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A fideszes elit gyermekmegőrzőjévé
silányult a Debreceni Nemzetközi Iskola –
mondta Varga a Parlamentben
Debreciner - 2020-10-29 14:51:39
A magyar Országgyűlésben nemcsak napirend előtt lehet felszólalni országos jelentőségű,
halaszthatatlan és rendkívüli ügyben 5 perc erejéig, hanem napirend után is. A két alkalom között az
a jelentős különbség, hogy az előbbi aktus közismertebb lehetőség, olykor még az állami televízió is
közvetíti, ám egy frakcióból csak egy képviselő élhet ezzel, míg napirend után nincs ilyen korlátozás,
de figyelem sincs.
A napirend után – az elnökségen és a gyorsírókon kívül – már csak azok vannak jelen, akik fel
akarnak szólalni, s mivel ilyenkor újságíró se nagyon lézeng az ország házában, ezért ezek a
beszédek többnyire csak a jegyzőkönyvnek (videókamerának) szólnak, hogy aztán majd esetleg
felemlegesse a képviselő valahol valakiknek, hogy ő ebben meg ebben az ügyben az
Országgyűlésben is felszólalt.

fotó: parlament.hu

Varga Zoltán nem a 2018-as választás eredményeként, hanem 2020 elején lett a DK pártlistás
országgyűlési képviselője, a pártja annak a Gréczy Zsoltnak a helyére küldte, aki kénytelen volt
lemondani a parlamenti képviselőségről és visszavonulni a politika élvonalából, mert nyilvánosságra
kerültek a saját magáról készített pornográf fotói.
Varga igen aktív, eddig 52 felszólalása volt, ebből 17 napirend utáni. Legutóbb október 26-án ezzel a
címmel: „Debrecen polgármestere elismerte, hogy Kósa Lajos értelmetlenül vert el 750 millió forint
EU-forrást az el nem készülő debreceni intermodális központra!” Előtte egy héttel, október 19-én
pedig ezzel: „A közpénzből épült-működtetett Debreceni Nemzetközi Iskola, ami mára a szűk
gazdasági-politikai fideszes elit gyermekmegőrzőjévé vált”. Az október 19-ei napirend utániról
készült videó két napja, október 27-én került fel a Demokratikus Koalíció YouTube-csatornájára. A
felszólalás jegyzőkönyvi szövege pedig itt olvasható.
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„Mi debreceniek álljuk a multimilliárdos fideszes csemeték luxusiskolájának költségeit” – mondta
Varga a DNI finanszírozásáról, s ezt felszólalása végén is megismételte. „200 ezer debreceni a
polgármester és néhány fideszes milliárdos gyermekét támogatja a befizetett adóforintjaiból és az
1,4 milliárd forintos felvett hitelünkből. A Fidesz megint a szegényektől vett el, és azt a gazdagoknak
adta.”
Varga azzal zárta szavait, hogy „2022-ben ez az iskola minden debreceni kisdiák számára ki fogja
nyitni a kapuit”. Bár ennél jobban nem fejtette ki, vélhetően arra gondolhatott, hogy 2022-ben ők
nyerik meg az országgyűlési választásokat, s hatalomra kerülve megváltoztatják a DNI jelenlegi
státusát.

Válaszcsapás?
Egy napja az egyik debreceni fideszes országgyűlési képviselő, az egyéni választókerületből a
Parlamentbe került Pósán László vette elő Vargát egy posztjában a közösségi hálón, de nem azért,
amiket Varga mondogatott mostanság, hanem azért, amit Dobrev Klára nyilatkozott a minap az ATVnek.
Pósán felszólította Vargát, hogy a Dobrev Klára által mondottak – „az ország, amely alapvetően az
olcsó, kiszolgáltatott, tanulatlan munkások kétkezi munkájára épül, nem versenyképes” – miatt mint
a „DK debreceni arca” azonnal kérjen bocsánatot a debreceni dolgozó emberektől, illetve
határolódjon el a saját pártjától, vagyis a DK-tól.
Szó, szó, szó.
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CSAK VELED együtt tudjuk garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő
munkájába ne szólhasson bele más, csak Te, az olvasó. Egy hónapra csak 1000 forint.
Támogasd előfizetéseddel a Debrecinert! Köszönjük!
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