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AZ ELMÚLT NAPOKBAN TÖRTÉNT
MIÉRT VOLT ORBÁN IDEGES ÉS ZAVART?
 Reméljük, hogy Orbán Viktor nem pártutasításokért ment Moszkvába – jelentette ki
Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese a magyar miniszterelnök és
Vlagyimir Putyin találkozóját követően.
 A magyar és az orosz nép barátsága, a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok
fellendítése mindannyiunk számára fontos, de ne felejtsük Orbán Viktor „ruszkik
haza”-kirohanását, vagy azt, amikor lehazaárulózott egy korábbi miniszterelnököt,
amiért az az energetikáról tárgyalt az orosz féllel. A kormányfő személy szerint
felelős azért, hogy az elmúlt évtizedekben mélypontra zuhantak Magyarország és
Oroszország politikai, de méginkább gazdasági kapcsolatai.
 Harangozó Tamás elmondta: mindössze annyit tudtunk meg, hogy 120 magyar fiatal
mehet Oroszországba tanulni. Kíváncsiak lennénk arra, hogy miről beszélgettek a zárt
ajtók mögött, és hogy Orbán Viktor miért volt rendkívül ideges és zavart a Putyinnal
tartott sajtótájékoztatóján. Nem úgy tűnt, mintha pozitív eredménnyel jött volna ki a
tárgyalásról a magyar fél.
AZ MSZP FELJELENTÉST TESZ KÖVÉR LÁSZLÓ NYILATKOZATA MIATT
 Az MSZP hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tesz a házelnök minden határt
átlépő, aljas salgótarjáni nyilatkozata miatt – írta közleményében Gőgös Zolán, az
MSZP elnökhelyettese.
 Jogállamban egy közjogi méltóság nem fenyegethet nyíltan egy várost. Kövér László
keddi szavai nemcsak méltatlanok egy közjogi méltósághoz, hanem szakértőink
egybehangzó véleménye szerint hivatali visszaélésnek minősülnek. Kíváncsian
várjuk, hogy a Polt Péter vezette ügyészség hogyan értékeli majd Kövér mondatait.
 Salgótarján szabad város, amely nem tűri a fenyegetést, és amely nem kér a Kövérféle megfélemlítésből, azt viszont követeli, hogy a kormány ne vonja el a napi
működéséhez szükséges bevételeit. Demokratikusan kormányzó párt nem kezel
mostohagyerekként egy 35 ezer fős települést. Az MSZP felszólítja a Fideszt, hogy
fejezze be a salgótarjániak zsarolását!

A TÜNTETŐ TANÁROKAT TÁMADJA A FIDESZ
A HÍR
 Támadás érte a Herman Ottó Gimnázium által indított tiltakozó mozgalomhoz
csatlakozott budapesti Teleki Blanka Gimnáziumot – közölte az alternatív oktatási
kerekasztal keddi ülésén az igazgató, Pukli István. Levélben szólította fel a zuglói
Teleki Blanka Gimnázium igazgatóját a Klebelsberg-központ tankerületi vezetője,
hogy számoljon be, milyen körülmények között mentek el tüntetni Miskolcra a
tanárok, és hogyan tájékoztatták a szülőket a lázadó miskolci gimnáziumot támogató
nyílt levelükről.
 A Teleki Blanka Gimnázium igazgatója az értetlenségét fejezte ki a túl rövid
határidő, a bekért dokumentumok mennyisége és jellege miatt. A Kliknek írt
válaszlevelében hangsúlyozta, hogy a vélemény szabadsága és a gyülekezési jog az
alaptörvény része, és mindenkit megillet Magyarországon.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Most már mindenki láthatja, hogy mire tartják a KLIK-et: ez a legrosszabb időket
idéző fideszes gondolatrendőrség. Az MSZP ígéri, hogy kormányon az egyik első
lépésként felszámoljuk ezt az intézményt!
 Sok tízezer honfitársunk tüntetett szombaton a jövőért, és azt skandálták, hogy „elég
volt!”. Tisztességes emberek fogalmazták meg, hogy ahol szétverték az oktatást, ott
semmi nincs. Több tiszteletet követelünk a jövőért aggódó demonstrálóknak!
 Vegzálás helyett pénzt kellene költeni az oktatási intézményekre! A fideszes
pénzkivonás miatt ma 85 ezer forinttal kevesebbet jut egy általános iskolásra, 195
ezerrel kevesebb egy középiskolásra, és 212 ezer forinttal kevesebb egy
egyetemistára vagy főiskolásra, mint az Orbán-kormány előtti években.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszabadság: http://nol.hu/belfold/tamadas-erte-a-teleki-blanka-gimnaziumot-1601819
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ÚJABB PALOTA KERÜLT ORBÁN VEJÉNEK
CÉGBIRODALMÁBA
A HÍR
 Nemcsak a turai kastélyt nézte ki magának a Tiborcz Istvánhoz köthető cégcsoport.
A BDPST Zrt. a tulajdonosa a Schossberger-lakot megvásárló cégnek, és részben
annak az AMX HS Real Estate Management Hungary Kft-nek is, amely a Rátkai Klub
VI. kerületi, Városligeti fasoron található ingatlanát szerezte meg.
 A tulajdoni lap tanúsága szerint az AMX HS Real Estate Management Hungary Kft.
mondhatja magának az ingatlant tavaly augusztus 24. óta. A társaságban pedig – a
cégnyilvántartás adatai alapján – tag az a BDPST Zrt. is, amely a Pest megyei
impozáns kastélyt megvásároló TRA Real Estates Kft-nek is tulajdonosa.
 A jelek szerint mind a turai kastélyra, mind a Városligeti fasori villára egy időben
mozdult rá a cégcsoport, ugyanis a Rátkai Klub ingatlanának megvétele előtt pár
nappal, tavaly augusztus 14-én fizette be Tiborcz István a BDPST Zrt. százezer forintos
illetékét.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha a Fideszen múlik, ebben az országban csak a családtagok, a haverok és más
kegyeltek 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 most, Orbánék alatt.
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
nincs pénz a tanárok, nővérek, orvosok és tanárok fizetésemelésére, akkor hazudik.
Lenne pénz rá, csak a fideszesek haza viszik.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Atlatszo.hu:
http://atlatszo.hu/2016/02/16/most-egy-varosligeti-fasori-villa-kerult-aminiszterelnok-vejehez-kotheto-cegcsoporthoz/
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ALAKUL SZABOLCS MEGYE FELCSÚTJA
A HÍR
 Jó hírekkel érkezett a futballklubot működtető Várda Labdarúgó Kft. tavaszi rajt előtti
szurkolói ankétjára dr. Seszták Miklós - írja a Kisvárda.hu. A szuper hír pedig nem
más, minthogy 1,49 milliárd forintot kap a város a kormánytól egy új, 2500 fős
stadionra. A tervek elkészültek, és a fejlesztési miniszter május elsejéig szeretné
letenni az alapkövet, hogy jövő szeptemberben már ott játszhasson a csapat.
 Seszták Miklós azt is elmondta, hogy beindulhat a kisvárdai labdarúgó-akadémia
első évfolyama, amelyre 490 milliót ad a kormány a városnak.
 Amúgy másod osztály 6. helyén álló kisvárdai együttes eddig sem volt szegény: 1,26
milliárd jött be nekik TAO-támogatásból is.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Alakul Szabolcs megye Felcsútja, és Seszták Miklós lobbizhatna még egy kisvasútért
is, ha már ilyen szépen követi Orbán Viktor példáját.
 Fűtött focipályák Felcsúton – ha a csókosokról van szó, láthatóan van pénz
mindenre.
 Az MSZP azt követeli, hogy a politikusok hobbija helyett azokra az emberekre költse
a kormány a pénzt, akik ezt az országot működtetik. Azonnali fizetésemelést
követelünk a közalkalmazottaknak!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
444.hu: http://444.hu/2016/02/16/epul-szabolcs-megye-felcsutja-15-milliardbol-epulstadion-kisvardan

AZONNALI FIZETÉSEMELÉST KÖVETELÜNK A
KÖZALKALMAZOTTAKNAK
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