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ORBÁN NEM DÖNTHETI EL, HOGY
MIRŐL RENDEZÜNK NÉPSZAVAZÁST!
A HÍR


Az nem megy, hogy a miniszterelnöknek van joga, a népnek meg nincs –
figyelmeztetett Tóbiás József, reagálva Orbán Viktor és kormánya népszavazási
kezdeményezésére.



Pártunk elnök-frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy miközben mindenki a
miniszterelnök népszavazási kezdeményezéséről beszél, azt még mindig nem tudjuk,
hogy a Nemzeti Választási Iroda épületében történt bűncselekménnyel
kapcsolatban mit tett az ügyészség, a rendőrség és a kormány.



Ki a felelős azért, hogy egy magyar állampolgár nem tudott élni népszavazáskezdeményezési jogával? Ki rendelte meg azokat a verőlegényeket, akik
megakadályozták ebben? Hogyan viszonyul a Fidesz ehhez a kérdéshez? – sorolta
azokat a kérdéseket a pártelnök, amelyekre a miniszterelnök nem ad egyenes választ.



A jogállamiság és a szabadság kérdése, hogy legyen-e népszavazás olyan ügyekről is,
amelyekről nem a kormány mondja meg, hogy jók-e vagy sem, hanem a magyar
emberek – jelentette ki Tóbiás József.



Magáról a kérdésről a pártelnök úgy vélekedett, meg kell vizsgálni, hogy belefér-e az
alaptörvény és az európai alapszerződés kereteibe. Ugyanakkor kijelentette: nem
fordulhat elő, hogy Magyarországon a miniszterelnök döntse el, miről lehet
népszavazás és miről nem.



Nem az a nemzeti sorskérdés, amit a miniszterelnök annak nevez – mutatott rá,
hozzátéve, hogy amennyiben Orbán Viktor sikeres népszavazást akar, tegye lehetővé,
hogy az emberek aznap arról is döntsenek, akarják-e állami tulajdonban tartani a
földet, mert ez valóban nemzeti sorskérdés. Ha a miniszterelnök elég bátor lenne,
akkor hozzátenné a kérdésekhez a vasárnapi nyitva tartásról szóló kezdeményezést
is.

KOPASZOK AKADÁLYOZTÁK MEG AZ MSZP
NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉT
A HÍR
 A választási irodánál egy 20 fős, kigyúrt férfiakból álló különítmény akadályozta
meg, hogy az MSZP leadja a népszavazási kérdését a vasárnapi boltzárról. Egy akkor
még ismeretlen asszonynak, Erdösi Lászlónénak négy másodperccel sikerült
megelőznie a szocialista Nyakó Istvánt.
 A kopaszok Erdősinét az időbélyegzőhöz engedték, míg Nyakót akadályozták abban,
hogy ő is odamenjen. Perdöntő, hogy az időbélyegzőhöz ki ér előbb, ettől függ
ugyanis az a sorrend, ami alapján a Nemzeti Választási Iroda vezetője elbírálja a
kérdéseket. Az első beadvány ugyanis "foglalja" a témát, és a többi kérdést
automatikusan el kell utasítani. Erdösiné kérdését kell tehát elsőként vizsgálnia az
NVI-nek.
 A bélyegzős jelenet után a kigyúrt férfiak elhagyták az épületet, úgy, hogy közülük
senki nem adott le kérdést, nem kezdeményezett népszavazást. Nehéz tehát más
magyarázatot találni a jelenlétükre, mint azt, hogy az MSZP-t kellett akadályozniuk,
az asszonyt pedig segíteniük.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egészen vérlázító, ami a Nemzeti Választási Irodánál történt. A magyar demokrácia
lerombolásának újabb szörnyű állomásáról van szó.
 A Fidesz erőszakosan, a politikai terrorizmus eszközrendszerét használva
akadályozta meg ismét a népakarat érvényre juttatását.
 Jól látható, hogyan működik egy ország, ahol nincs demokrácia, ahol egy állami
intézményben ilyen helyzetet lehet teremteni anélkül, hogy bárki tenne valamit.
 Nem tartjuk véletlennek, hogy a Kubatov-féle Fradi Security-hez kapcsolódó
erőemberek jelentek meg reggel a Nemzeti Választási Iroda épületénél. A Fidesz
mindenre képes, és nincs már más eszköze a népszavazás megakadályozására, mint a
puszta erőszak.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu:
http://index.hu/belfold/2016/02/23/a_vasarnapi_boltbezarasos_nepszavazasi_balhe_torten
ete_a_kopaszok_es_az_mszp_kozott/
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ORBÁN ASSZISZTÁLT A MAGYAR EMBEREK
LEFOKOZÁSÁHOZ
A HÍR
 Zöld utat kapott Brüsszelben a London által követelt "vészfék-rendszer", így NagyBritanniában alapvetően négy, de szükség esetén akár hét éven át is korlátozzák
majd az Unióból újonnan érkező külföldi munkavállalóknak adható,
foglalkoztatással összefüggő juttatásokat.
 David Cameron követelései között szerepelt az is, hogy a Nagy-Britanniában élő
szülők otthon maradt gyermekeik után ne járjon brit családi pótlék, és végül a
találkozón arról állapodtak meg, hogy 2020-tól az uniós munkát vállalók családi
támogatását annak az országnak a kereseti viszonyaihoz igazítják, ahol a gyerekek
laknak. A döntés értelmében nem csak a britek számolhatják így a családi pótlékot,
hanem más tagállamok is.
 Ujhelyi István szerint Orbán Viktor vereséget szenvedett az EU-csúcson, a külföldön
dolgozó magyarok helyzete egyértelműen rosszabbodik. Az MSZP alelnöke, EPképviselője szerint a magyar kormányfőt soha nem érdekelték igazán a kivándorolt
fiatalok és családok.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ma kevesebb jog és kevesebb pénz illeti meg a magyar állampolgárokat Európában,
mint eddig, és ehhez a döntéshez asszisztált a magyar miniszterelnök.

 Orbán nem védte meg a külföldön dolgozó magyarokat Brüsszelben! Soha nem is
aggódott igazán a kivándorolt fiatalokért és családjaikért.
 Most ütött vissza a bumeráng: Orbán Viktor addig erőltette a nemzetek Európáját,
amíg elérte, hogy az EU-ban dolgozni akaró magyarok az Unió másodrendű
állampolgáraivá válnak.

 Egyértelművé vált, hogy a kétsebességes Európa olyan lesz, ami a magyar nemzeti
érdekekkel szöges ellentétben áll. A Fidesz történelmi bűne lesz, ha Magyarország
kimarad a belső körből.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1086321-cameron-kiutotte-az-uniot
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ELÉG VOLT A KIRAKATKORMÁNYZÁSBÓL!
A HÍR
 A kormány PR- és kirakatkormányzást folytat, több plakátot helyez ki, mint ahány
intézkedést hoz annak érdekében, hogy az emberek biztonságban érezhessék
magukat – jelentette ki Tóbiás József, az MSZP elnöke hétfői, napirend előtti
felszólalásában.
 Már nemcsak a hétköznapok biztonságát hiányolják az emberek, hanem attól félnek,
hogy a kormányzat által létrehozott rendszer ellehetetleníti a gyermekeink jövőjét
– tette hozzá a pártelnök.
 Ha az Emberi Erőforrások minisztériumának államtitkára és a miniszterelnök arról
beszél, hogy az oktatás területén a tanárok ne álljanak elő bérköveteléssel, ne
helyezzék nyomás alá a kormányt, akkor miért lehet az olimpia nyomásáról, a
Nemzeti Bank alapítványainak nyomásáról, a földeladás nyomásáról vagy a
trafikeladás nyomásáról beszélni. Költsön magára kevesebbet a kormány, és adja
oda az embereknek a pénzt – fogalmazott Tóbiás József.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Hiába fenyegetik a tanárokat, szülőket, diákokat, mára egy kockásfülű nyúl sem ijed
meg a kormánytól.
 Ami az utcán zajlik, azt bizonyítja, hogy az emberek megértették, csak nyomásra
hajlandó ez a kormány változtatni. Megmozdult a társadalom, és már nem lehet
nem venni tudomást a megfogalmazott követelésekről.
 A megfélemlítők csapatába beállt Kövér László házelnök is a salgótarjáni voksolással
kapcsolatos kijelentésével, ami a helyi közösségek megzsarolásának tekinthető, ám
a városban élők csattanós választ fognak adni erre vasárnap, az időlözi
polgármester-választáson.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Mszp.hu: http://mszp.hu/video/eleg_volt_a_kirakatkormanyzasbol
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