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FIZETÉSEMELÉST KÖVETEL AZ MSZP AZ ELVÁNDORLÁS
MEGÁLLÍTÁSÁÉRT


Az MSZP fizetésemelést követel, mert meggyőződése, hogy az elvándorlást és a
pályaelhagyást legfőképpen a közszférában dolgozók alacsony fizetése okozza jelentette ki a párt elnöke Nagykanizsán. Tóbiás József szerint tíz kórháznyi orvos
hiányzik ma Magyarországon, és egy szociális munkás úgy keres, mint az, akit gondoz.
Az MSZP elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy az állam ennyire nem gondoskodik
a szolgálatukat végző emberekről.
 Már azt is követelni kell, hogy azt fizessék ki nekik, ami eddig járt, mert az
egészségügyben, az oktatásban és a közigazgatásban még a novemberre, decemberre
járó fizetéseket sem utalták át mindenkinek. Leszakadóban lévő országban élünk,
amely Európától egyre távolabb kerül, és egy szétszakadó országban élünk, amely
egyre inkább megosztottá válik, olyan jövedelemkülönbségek alakultak ki.
 A hatalomhoz közel álló kevesek nagyon jól jártak az elmúlt öt évben, milliók pedig
leszakadnak, olyanok is bajban vannak, akik azt hitték, hogy a munkájuk után kapott
fizetésből képesek eltartani magukat és a családjukat - fűzte hozzá Tóbiás József.

NE LEGYEN GYÁVA A FIDESZ, ENGEDJE DÖNTENI A NÉPET!


Követeljük Orbán Viktortól és a felső tízezer politikusaitól, hogy ne akadályozzák
tovább a népszavazást a vasárnapi zárva tartás ügyében – mondta az egyik
budapesti bevásárlóközpont előtt tartott sajtótájékoztatóján Márton Roland.
 Pártunk alelnöke szerint Magyarország legnagyobb problémája, hogy katasztrofálisan
alacsonyak a fizetések, ezért a magyar emberek többsége túlórára és pluszmunkára
kényszerül. Szabadidő híján sok esetben a vasárnapi bevásárlás az egyetlen közös
családi esemény a magyarok életében.
 A felső tízezer pártjának milliomos politikusai ezt nem értik, ahogy azt sem, hogy a
magyar emberek többségének nemhogy külföldi, de belföldi nyaralásra sem telik –
tette hozzá a politikus.
 Mint mondta, az emberek a decemberi vasárnapokon a lábukkal szavaztak. Az ekkor
vásárló milliós tömeg a bizonyíték arra, hogy mi a nép akarata: legyenek nyitva
vasárnap a boltok. Egyébként a felmérések szerint is ezt szeretné az ország
lakosságának háromnegyede.
 Legyen tehát népszavazás, ne bujkáljanak a fideszes politikusok, ne legyenek gyávák,
engedjék dönteni a népet! – zárta a sajtótájékoztatót Márton Roland.

ORBÁN VIKTOR A NŐGYŰLÖLŐK OLDALÁRA ÁLLT
A HÍR

 A kormány utasította az összes minisztériumot és minisztériumi háttérintézményt,
hogy mondja fel szerződéseit a Magyar Telekommal. Az ügy előzménye, hogy
Kovács Ákos énekes az Echo TV-ben arról beszélt, a nőknek nem dolguk annyit
keresni, mint a férfiaknak, és a női egyenjogúság nem egyezik a
normalitással. A Magyar Telekom Csoport ezután bontott szerződést az énekessel,
mondván: a cég nem tartja összeegyeztethetőnek az énekes által mondottakat a
Telekom-csoport hitvallásával és értékrendjével.
 Ákoshoz hasonló stílusban beszélt a nőkről többször Kövér László fideszes házelnök
is. Kijelentette: „azt szeretnénk, ha a lányaink az önmegvalósítás legmagasabb
minőségének azt tartanák, hogy unokákat szülhetnének nekünk".
 Orbán Viktor egy brüsszeli sajtótájékoztatón megvédte a kormánya döntését, és a
Magyar Telekomot tette felelőssé a kialakult helyzetért.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Orbán Viktor a nőgyűlölők oldalára állt azokkal szemben, akik szerint a nőknek
ugyanolyan jogok, lehetőségek és fizetés jár, mint a férfiaknak.
 A Fidesz szerint a nőknek az a fő feladatuk, hogy szüljenek. Az MSZP ezzel szemben
olyan országban hisz, ahol a nők - ha akarnak - tudnak dolgozni a gyermekvállalás
mellett, megkapnak ehhez minden támogatást, és a legszentebb magánügyüknek
tekinti a társadalom, hogy a gyermekvállalást, a karriert, vagy mindkettőt
választják.
 Az MSZP szerint Orbán Viktor addig bontogathat szerződést egy fideszes magyar
állampolgár vállalhatatlan kijelentése miatt, ameddig Magyarország polgárai a vele
kötött szerződést fel nem fogják mondani. És ez hamarosan megtörténik!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Nepszava.hu: http://nepszava.hu/cikk/1079910-akos-miatt-szakit-a-kormany-a-telekommal--pontositott-a-szovivo
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MEGVAN A MÁSODIK KORMÁNYKÖZELI EMBER, AKIT
KITILTOTTAK AMERIKÁBÓL?
A HÍR

 A Fővárosi Főügyészség szerint az amerikai tulajdonú Bunge 2012 januárjától
alkalmazott lobbistát Magyarországon, mert a magas magyar áfa miatti visszaélések
nagy károkat okoztak a cégnek. A lobbista a munkája során megkereste egy korábbi
ismerősét, egy, az üzleti világban jól ismert férfit, hogy hozza össze egy
gazdaságkutató céggel. A cél az volt, hogy a Bunge és a kormány stratégiai
megállapodást köthessen.
 A megkeresett férfi azzal a válasszal tért vissza a lobbistához, el tudja intézni a
gazdaságkutató céggel, hogy csökkenjen az étolaj áfája 27 százalékról 5 százalékra,
ha fizet a Bunge kétmilliárdot a cégnek.
 A válasz közvetítője szerint ezt Heim Péter, a Századvég egyik vezetője üzente. A
lobbista az ajánlatot továbbította a Bungénak, ami azonnal megszakított minden
kapcsolatot vele. Az amerikai cég azonnal jelzett az amerikai követségnek és a NAVnak is. Ezután az ajánlatot közvetítő férfit kitiltották az Egyesül Államokból.

 A fővárosi főügyész szerint a kétmilliárdos ajánlat valótlan volt, mivel Heim Péter és
a lobbistának ajánlatot tevő cégvezető között sem közvetett, sem személyes
kapcsolat nem volt.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP szerint nemzeti érdek, hogy kiderüljön az igazság a kitiltási botrányban.
 Több mint egy éve várja a közvélemény a hatóságoktól az amerikai kitiltási botrány
magyar kormányzati szálainak kibogozását. A hírek szerint vádat emeltek egy
befolyással üzérkedő férfival szemben a példátlan botránnyal kapcsolatban. Az
USA-ból korrupciógyanú miatt kitiltott hat kormányzati szereplő közül ugyanakkor
ma is csak Vida Ildikó volt NAV-elnök kiléte ismert.
 Magyarország nemzeti érdeke, hogy kiderüljön, a közügyek szolgálatában álló
ügyészségnek pedig kötelessége, hogy kiderítse, kiket és milyen korrupciógyanús
ügyletek miatt tiltott ki területéről az Egyesült Államok, ahogy azt is, hogy mi köze a
jelenlegi magyar kormány első számú kifizetőhelyeként működő Századvég Zrt.-nek
minden idők egyik legnagyobb magyar korrupciós botrányához.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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ISMÉT A LEGGAZDAGABBAKAT TÁMOGATJA
KÖZPÉNZBŐL A KORMÁNY
A HÍR

 Több olyan döntést is hozott a kormány, amelynek keretében közpénzből
támogatja azokat, akik olyan gazdagok, hogy újépítésű lakást tudnak venni.
 A kormány 27%-ról 5%-ra csökkenti januártól az újlakás-vásárlás és újház-építés
áfáját. Előbbi a 150 négyzetméter alattiakra, utóbbi a 300 négyzetméter alattiakra
vonatkozik. Az áfa pedig épületenként 5 millióig visszaigényelhető lesz az önerős
házépítésnél.
 A családtámogatási rendszer részként, aki három gyermeket vállal − akár úgy, hogy
egy gyermeke sincs a vállalás pillanatában −, annak 10 millió forint vissza nem
térítendő támogatás jár, és a magyar kormány ehhez 10 millió hitelt tesz hozzá, 25
éves futamidővel, maximum 3%-os kamattal. A három gyermeknek tíz éven belül
kell megszületnie.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A Fidesz ismét a gazdagokat támogatja a szegények pénzéből. Mindannyiunk
adóforintjából azok kapnak sok tízmillió forintot, akik drága és nagy lakást tudnak
venni.
 A Fidesz ahelyett, hogy a gazdagok adójából az átlagos keresetűeket vagy a
szegényeket támogatná, a gazdagokat és saját magukat pénzeli a szegények
pénzéből.

 Az a több ezer millió forint, amit a gazdag párok gazdag gyerekeinek a lakására szán
a Fidesz, segíthetne az egészségügyön, az oktatáson, a közalkalmazottak fizetési
helyzetén. De a Fidesz számára nem fontos a magyarok egészsége, tudása,
megélhetése. Az a fontos, hogy sok tízmilliós lakásokat tudjanak venni az emberek
pénzéből a fideszesek.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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