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Szeged - A reklámadót kiötlő kormányzat és az RTL Klub
háborújának újabb csatáját láthattuk? Ha igen, akkor a
miniszter elvitte a show-t.

Az EMMI közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, amelyben azt írja,
hogy az RTL Klub mikrofonja volt az egyetlen, amelyet nem mikrofonállványra,
hanem a pulpitusra helyeztek. "A pulpitus azonban arra szolgál, hogy arra a
megszólalók leírt beszédüket helyezzék, nem pedig a feledékeny riporterek a
mikrofonjaikat."

"A kiállításmegnyitót követően az RTL Klub riportere meg is kérdezte a
minisztert, miért tette a földre a mikrofont, aki jelezte, azért, mert a jegyzeteit
szerette volna a pulpitusra tenni. Ezt követően kölcsönösen elnézést kértek
egymástól; az RTL Klub, mert rátette, a miniszter meg azért, amiért letette…" -
olvaható a közleményben. 
 
Korábban írtuk:
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Ajánlom 2,8 ezer
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Népszerű

Nem mindennapi
járat futott be a
makói
vasútállomásra
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rendeltek el
látogatási tilalmat
az in២�uenza járvány
miatt
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Az ilyen bérlő minden
lakástulajdonos
rémálma

67 öttalálatos volt, de a
hatos lottón - íme a…

50 éve írtuk - Öreg kocsi
nem vén kocsi

Ebben több volt
Alabárdos-Szegedi TE
számára

Tolerálnak, de
olykor vicsorognak
ránk a vadállatok
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Nemes egyszerűséggel letette a földre az RTL Klub mikrofonját Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere Szegeden, a Magyar Bibliatörténeti Kiállítás
keddi megnyitóján az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs
Központjában. 
 

 
Csak találgatni tudunk. Félt, hogy leveri, vagy nem volt megfelelően rögzítve,
esetleg nem fért el a mappája? Arra gondolni sem merünk, hogy a reklámadót
kiötlő kormányzat és az RTL Klub közötti háború újabb csatájának lehettünk
tanúi, amivel a miniszter elvitte a show-t. 
 

Útban volt a mikrofon? Fotó: Schmidt Andrea (képgaléria)

Nem talált jobb helyet? Fotó: Schmidt Andrea (képgaléria)

Kommandósok védték Győrben és
Sopronban is a holland író-politikust -
fotó

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Belváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 45 m2,
18.626.300 Ft
Részletek »

Tarján, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 76 m2,
14.600.000 Ft
Részletek »

   

ELADÓ

Déliapró

Még több apróhirdetés »

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Állat, növény

Utazás, üdülés

Társkeresés

Csongrád megyei állások

Csongrád megyei állások »

Rendszergazda, Szeged

Értékesítési tanácsadó, Hódmezővásárhely, Makó

Pályázatíró, projektmenedzser

Fűtésszerelő, Szeged

Kőműves, Szeged

Élelmiszeripari gépészmérnök, Szeged

Szegedi programok
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Fidesz: nem Balognak kell magyarázkodnia roma ügyben

Témák: Fidesz  RTL Klub  Szeged  SZTE

A csatorna a minisztert kérdezi. Fotó: Schmidt Andrea (képgaléria)
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Letette a földre az RTL mikrofonját Balog Szegeden

159 megosztás

 

150 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?
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hirdetés

A címoldal témái

Árnyas Koppány: Böröndbe zárt perspektíva

2018. 01. 29. | kultúra

Bátyai Gitta: Ablakba
zárt világok

2018. 01. 29. 10:00-18:00 | kultúra

Dr. Németh András
emlékkiállítása

2018. 01. 29. | kultúra

Tudósítóink jelentik

Végre termőre fordult a szegedi
gumicukorfa

hirdetés

Címkefelhő

Bohács Zsolt  Botka László  

B. Nagy László  Gyimesi László  

Gyüdi Sándor  Juronics Tamás  
Kalmár Ferenc  Kiss-Rigó László  

Magyar Anna  Nagy Sándor  

Nógrádi Zoltán  

Solymos László  
Szabó Gábor  Szenti Szabolcs  

Tóth Péter

Időjárás január 29. hétfő

Szeged 
 

Részletek »
  

jelenleg 

4°C
 

nap közben 

3/13°C

Nem mindennapi járat
futott be a makói
vasútállomásra

Így vettem vadi új inget 1000
Ft-ért!

Át kell verni a rafkós
kutyákat - Neveléssel
megelőzhető a mérgez...

A szegedi Péntek Imréné, a
makói Bakacsi Pálné és a
fábiánsebesty...

Még mindig nem tudják az
utasok, mikor ér a busz a
megállóba - Ta...

Extra kedvezményes
ajánlatok Horvátországba

Megesszük

Megelégelték a sok
balesetet, kivágják a
platánokat
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