ADD TOVÁBB!

BALOLDALI.HU HÍRLEVÉL
2016. MÁRCIUS 11.
A NAPOKBAN TÖRTÉNT
KEZDEMÉNYEZTÜK A HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG ÖSSZEHÍVÁSÁT
 A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelése miatt Harangozó Tamás,
parlamenti frakciónk helyettes vezetője, a Honvédelmi és rendészeti bizottság
alelnöke kezdeményezte a Honvédelmi és rendészeti bizottság összehívását. A
Belügyminisztériumnak és a Honvédelmi Minisztériumnak haladéktalanul számot kell
adnia a parlamenti szakbizottságnak arról, pontosan milyen indokok alapján döntött
a kormány a válsághelyzet kihirdetéséről.
 Az MSZP elvárja, hogy megalapozott és hiteles információkkal igazolják az egész
ország területére elrendelt rendkívüli intézkedés szükségességét. Továbbá
ismertessék, mi várható a következő hetekben, és adjanak részletes tájékoztatást
arról, milyen konkrét rendkívüli intézkedések bevezetését tervezik.
KUBATOV GÁBOR MAGYARÁZKODÁSA HAZUG ÉS SZÁNALMAS
 Kubatov Gábor erőtlen hazudozásával csak még mélyebb morális válságba taszítja a
Fideszt – írta közleményében Lukács Zoltán. Pártunk alelnöke, a frakció helyettes
vezetője szerint Kubatov mentegetőzése azért is rendkívül szánalmas, mert ma már
mindenki látja és érti, mi is történt a Nemzeti Választási Irodánál. Az emberek
tisztában vannak azzal, hogy az NVI-nél megjelent kigyúrt verőlegények a Fidesz
érdekei szerint cselekedtek.
 Tény, hogy az MSZP-s Nyakó Istvánt a kigyúrt verőemberek megakadályozták abban,
hogy alkotmányos jogával élve elsőként adhassa le népszavazási kezdeményezését.
Ezt a Kúria jogerős ítélete is megállapítja. Tény, hogy Kubatov Gábor a Fidesz
alelnökeként az FTC elnöke is, és az is tény, hogy a kigyúrt verőlegények a „Fradi
Security”-nek dolgoztak. Tény, hogy Kubatov Gábor hetek óta nem mer kiállni a
valódi nyilvánosság elé, csak a kormány ellenőrzése alatt álló médiumoknak mer
nyilatkozni.

 Ha mindezen tények ismeretében a műholdas távközlés és az internet korában
Kubatov Gábor azt hiszi, hogy az ő tengerentúli távollétének bizonygatása meggyőző
magyarázat, akkor ki kell ábrándítanunk: egy szavát sem hiszi el senki.

JOGTIPRÓ BAKANCS ORBÁNNAK
A HÍR
 Egy fekete bakanccsal lepte meg a kormányfőt távollétében az MSZP a
parlamentben, miután a "fekete kedd" eseményei kerületek szóba. Napirend előtt
ugyanis a szocialista Harangozó Tamás idézte fel, mi is történt a Nemzeti Választási
Iroda (NVI) épületében.
 Miután Orbán aznap Brüsszelben volt, így csak az üléstermi asztalára tehette le a
díjat Harangozó, aki ez előtt még Balog Zoltánt, illetve Gulyás Gergelyt kérdezte
arról, hol voltak a "fekete kedden". Azért őket, mert annak idején ők osztottak ilyen
díjat a 2006-os események miatt.
 Völner Pál igazságügyi államtitkár azzal igyekezett visszavágni, hogy a törvény 1997es, és a "Horn-kormány idejéből származik". Azt azonban elfelejtette, hogy a
jogszabályt 2013-ban a Fidesz újként fogadta el, jelentős szabályváltoztatásokkal. A
fideszeseknek egyébként nem tetszett Harangozó felszólalása és morogtak, amikor
a fekete bakancs Orbán asztalán landolt.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ma már az egész országnak világos: egy egész rendszer mesterkedik azon, hogy ne
lehessen népszavazást tartani olyan kérdésben, amely Orbán Viktornak nem
tetszik.
 El akarják hitetni egy országgal, hogy két hét alatt nem tudnak azonosítani egy
tucat verőembert, akiről a teljes magyar sajtó és a választási iroda kamerarendszere
is felvételeket készített.
 Elfogadhatatlan, hogy a hatalom bárkit erőszakkal akadályozzon meg állampolgári
jogainak gyakorlásában. A magyaroktól 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, hogy
milyen kapcsolatban áll Erdősi Lászlónéval.
 Amíg Orbán és kormánya esetleges érintettsége nem tisztázódik, addig nincs
morális tőkéjük ahhoz, hogy a népszavazási törvényről tárgyaljanak.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1087815-jogtipro-bakancs-orbannak
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EGYENLŐ MUNKÁÉRT EGYENLŐ BÉRT!
A HÍR
 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, mert nem a nép
barátja, igazságtalan, mert beszédben igen, de tettekben nem nőbarát és nem
demokrata.
 Az Egyenlő munkáért egyenlő bért című konferencián – amelyet az MSZP Nőtagozata,
a brüsszeli Foundation for European Progressive Studies (FEPS) és a Táncsics Mihály
Alapítvány szervezett – a pártelnök úgy fogalmazott: a Fidesz-KDNP kormány
politikájában a hangsúly a múlt századi férfi-női szerepek konzerválásán van. „Ki
kell mondani, hogy az orbáni politika hat évében női honfitársaink tömegével maguk
is hajlamossá válnak elfogadni azt a politikai sugallatot, hogy mi, magyar
állampolgárok nem vagyunk egyenlőek.”
 Tóbiás József szerint ma Magyarországon a legnagyobb probléma az aktív és passzív
agresszió rendszerszintű létezése és ennek elfogadása. Mint mondta, a Fideszkormány nem lép fel szigorúan a nőket és a gyermekeket érintő agresszió ellen, ezért
a félelem és fenyegetettség mérgezi meg a mindennapokat.
 Beszédében Tóbiás József rámutatott arra is, hogy a nők a mai napig 20-25
százalékkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egyenlő munkáért egyenlő bért! Elfogadhatatlan, 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.
 A mi dolgunk, hogy kérlelhetetlenül fellépjünk a nők elleni erőszak ellen, hiszen a
kormány nem tesz ez ellen, sőt, eltűri, és mintát ad ahhoz, hogy továbbra is
előforduljon.
 Nem lehetnek másodrendű állampolgárok azok a nők, illetve családok, akik nem a
Fidesz-kormány elvárásai szerint élik az életüket! A jelenlegi hatalom által sulykolt
nézettel szemben a gyermekét egyedül nevelő nő is családban él, mint ahogy a
gyermektelen párok is családot alkotnak.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1087624-mszp-moralis-valsagban-van-az-orban-kormany
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ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELÉ KERÜLT A
JEGYBANKTÖRVÉNY
A HÍR
 Előzetes normakontrollt kért Áder János államfő a Magyar Nemzeti Bankról,
valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvények módosításáról az
Alkotmánybíróságtól (Ab) - áll az államfő nyilatkozatában.
 A kormányoldalon úgy készülnek, hogy a parlamentnek „második körben"
módosítania kell a jegybanktörvényt, mivel az alapítványokra és a titkosításokra
vonatkozó passzusok minden bizonnyal alkotmányellenesek.
 A javaslatot egy fideszes képviselő nyújtotta be Bánki Erik politikai botrányt okozó
érvelésével, amely szerint a Matolcsy-alapítványokhoz elkülönített vagyon „elveszíti
közvagyon jellegét", de ezzel a fideszesek és a kormányzati szereplők sem értenek
egyet. Kövér László a múlt héten, napokkal az aláírása előtt világossá tette, hogy mi a
véleménye az MNB-törvényről. Arra a kérdésre ugyanis, hogy a jegybank által
létrehozott alapítványnál lévő pénz közpénz-e vagy sem, azt válaszolta: „Mi más
lenne?"
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ennek a törvénynek az Alkotmánybíróságon a helye! A napnál is világosabb, hogy
Matolcsy György, Orbán Viktor jobbkeze a főnökéhez hasonlóan fél a magyaroktól,
fél az elszámoltatástól. Matolcsy 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 miniszterelnöknek és Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszternek törvényes lehetősége van arra, hogy a költségvetésbe
helyeztesse a Magyar Nemzeti Bank közalapítványaiba került 260 milliárd forintot és
ezt fele-fele arányban az oktatás és az egészségügy kapja.
 De a Fidesz nem az oktatást akarja megmenteni, mert őket nem érdeklik a mi
gyermekeink. A Fidesz nem az egészségügyet akarja megmenteni, mert őket nem
érdekli, hogy soha nem látott arányban halnak meg a magyarok idő előtt, és fogy el
az ország. Ők ezt a pénzt inkább ellopják.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszabadság: http://nol.hu/belfold/nem-titok-ader-fekez-az-mnb-botrany-miatt-1605225
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