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A FIDESZ NE HASZNÁLJA PÁRTPOLITIKAI CÉLJAIRA AZ
ÖNKORMÁNYZATOKAT!
AZ ÖNKORMÁNYZATOK TESTÜLETEI NEM A FIDESZ TAGGYŰLÉSEI

 Németh Szilárd a Fidesz alelnökeként bejelentette, hogy az önkormányzati
képviselőtestületeket is pártpolitikai céljaikra kívánják felhasználni. Azonban az
önkormányzatok testületei nem a Fidesz taggyűlései. A Fidesz által előterjesztett
„állásfoglalásban”
megfogalmazott
ellenőrizetlen
bevándorlás
biztonsági
kockázatával egyetértünk, és mi is felelősnek tartjuk a magyar kormányt a
Magyarország területére ellenőrizetlenül belépő menekültek miatt.
 Teljesen egyetértünk abban is, hogy különbség van az igazi háborús övezetből érkező,
védelemre méltó menekültek és a bűnözők, terroristák között. Ennek ellenőrzése, és
az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele azonban nem az önkormányzatok,
hanem a kormány feladata, amelyhez minden szükséges eszközzel és jogszabályi
felhatalmazással rendelkezik.
 Ezért elutasítjuk a Fidesznek azt a törekvését, hogy az önkormányzatokat
pártpolitikai célokra használja. Amennyiben a fideszes képviselők a Fidesz
politikájával kapcsolatban véleményüknek akarnak hangot adni, akkor tegyék meg azt
pártjuk fórumán, ne pedig az önkormányzati testületek ülésein!
 Éppen ezért minden önkormányzati képviselőnek azt javasoljuk, ne asszisztáljon
ahhoz, hogy a Fidesz pártpolitikai eszközzé silányítsa az önkormányzati
testületeket, és ne vegyen részt a szavazásban.

FIZETÉSEMELÉS NÉLKÜL NEM LESZ, AKI GYÓGYÍTSON
A KORMÁNY MENTEGETNI AKARJA A KATASZTROFÁLIS HELYZETET


Az új államtitkár sem gondolja komolyan, hogy mandátumot és pénzt kéne
követelnie a kormánytól – mondta sajtótájékoztatóján Tukacs István. Pedig
országgyűlési képviselőnk szerint ezt kellene tennie mind a 2016-os, mind a 2017-es
büdzsé esetében. Rosszat jelent, hogy a frissen megbízott államtitkár nem állt elő
olyan elképzelésekkel, amelyek megoldást jelentenének az egészségügy
katasztrofális helyzetére. Rámutatott, hogy Ónodi-Szűcs Zoltán kommunikációval és
homályos átalakítási ötletekkel akarja megoldani a problémát.



Képviselőnk nem ért egyet azzal sem, hogy az egészségügyi fizetésemelés azért nem
lehetséges, mert az emberek nem fizetnek elég járulékot. Mint mondta, ha a
stadionoktól a kommunikációig mindenre van pénz a költségvetésben, csak az
egészségügyre nincs, akkor a fizetésemelésnek semmi köze a befizetett járulékok
mértékéhez. Élesen bírálta a kormányt azért, mert a katasztrofális helyzetet nem
enyhíteni, hanem mentegetni akarja.



Mi osztjuk a beteg aggodalmát, aki attól tart, hogy nem lesz orvos és ápoló, aki
gyógyítsa, ezért a 2016-os költségvetéshez Tóbiás József pártelnökkel közös módosító
javaslatot adtunk be, amely szerint 310 milliárd forintot kell fizetésemelésre
fordítani – jelezte Tukacs István, hozzátéve, hogy először 50 százalékos, majd később
100 százalékra növekvő fizetésemelés szükséges ahhoz, hogy megállítsák a romlást.
Az MSZP követelései közé tartozik továbbá egy önálló egészségügyi minisztérium
fölállítása, mert egy válságos helyzetben lévő ágazat nem lehet kitéve egy hozzá nem
értő miniszter és egy mamutméretű minisztérium működésének - fogalmazott.

A HOLOKAUSZT EMLÉKNAP MÁIG ÉRVÉNYES
TANULSÁGOKAT ÉS FELELŐSSÉGET JELENT
A VILÁG MÁR SOHA NEM LEHET UGYANOLYAN, MINT AZELŐTT


Hetvenegy évvel ezelőtt új fejezet kezdődött a történelemben: 1945. január 27-én
felszabadult az auschwitzi koncentrációs tábor, a világ pedig szembesült azokkal a
rémtettekkel, melyekről addig sokaknak tudomásuk sem volt. Azóta már felnőtt több
nemzedék, de mindannyian tisztában vagyunk azzal: a világ már soha nem lehet
ugyanolyan, mint azelőtt. A holokauszt máig érvényes tanulságokat és felelősséget
jelent mindannyiunk számára- írta közleményében Tóbiás József.



Pártunk elnöke szerint a haláltáborok tragédiája arra figyelmeztet, hogy senkit nem
lehet sem lenézni, sem üldözni, mert az népirtáshoz vezet. Egyetlen nép vagy
csoport sem hirdetheti magát különbnek vagy felsőbbrendűnek, mert az a nácizmus
előszobája. Ezek olyan igazságok, amiket nem halványíthat el semmilyen utólagos
önfelmentés, sem a történelmi tények esetleges elferdítése.



A Holokauszt Nemzetközi Emléknapján mély szomorúsággal és gyásszal rójuk le
kegyeletünket a népirtás áldozatává vált hatmillió embertársunk emléke előtt. Az
MSZP együtt emlékezik a túlélőkkel, a meggyilkoltak hozzátartozóival, és osztozik
máig tartó fájdalmukban.
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POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS LESZ SALGÓTARJÁNBAN
A HÍR

 Salgótarjánban február 28-án időközi polgármester-választást tartanak, mert a
szocialista Dóra Ottó polgármester tavaly november 27-én meghalt.

 A választáson Fekete Zsolt (MSZP, Demokratikus Koalíció, Munkáspárt 2006, Tarjáni
Városlakó Egyesület), Hulitka István (Jobbik Magyarországért Mozgalom), Simon
Tibor (Fidesz-KDNP) és Thürmer Gyula (Magyar Munkáspárt) indul.



Fekete Zsoltnak, Salgótarján szocialista alpolgármesterének indításáról a helyi
szocialisták egyhangú döntést hoztak. Olyan politikusnak tartják, akit kedvelnek,
elfogadnak a városban, ezért győzhet februárban. Miután Dóra Ottó tavaly
mindössze 50 szavazattal nyert, így éles lesz a verseny. A képviselő-testületben
viszont továbbra is baloldali többség van.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Salgótarján lakói a baloldal által képviselt, békét, gyarapodást, építkezést hozó
politika és a Fidesz által képviselt marakodás, konfliktus, civakodás között
választhatnak.
 Az MSZP-nek fontos a salgótarjáni időközi polgármester-választás és azt szeretné,
ha a nógrádi megyeszékhely lakói közül minél többen részt vennének a február 28-i
voksoláson.
 Az MSZP biztos benne, hogy a választás nehéz küzdelem lesz, ugyanis újra meg kell
küzdeni azokért, akik 2014 őszén baloldali vezetést választottak a város élére a
korábbi,
nyolc
évig
hivatalban
lévő
fideszessel
szemben.
De most is többségben vannak azok a városlakók, akik a baloldali vezetés által
képviselt nyugalmat választják.
 Fekete Zsolt azért dolgozik, hogy Salgótarján ismét úgy fejlődjön, mint ahogy 1990
előtt. A város azonban nincs könnyű helyzetben, és ezt a helyzetet a korábbi
fideszes városvezetők okozták.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava.hu: http://nepszava.hu/cikk/1080882-bejelentette-salgotarjani-jeloltjet-az-mszp--fotok
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ELKÉSZÜLT AZ MSZP TERRORIZMUS ELLENI
KONCEPCIÓJA
A HÍR
 Az MSZP a Honvédelmi Minisztérium terrorveszély esetén életbe lépő javaslatát
alkalmatlannak tartja tárgyalási alapnak, ezért kidolgozta terrorizmusellenes,
ugyanakkor a demokráciát nem veszélyeztető anyagát.
 Kétszintű szabályozást javasol az MSZP kritikus terrorfenyegetettség esetére:
elsőként a kormánynak legfeljebb nyolc napja lenne rendkívüli intézkedéseket
bevezetni, azután az Országgyűlés kétharmados többsége dönthetne a Magyar
Honvédség felhasználásáról és jelentősebb jogkorlátozások bevezetéséről.
 A javaslat szerint kétharmados felhatalmazás kellene a honvédség bevetéséhez és
jelentősebb jogkorlátozások bevezetéséhez. A kormány azonban még a parlament
hozzájárulásával sem korlátozhatná az internetet vagy a sajtót, nem ellenőrizhetné
a távközlést vagy a külföldiekkel való kapcsolattartást.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP minden parlamenti képviselővel rendelkező pártnak megküldte a
terrorizmus elleni hatékonyabb fellépésről szóló saját szakmai koncepcióját.

 Most már a parlamenti pártok előtt fekszik egy olyan javaslat, ami terrortámadás
bekövetkezése vagy annak közvetlen veszélye esetén egyszerre biztosítja a
kormány számára az azonnali hatékony fellépés lehetőségét, ugyanakkor a Magyar
Honvédség felhasználását és az alapvető jogok korlátozását az Országgyűlés
kétharmados döntésétől teszi függővé.
 Mostantól a parlamenti többséggel rendelkező Fideszé a felelősség, hogy hajlandóe egy kiegyensúlyozott szakmai koncepció megtárgyalására, vagy ragaszkodik a
kormány saját hatalmát korlátlanul kiterjesztő, alapjogokat súlyosan korlátozó
javaslatához
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index:
http://index.hu/belfold/2016/01/24/elkeszult_az_mszp_javaslata_terrorfenyegetettseg_ese
tere/
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