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MOLNÁR GYULA: „NYERJÜK MEG A 2018-AS VÁLASZTÁST!”
 Molnár Gyula, az MSZP szombaton megválasztott elnöke a tisztújítást követő
sajtótájékoztatón a Villányi úti konferenciaközpontban kijelentette: neki, valamint
Hiller Istvánnak, a választmány új elnökének a küldöttek arra adtak felhatalmazást,
hogy a szocialista párt nyerje meg a 2018-as választást.
 Molnár Gyula úgy fogalmazott: a következő két esztendőben mind a tartalmi és
szervezeti kérdésekben, mind pedig a párt kommunikációjában a kormányváltást
kívánja szolgálni. Egy hatékony, szolidáris, erős és működőképes szocialista párt
legyen ott, amikor a választóknak dönteniük kell arról, hogyan tovább Magyarország.



Hiller István hitet tett egy határozott, erős, karakteres és sikeres MSZP mellett.
„Molnár Gyulával jól fogunk tudni együttműködni, jól kiegészítjük egymást” –
mondta. A választmány új elnöke hangoztatta: „Össze akarom kötni a büszke
európaiságot a büszke magyarsággal”.

TÓBIÁS JÓZSEF: VAN ÉRTELME IGAZI BALOLDALI POLITIKÁT FOLYTATNI




Tóbiás József leköszönő pártelnök kijelentette: büszke arra, hogy az elmúlt két
esztendőben, egy nagyon nehéz helyzetben, közösen talpra tudták állítani az MSZPt, és büszke azokra a tagokra, akik hittek abban, hogy van értelme Magyarországon
igazi, tiszta, baloldali politikát folytatni. Tóbiás József gratulált az új pártvezetésnek.
„Kívánok nekik jó munkát, erőt és hitet, és bízom abban, hogy nem térnek le arról az
útról, hogy egy valódi baloldali politikával hozzanak létre valós társadalmi és
politikai fordulatot Magyarországon 2018-ban.”
A választmányi elnöki posztról távozó Botka László kiemelte, hogy fontos és
tartalmas vitát folytatott az MSZP kongresszusa. Mint mondta, abban mindenki
egyetértett, hogy egy erősödő MSZP nélkül nem lehet leváltani az Orbán-rezsimet,
másrészt viszont az MSZP-nek is sokat kell még tennie azért, hogy létrehozzon egy új
baloldali többséget. „Az Orbánékat leváltani akaró választói többség már összeállt,
ám ennek a többségnek a jelentős része még meglehetősen kritikus a szocialista
párttal és a baloldallal szemben. Ha voltak is vitáink, az leginkább arról szólt, hogyan,
milyen stratégiával lehet ezt a kormányváltást akaró tömeget megnyerni, és elnyerni
a támogatásukat.”

KILÉPNEK AZ EU-BÓL A BRITEK
A HÍR



Valóra vált az EU rémálma: a brit szavazók szoros eredménnyel, de leszavazták az
uniós tagságot.



A kérdés a végletekig megosztotta a briteket, ami abból is kitűnt, hogy a kilépéspárti
területeken a vártnál jobban nyertek a Brexit támogatói, míg London és több
nagyváros viszont erősebb bástyája maradt az EU-pártiaknak. Azonban szinte végig a
kilépés hívei vezettek, és végül 51,9-48,1-re döntöttek Nagy-Britannia EUtagságának megszüntetéséről.



Újra kell gondolni az európai integrációt, de Nagy-Britannia jövője is bizonytalanná
vált. A népszavazás után óriási a bizonytalanság, a font 31 éves mélypontra zuhant.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Magyarország veszített azzal, hogy a britek kilépnek az EU-ból. A brit döntés
következményeként Magyarországon lassulni fog a gazdasági növekedés, a következő
évtizedekben kevesebb uniós fejlesztési forrás érkezik majd magyar településekre, és
nyitva marad az a kérdés, hogy mi történik a Nagy-Britanniában élő és dolgozó 300
ezer magyarral.
 A brit döntéssel új helyzet alakult ki: világossá kell tenni, hogy a kormány
népszavazási kezdeményezése az Európai Unióból kivezető út első állomása, ezzel
szemben az MSZP népszavazási kérdése arról szól, hogy bent maradunk az Európai
Unióban, és erős, biztonságos Magyarországot tudjunk építeni.
 Az Brüsszellel való állandó harc idevezet. Komoly árat fog fizetni Magyarország, ha
ezen az úton tovább megy.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu:
http://index.hu/kulfold/eurologus/2016/06/24/nemet_mondtak_a_britek_az_europai_unio
ra/
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EZREK SZTRÁJKOLTAK SZERDÁN,
FIZETÉSEMELÉST KÖVETELVE
A HÍR
 Nem dolgoztak az önkormányzati köztisztviselők szerda reggel nyolc és tíz óra
között az ország körülbelül száz településén. A polgármesteri hivatalok közül azok
csatlakoztak a sztrájkhoz, amelyekben a munkabeszüntetést a közszolgák többsége
támogatta, így az akcióban 4700-an vesznek részt, ami az érintettek 15 százalékát
jelenti.
 A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
azt szeretné elérni, hogy a helyhatóságoknál dolgozó 25 ezer köztisztviselő is kapjon
harmincszázalékos fizetésemelést, vagyis annyit, mint amennyit a járási
kormányhivatalokban dolgozó kollégáiknak ígérnek.
 A biztosítékot az csapta ki, hogy a kormány a korábbi ígéretekkel szemben a
helyhatóságoknál
dolgozó
köztisztviselők
fizetésének
emelését
az
önkormányzatokra bízta.
 Az MKKSZ főtitkára szerint az önkormányzatok működőképessége kerülhet
veszélybe, ráadásul nem is emelhetik tetszésük szerint a fizetéseket. A sztrájkot
Boros Péterné a viszonylag alacsony részvétel ellenére is eredményesnek tartja, mert
szerinte sikerült felhívni a közvélemény figyelmét a köztisztviselők tarthatatlan
helyzetére.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint minden magyar közalkalmazottnak jár az 50%-os, azonnali
fizetésemelés, beleértve az önkormányzati szféra összes dolgozóját is.
 Miközben az állami vezetők jövedelme már havi 5 millió forint is lehet, azok, akik
napi szinten működtetik az országot, nem kapnak komoly fizetésemelést.
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
nincs pénz a tanárok, nővérek, vagy éppen az önkormányzati köztisztviselők
fizetésemelésére, akkor hazudik. Lenne rá pénz, csak a fideszesek haza viszik.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu: http://nol.hu/belfold/amire-eddig-nem-volt-pelda-sztrajkoltak-a-koztisztviselok1620701
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A KÍNOS KÉRDÉSEKET ÉRINTŐ
NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGI ÜLÉST
A HÍR
 A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ellenzék által kierőszakolt
hecckampányban - üzenték, és nem mentek el a Nemzetbiztonsági bizottság ülésére,
amely így 2 perc alatt véget is ért. A szocialista elnök, Molnár Zsolt szándéka szerint a
tanácskozásnak két napirendi pontja lett volna.
 Egyfelől a Spéder-ügy, vagyis az, hogy alkalmas-e kormányzati szereplők
befolyásolására, zsarolására mindaz, amit a tőle lefoglalt és állítólag a
miniszterelnökkel, a Miniszterelnökséget vezető Lázár Jánossal és Rogán Antal
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel folytatott beszélgetéseket
tartalmazó adathordozókon hallható.
 Másfelől a többszörösen elítélt Portik Tamás bíróság előtt tett kijelentéseiről
kérdezték volna a rendőrség és a titkosszolgálat illetékeseit. Portik Tamás –
önmagát vesztegetéssel vádolva – a Rogán Antal által a Juhász Péter (Együtt) V.
kerületi önkormányzati képviselő ellen indított személyiségi jogi perben azt állította,
egy ingatlanügyben tízmillió forintnyi eurót adott át Rogánnak, aki eltette a pénzt.
Rogán ezt tagadja, és perrel fenyegeti Portikot.
 Molnár Zsolt eredetileg július elsejére tervezte a bizottságot összehívni, a Fidesz
azonban már akkor is azt üzente, hogy a képviselői nem érnek rá. De a Fidesz-KDNP
képviselői ezúttal sem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egyre mélyebbre merül a botrányokban a Fidesz. Portik Tamás terhelő vallomása
súlyos árnyékot vet már nemcsak Rogán Antalra, de a teljes magyar
kormányoldalra is. Portik állításait a hatóságoknak ki kell vizsgálniuk.
 Az MSZP várja az írásos belügyi tájékoztatást a Spéder-ügy kapcsán is, mert ha igaz
a hír, hogy vezető fideszes politikusokkal folytatott beszélgetésekről készült
hangfelvételeket is lefoglalt a rendőrség, akkor a Fidesz-közeli üzletember ügye is
komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel. Mi lehet azokon a felvételeken?
Mivel zsarolhatják a kormány vezető politikusait?
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu: http://nol.hu/belfold/kemeny-kerdesek-vartak-oket-a-fideszesek-inkabb-oda-semmentek-1620925
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