyan képviselő, akinek nulla
jövedelme van, hiszen már nem őstermelő, a képviselői tiszteletdíj pedig nem
fogadható el fedezetként.
 Az MSZP követeli: Simonka György válaszoljon, kinek és milyen módon vállalt
kezességet 250 millióra, és hogyan maradhatott ki ez a tartozás a
vagyonnyilatkozatából.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1085152-gyanus-vagyonnyilatkozatok---a-sofor-astroman-es-hol-a-250-millio
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