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A kormány morális válságban van, mert önmaga hasznára fordítja a köz javát, és
nem az országot szolgálja – jelentette ki Tóbiás József az MSZP nőnapi
konferenciáján, amely a párt kormányértékelő sorozatának első állomása is volt.
Tóbiás József szerint a magyar kormánynak az az érdeke, hogy a társadalmi
különbségeket tovább feszítse, mert így a magyarok kiszolgáltatottá, fenyegethetővé
válhatnak. A magyar kormány nem törekszik az esélyegyenlőségre, nem a nép
barátja, igazságtalan, beszédben igen, de tettekben nem nőbarát és nem demokrata.
Az Egyenlő munkáért egyenlő bért konferencián – amelyet az MSZP Nőtagozata, a
brüsszeli Foundation for European Progressive Studies (FEPS) és a Táncsics Mihály
Alapítvány szervezett – a pártelnök-frakcióvezető úgy fogalmazott: ma
Magyarországon a legnagyobb probléma az aktív és passzív agresszió rendszerszintű
létezése és ennek elfogadása.
Tóbiás József úgy vélte, nem lehetnek másodrendű állampolgárok azok a nők, illetve
családok, akik nem a Fidesz-kormány elvárásai szerint élik az életüket. A hatalom által
sulykolt nézettel szemben a gyermekét egyedül nevelő nő is családban él, mint ahogy
a gyermektelen párok is családot alkotnak. „Én például 18 éve nevelem a feleségem
gyermekét, és azt vallom, hogy nem a vér szerinti kötelék, hanem a kölcsönös
tisztelet és szeretet hozza létre és tartja össze a családokat” – jelentette ki.
Beszédében a pártelnök rámutatott: a nők a mai napig 20-25 százalékkal kevesebbet
keresnek, mint a férfiak. „Ez azt jelenti, hogy minden magyar nő november 1-től
december végéig ingyen dolgozik. Ráadásul a Fidesz-kormány éppen azokban a
szakmákban tartja mesterségesen alacsonyan a béreket, és nem ad fizetésemelést,
ahol szinte csak nők dolgoznak.”
Gurmai Zita, a Nőtagozat elnöke arról beszélt, hogy a Fidesz kivérezteti azokat az
ágazatokat, ahol többségében nők dolgoznak. Szerinte egyre többen ismerik fel,
hogy az MSZP-nek igaza van, amikor sürgeti a fizetésemelést, hiszen látható, hogy az
állam egyre rosszabbul működik és nő a szegénység.

 KÖZÉLETI DÍJ - ELISMERÉS ÉRTÉKTEREMTÉSÉRT
 Az MSZP Nőtagozata értékteremtő munkájukért, életművük elismeréséért Közéleti
díjat adományozott Ágh Attila politológusnak, Endrei Judit szerkesztőműsorvezetőnek, Kulka János színművésznek, Pia Locatelli olasz és Nina Zivanovic
szerb politikusnak. A díjak átadására a Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódó országos
eseményen, március 5-én került sor.

TOVÁBB DAGAD A NÉPSZAVAZÁSI BOTRÁNY
A HÍR
 A Kúria (korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság) szerint akadályozták a szocialista Nyakó
Istvánt az országos népszavazás kezdeményezéséhez fűződő jogának
gyakorlásában, ami sérti az esélyegyenlőséget és a rendeltetésszerű joggyakorlást.
 Február 23-án tömegjelenet volt a Nemzeti Választási Iroda Alkotmány utcai
épületénél, többen ott várták, hogy a Kúria honlapján megjelenjen a végzés arról,
elutasítják-e a vasárnapi boltzár ügyében benyújtott népszavazási kezdeményezést,
és ha igen, akkor elsőként adhassák le a kérdésüket. Végül elsőként a Fideszhez
köthető Erdősi Lászlóné adta le kérdését, négy másodperccel megelőzve Nyakó
Istvánt. Ez úgy fordulhatott elő, hogy több kigyúrt verőember akadályozta a
politikusunkat.
 A legújabb fejlemény, hogy a rendőrség a bírósági döntést követően, március 4-én
nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen a választás, népszavazás és európai
polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Világméretű botránnyá vált az, ami február 23-án az Nemzeti Választási
Bizottságnál történt. A Kúria döntésével bebizonyosodott, hogy a hatalom
verőemberei akadályozták Nyakó Istvánt a vasárnapi zárvatartás eltörlését célzó
népszavazási kezdeményezése benyújtásában.
 Elfogadhatatlan, hogy a hatalom bárkit erőszakkal akadályozzon meg az
állampolgári jogainak gyakorlásában. Az emberektől rettegő Orbán-kormány annak
ellenére nem tett semmit az elmúlt két hétben, hogy egyértelműen bűncselekmény
történt. Kubatov Gábornak és a Fidesznek azonnal tisztáznia kell magát, és azt,
hogy milyen kapcsolatban állnak Erdősi Lászlónéval.
 Az MSZP felkérte az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnökét, hogy
haladéktalanul hívja össze a testületet, és a szolgálatok vezetőinek részvételével
tisztázzák a Fidesz érintettségét a Nemzeti Választási Irodánál történtek ügyében.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1087516-dontott-a-kuria-akadalyoztak-nyakot-az-nvi-nel
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TÖBB SZÁZ MILLIÁRD FORINTOT
TÜNTET EL MATOLCSY GYÖRGY
A HÍR
 A parlament kivételes eljárásban korlátozta a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló
gazdasági társaságok és alapítványok adataiba való betekintés lehetőségét. Ezzel
meghiúsították, hogy nyilvánosságra kerüljenek az Matolcsy Györgyhöz köthető
alapítványok 260 milliárdos gazdálkodásával kapcsolatos részletek.
 A törvénymódosítás azt a jogerős bírósági döntést írja felül, amely az MNB
alapítványait a megkötött szerződéseinek nyilvánosságra hozására kötelezi. Mivel
azonban az új szabályokat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ezért az
emberek a bírósági ítélet ellenére sem ismerik majd meg, hogy Matolcsy Györgyék
alapítványai kikkel, mikor, milyen ügyben, mekkora összegről kötöttek szerződéseket.
 Ráadásul az intézmény vezetőinek fizetését megduplázta az Országgyűlés, amikor
fideszes javaslatra - 118 kormánypárti igen szavazattal, 58 nem ellenében módosította a jegybanktörvényt. Matolcsy György mostantól havi 5 millió forintot
keres!
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Matolcsy György, Orbán Viktor jobbkeze a főnökéhez hasonlóan fél a magyaroktól,
fél az elszámoltatástól. A bankelnök évek óta sajátjaként kezeli a közpénzt, viszont
ezekért a milliárdokért most az MSZP által indított perek miatt felelnie kellene.
Ezért köpnek le minden szabályt, minden törvényt, minden magyar és európai
értéket, és titkosítják, hogy mire költöttek el 260 ezer millió (!) forintot.
 Fontos, hogy mindenki számára világos legyen: az emberek által összegyűjtött pénz
minden tekintetben közpénz. Orbán Viktor miniszterelnök és Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter helyeztesse a költségvetésbe a Magyar Nemzeti Bank
közalapítványaiba került 260 milliárd forintot, és ezt adja fele-fele arányban az
oktatásnak és az egészségügynek.
 De a Fidesz nem az oktatást akarja megmenteni, mert őket nem érdeklik a mi
gyermekeink jövője. A Fidesz nem az egészségügyet akarja megmenteni, mert őket
nem érdekli, hogy soha nem látott arányban halnak meg idő előtt a magyarok, és
fogy el az ország. Ők inkább ellopják ezt a pénzt.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava:
http://nepszava.hu/cikk/1087196-megszavaztak-a-titkositast-es-brutalisanmegno-matolcsy-fizetese
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JELENTŐSEN CSÖKKENT A FIDESZ NÉPSZERŰSÉGE
A HÍR
 Az utóbbi hetek felfokozott politikai hangulata nem kedvez a kormány
megítélésének – derül ki a Medián közvélemény-kutató legfrissebb, februári
felméréséből. A Fidesz támogatottsága a teljes szavazókorú népesség körében január
óta 34-ről 32 százalékra, a választani tudó „biztos” szavazókra szűkítve pedig 53-ról
46 százalékra csökkent.
 Más pontokon is tetten érhető a Fideszbe vetett bizalom megingása. Egyetlen
hónap alatt 54-ről 60 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint ma Magyarországon
rossz irányba mennek a dolgok. Ráadásul novemberben még a válaszadók 45
százaléka úgy gondolta, hogy az Orbán-kormány jó munkát végez, ám az
elégedettek aránya mostanra 39 százalékra csökkent.
 Eközben a Fidesz elutasítottsága három hónap alatt 35-ről 41 százalékra nőtt, és
azok közül, akik 2014-ben a Fideszre szavaztak, minden tizedik ma már „semmiképp”
nem választana így.


A kormánypárt népszerűségvesztésével egy időben az MSZP növelni tudta
támogatottságát, és jelenleg 15 százalékon áll.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Fideszes verőemberek szállnak szembe a magyarok akaratával, naponta lopnak el
több ezer millió forintot, lejáratókampányt indítanak a tanárok ellen, szétesik az
oktatás, az egészségügy – ez csupán egyetlen hét a Fidesz vezette Magyarország
életéből. Nem csoda, hogy már a fideszes szavazók is szégyellik a saját pártjukat.
 De nem lehet büntetlenül szembe menni a magyarok akaratával. Ezt mutatta a
veszprémi országgyűlési választás, amikor a Fidesz elvesztette a parlamenti kétharmadát. Ezt mutatta az újpesti időközi választás, amikor az észak-pestiek ismét
nemet mondtak a lopásalapú kormányzásra. És ezt mutatta a salgótarjáni időközi
polgármester-választás is, ahol a Fidesz aljas gyűlöletkampánya ellenére totális
győzelmet aratott a szocialista Fekete Zsolt.
 Amig a Fidesz lop, rombol és gyűlölködik, addig az MSZP építkezik, fizetésemelést
követel, és harcol a magyarok jogaiért – legyen szó oktatásról, egészségügyről vagy
akár arról, hogy mi dönthessük el, mit csinálunk vasárnaponként. Ennek a
munkának az eredményei látszani fognak a következő hónapokban is a párt
növekvő népszerűségében.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
HVG: http://hvg.hu/itthon/201610_torespont
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