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A HÉTEN TÖRTÉNT
CSERBENHAGYJA A NYUGDÍJASOKAT A KORMÁNY
 A kormány cserbenhagyja az idős embereket a nyugdíjemelés, a szociális
szolgáltatások és az egészségügy területén – jelentette ki Korózs Lajos az országos
nyugdíjas szervezetek vezetőivel tartott találkozója után.
 Parlamenti képviselőnk szerint az 1,6 százalékos nyugdíjemelés mindössze annyit
jelent, hogy nem értéktelenedik tovább a nyugdíjasok járandósága. Kétszer annyi
(50 ezernél több) idős hölgy kap 50 ezer forintnál kevesebb öregségi nyugdíjat, míg
több mint egymillió nyugdíjas kap 100 ezer forintnál kevesebb öregségi nyugdíjat,
közülük 773 756 nő. A jelenlegi politika a nyugdíjak elértéktelenedéséhez vezet,
ezért elengedhetetlenné vált egy korrekciós program kidolgozása.
 A képviselő szerint a szociális ellátások területén is cserbenhagyta a kormány az
időseket, hiszen megszűnt a lakásfenntartási támogatás, nő a közműtartozások
száma, sok önkormányzat február 15-e után tudja csak kiadni a szociális tűzifát,
átalakították a házi segítségnyújtás intézményét, megszüntették a méltányosságból
adható közgyógyellátást és ápolási díjat.
A NEM FIDESZ VEZETTE TELEPÜLÉSEKEN LAKÓK IS ÉLNI SZERETNÉNEK
 Orbán Viktor hazudott, amikor azt mondta, hogy senkit nem hagynak az út szélén –
mondta Tóbiás József a Belügyminisztérium előtt tartott sajtótájékoztatóján.


Pártunk elnöke rámutatott, hogy számos olyan település, önkormányzat van
Magyarországon, amely az út szélén maradt. Ezen települések élén olyan
polgármesterek állnak, akiket nem az esetleges párttagságuk miatt választottak meg,
hanem azért, mert a helyiek bennük látták a jó vezetőt. Ők semmilyen megbecsülést
nem kapnak, sőt, az önkormányzatokban dolgozó köztisztviselők évek óta nem
kapják meg azt a fizetésemelést, ami a teljesítményük után járna nekik.



A nem Fidesz vezette településeken lakók is szeretnének biztonságban élni. Tóbiás
József kijelentette, hogy az MSZP javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek: kerüljön
oda a segítség, ahol szükség van rá. Ez pedig a vidék, a kistelepülésen élők
Magyarországa – tette hozzá.

MINDEN OKUK MEGVAN A SZTRÁJKRA A
FIZETÉSEMELÉSÉRT KÜZDŐKNEK!
A HÍR
 Közösen léphetnek sztrájkba a vasutas szakszervezetek, ha nem születik egyezség a
vasutasok 2016. évi bérfejlesztéséről, és egy olyan középtávú megállapodásról,
amely kiszámítható életpályát kínál a munkavállalók számára.
 A vasutasok reálkeresetének növekednie kell 2016-ban a Mozdonyvezetők
Szakszervezete, a VDSzSz Szolidaritás, a Vasutasok Szakszervezete, a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete, a Pályavasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete, a
Gépészek Szakszervezete és a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége közös
közleménye szerint.
 A szakszervezetek 5 százalék alapbérfejlesztést és 2,7 százalék differenciált
bérfejlesztést, valamint középtávú megállapodás megkötését követelik, amely az
egyes vasúti munkakörökben kialakult kritikus létszámhiányt is enyhíthetné. A
szakszervezetek már a kollektív munkaügyi vita ülésén jelezték, hogy ha a további
tárgyalások is eredménytelenül zárulnak, akkor sztrájk jöhet.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Minden okuk megvan a sztrájkra az Orbán-kormány által lenézett és becsapott
közlekedési dolgozóknak! Cinikus pofátlanság, hogy a Fidesz 5 millió forintra emelte
az állami cégek vezetőinek havi fizetését, de a MÁV munkavállalóinak csak fél
százalékos fizetésemelést javasoltak, a BKV alkalmazottaival pedig még tárgyalni sem
voltak hajlandóak.
 Eljött az idő, hogy összefogjanak mindazok, akiket a Fidesz cserbenhagyott! A
megalázóan alacsony fizetés nemcsak a közlekedési dolgozóknak jelent problémát,
hanem egész Magyarországnak. Ezért nem maradhatnak egyedül a MÁV, a BKV és a
Volán társaságok munkavállalói, hiszen az egészségügy vagy a közoktatás területén
dolgozók is ugyanezzel a problémával küzdenek!
 Az MSZP, ahogy eddig, ezután is határozottan követeli az azonnali és általános
fizetésemelést. A Parlamentben és azon kívül is támogatjuk a fizetésükért küzdő
embereket, mi mellettük állunk, mert közös a célunk: mindenki kapja meg azt a
fizetést, amiért tisztességgel megdolgozik!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu:
http://index.hu/gazdasag/2016/01/13/sztrjakkal_fenyegetoznek_a_mavdolgozok/
Népszabadság: http://nol.hu/belfold/van-papir-vagy-nincs-papir-1585397
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ORBÁN ARCCAL MOSZKVA FELÉ
A HÍR
 Miközben Európa vezetői a menekültválság nyomán megroppant európai
integrációt féltik, a magyar kormányfő nemcsak "keleti blokkot" épít az unión belül,
de ismét szorosabbra fűzheti viszonyát Vlagyimir Putyinnal is.
 Hamarosan ugyanis Orbán Viktor ismét Moszkvába látogat, ahol terítékre
kerülhetnek az Oroszország elleni uniós szankciók, és elmondhatja, hogy ebben az
ügyben mi a magyar kormány álláspontja.

 A Népszabadság szerint a februári találkozót az orosz elnök kezdeményezte azért,
hogy Orbánban szövetségesre találjon a decemberben
meghosszabbított uniós gazdasági szankciók ellenpontozására.

újabb

fél

évre

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha év eleje van, akkor jön a menetrendszerű barátkozás Putyinnal. Jól látszik, hogy
merre élnek Orbán igazi barátai.
 Elég volt az országot kiszolgáltatottá tévő keleti haverkodásból! Magyarország
helye Nyugaton van, és a sok éves euroszkeptikus propaganda ellenére így gondolja
ezt továbbra is a magyarok nagy többsége.
 Árulkodó, hogy Putyin kezdeményezte a találkozót. Ha szövetségest kell keresni az
európai egység megbontása érdekében, akkor sajnos, egyből a Fidesz jön szóba.
Szégyen lenne, ha valóban Magyarország lenne a leggyengébb láncszem az EU-ban.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1082924-orban-arccal-moszkva-fele
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BEMONDÁSRA HIRDETHETNE SZÜKSÉGÁLLAPOTOT A
KORMÁNY
A HÍR
 A terrorfenyegetésre hivatkozva a kormány lényegében a szükségállapot
bevezetésének lehetőségét teremthetné meg. Ennek leglátványosabb része a
honvédség belföldi bevetése lenne, de sok a kérdőjel az állampolgári jogok esetleges
korlátozása körül is.
 A kormány a múlt héten hívta össze egyeztetésre a parlamenti pártokat, hogy a
terrorfenyegetésre reagáló alaptörvény-módosításról tárgyaljon. Ennek legfontosabb
eleme, hogy bevezetne egy újfajta különleges jogrendet, a „terrorveszélyhelyzetet”,
ami egy sor különleges jogosítvánnyal ruházná fel az állami szerveket, és szükség
esetén lehetővé tenné a polgári jogok korlátozását.
 A tervezett „terrorveszélyhelyzet” különleges lenne: lényegében a szükségállapotra
jellemző intézkedéseket lehetne bevezetni, de parlamenti felhatalmazás nélkül,
egyetlen kormányhatározattal.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Itt az újabb példa arra, hogy Orbán vezényletével önkényuralmi rendszer kiépítése
zajlik Magyarországon.
 Egyértelmű jel, hogy rendkívüli állapotra való hivatkozással lehetne olyan
intézkedéseket bevezetni, amelyek lehetetlenné teszik a telekommunikációs
eszközök használatát, a levelezéseket cenzorok ellenőrzik, illetve vagyonokat
zárolhatnak, embereket telepíthetnek ki otthonukból.

 Ilyen helyzetekben a politikának, a civil és érdekvédelmi szervezeteknek együtt kell
mozogniuk, együtt kell képviselni a társadalom többségét.

 Az MSZP parlamenti felhatalmazáshoz kötné a veszélyhelyzet bevezetését, rövidebb
időre, és részletezve, hogy milyen feladatokra lehet bevetni a honvédséget.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Vs.hu: http://vs.hu/kozelet/osszes/bizz-vakon-a-kormanyban-amikor-majd-mindenhatalmat-magahoz-ragad-0119
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