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KARÁCSONY ELŐTTI POFON A FIDESZTŐL:
MÉG MINDIG KÉSNEK A FIZETÉSEK
AZ ELLÁTÁS BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTETI A FIDESZ


A hétköznapi problémák iránt érzéketlen Fidesz veszélyezteti az ellátás biztonságát
az egészségügyben, az oktatásban és a szociális területen – jelentette ki Tóbiás
József sajtótájékoztatóján.
 Az MSZP elnöke pártja nevében követelte, hogy 2016 januárjában 50 százalékkal
emelje meg a kormány a fizetéseket, különben a létválság után megjelenik az ellátás
válsága is.
 Tóbiás József szerint az elmúlt napok híradásai is alátámasztják: tíz kórháznyi orvos
hiányzik a magyar egészségügyből, szakápolók, szakasszisztensek mondanak fel
tömegesen. A kormánynak érzékenységet kellene mutatnia a társadalmat feszítő
valós problémák megoldásával kapcsolatban – tette hozzá.
MÁR NEMCSAK FIZETÉSEMELÉST, HANEM FIZETÉST IS KÖVETELÜNK!


Az MSZP fizetésemelést követel, mert alacsonyak a bérek az egészségügyi, oktatási és
szociális szférában – mondta Katona Tamás, az MSZP pártigazgatója, hozzátéve, a
kormányzat mostanra már arra is képtelenné vált, hogy időben kifizesse a
közszolgák bérét.



Az okok között említette, hogy a Magyar Államkincstár informatikai rendszere nem
működik megfelelően, illetve a létrehozott vízfejek – amilyen a KLIK is – képtelenek az
esetleges informatikai hibák korrigálására, sőt, a közszféra vészes
alulfinanszírozottsága is okozója a késve kifizetett béreknek.

 Katona Tamás kifejtette: az október végi adatok szerint körülbelül 80 milliárd forinttal
tartozik a közszféra a vállalkozóknak, és a dolgozók ugyanennyi hitelt nyújtanak
kényszerből a cégüknek, mert nem kapják meg a bérüket vagy a túlórapótlékukat.
Mostanra már nemcsak fizetésemelést, hanem fizetést is követelünk – fogalmazott.
 Katona Tamás sürgette, hogy a két ünnep között kapják meg a dolgozók a december
havi bérüket, akiknek pedig tartozik az állam, azoknak haladéktalanul fizessen. Ha
kell, a soron kívüli számfejtést még el lehet végezni jövő hét szerdáig béreknek.

MÉLYEN LENÉZI A NŐKET A FIDESZ
A HÍR

 Tiltakozóhullámot és ellenzéki felháborodást váltott ki Kövér László vasárnapi
beszéde, amelyben lényegében eltagadta a nők egyenjogúságát. A házelnök a
Fidesz-kongresszuson úgy fogalmazott: "szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás
legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülhetnének nekünk".
 Kovács Ákos, a jobboldal ikonikus előadója is Kövérhez hasonlókat engedett meg
magának az Echo TV ArcKép című műsorában, amikor arra a kérdésre, "mi a dolguk a
nőknek", így válaszolt: "hát, mondjuk a női princípiumot beteljesíteni, nem? Hogy
mondjuk valakihez tartozni. Valakinek gyereket szülni". Az Ákos névre hallgató
énekes azt is mondta, egy nőnek nem az a célja, hogy annyi pénzt keressen, mint
egy férfi.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Elképesztő, egészen döbbenetes kijelentések hangzottak el Kövér Lászlótól a
hétvégi Fidesz kongresszuson, amelyeket az MSZP teljes mértékben vállalhatatlannak
tart. Ez a középkor lehelete.
 A XXI. században mindenkinek saját joga eldönteni, legyen az nő vagy férfi, hogy
mit tart fontosnak az életben, és milyen célokat tűz ki maga elé. Elképzelhetetlen,
hogy egy demokratikus értékrendű kormány politikai intézkedéseivel, kijelentéseivel
megszabja az állampolgárok életútját nemük, anyagi helyzetük, vallásuk vagy bármi
más alapján.
 A Fidesznél alapnak számít a tahó szexizmus, és ebbe a kategóriába sorolható Kövér
László kijelentése. Legalább ennyire felháborító, hogy mennyire elnéző a
kormánypárt a nők elleni erőszak ügyében. A nőverő „vak komondoros” Balogh
Józsefet egészen mandátuma lejártáig senki nem szólította fel a Fideszből
lemondásra.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Nepszava.hu: http://nepszava.hu/cikk/1079608-kiakadtak-a-nok-koveren
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A TÖBBSÉG NEM KÉR ORBÁN STADIONJAIBÓL
A HÍR

 A magyarok közel 90 százaléka nem tervezi, hogy a közeljövőben kimenne magyar
foci meccsre, 70 százalékuk pedig a tévében sem nézné a mérkőzéseket – ez derül ki
a Vasárnapi Hírek és a Publicus Intézet felméréséből.
 A megkérdezettek 60 százaléka szerint a kormánynak sokkal kevesebbet kellene
stadionépítésre költeni. Ehelyett az emberek 54 százaléka az egészségügyre
fordítaná a kormány által focira szánt pénzt, 29 százalékuk a szegénység
felszámolására, 21 százalékuk oktatásra, 13 százalékuk pedig munkahelyteremtésre
és fizetésemelésre.
 Tanulságos, hogy még a Fidesz-szimpatizánsokat sem ülteti a lelátókra az Orbánkormány stadionépítési programja. Ha a pártpreferenciák oldaláról vizsgáljuk a
kérdést, ebben mintha minden szavazótábor egyetértene: nem járnak meccsekre.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Mindenkinek elege van már abból, hogy Orbán Viktor hobbijára dől a pénz,
nemegyszer a saját haverjain keresztül. Az emberek is úgy gondolják, hogy jobb
helyen lenne az a közszolgáltatások fejlesztésénél, vagy sokkal inkább mehetne a
szegénység felszámolására.
 Persze, az egészségügy és az oktatás állapotával az nem lehet tisztában, akinek a
gyerekei magániskolában tanulnak és kizárólag a magánegészségügy szolgáltatásait
veszi igénybe.
 A stadion az Orbán-rendszer szimbólumává vált, úgy, mint egykor a török
hódításnak az egri minaret. Mivel kiderült, hogy az emberek 80 százaléka nem
kíváncsi a szimbólum-stadionokra, Orbán Viktor az egyik legszimbolikusabb
csatájában szenvedett vereséget.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Vasárnapi Hírek:
https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/publicus__magyar_foci__stadionok_de_akkor_kinek
_epul
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A FIDESZ ROMBA DÖNTHETI BUDAPEST ÉS
KÖRNYÉKÉNEK TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉT
A HÍR

 Az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szerint a főváros több
pénzt kap a kerületektől az iparűzési adóból, cserébe ebből az adóbevételből meg
kell oldania a BKV finanszírozását.
 Huszárvágással oldotta meg a kormány a 25 éve tartó vitát a BKV finanszírozásáról:
úgy módosította a parlament a fővárosi forrásmegosztásról szóló törvényt, hogy
jövőre és az azt követő évben is 1,5, azaz összesen 3 százalékponttal növelheti
részesedését a kerületi önkormányzatokkal osztottan megillető bevételekből. Mivel
2015-ben 209 milliárd forintos iparűzési adóbevételt tervezett Budapest, ez az összeg
jövőre 3,1 milliárd forint, két év múlva pedig 6,2 milliárd forint többletet jelent a
fővárosi önkormányzatnak. Ennyivel száll be a 23 kerület a BKV finanszírozásába,
viszont cserébe a kerületek is követelnek.
 Tarlós István szerint a főváros kapott hárommilliárdot, de elvettek tőle hatot. Ezzel
a lépéssel az állam gyakorlatilag megszüntette az agglomerációs közlekedést.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP követeli, hogy a Fidesz ne sodorja veszélybe többmillió ember
mindennapos közlekedését!

 Aki ma a BKV finanszírozását veszélyezteti, az az egész ország finanszírozását
veszélyezteti, és nemzetgazdasági károkat okoz.
 Egészen nevetséges módon a Fidesz a helyi iparűzési adóból valósítaná meg a
fővárosi tömegközlekedést. Mindenki tudja, hogy ez így nem lesz elég, így nem lehet
fenntartani a budapesti tömegközlekedést!
 Be kell látni, hogy az ország GDP-jének 40%-át ma Budapesten állítják elő, ebből a
főváros pusztán 8-10%-ot használ fel a saját működésére, a többi pénzt az egész
országra költik. A főváros tehát olyan, mint az ember szíve: ha megsérül, akkor az az
egész országra rossz hatással lesz.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Index.hu:
http://index.hu/belfold/2015/12/15/tarlos_az_allam_megszuntette_az_agglomeracios_kozl
ekedest/
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