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MILLIÓKAT NEM LEHET ELHALLGATTATNI
A FIDESZ FÉL, HOGY AZ EMBEREK ELMONDJÁK A VÉLEMÉNYÜKET A KORMÁNYZÁSRÓL

 Örülünk, hogy egy független országgyűlési képviselő és egy politikai párt
együttműködése teremtheti meg Magyarországon azt a helyzetet, amelyben az
emberek végre elmondhatják a véleményüket – jelentette ki Tóbiás József azon a
sajtótájékoztatón, amelyet Gőgös Zoltánnal és Kész Zoltán független képviselővel
tartott a Kossuth téren.
 A Fidesz fél, hogy az emberek elmondják a véleményüket a kormányzásról, fél a
szabad sajtótól, a valós társadalmi kérdésekre adott valós válaszoktól – mondta az
MSZP elnök-frakcióvezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy a népszavazás egyben
előválasztás is. Az emberek most, félidőben elmondják, hogy szerintük jó irányba
mennek-e a dolgok, vagy változtatni kell. A pártelnök szerint egyértelmű, hogy a
Fidesz ezért akadályozza a népszavazásokat.
 Biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, ahogy nem lehet elhallgattatni milliókat, a
népszavazást sem lehet megakadályozni. Kell egy alkalom, amikor az emberek
elmondhatják, hogy jó-e az a kormányzás, amely a kiváltságosoknak kedvez,
miközben emberek millióinak nincs esélye a felemelkedésre.
 Gőgös Zoltán élesen bírálta a kormányt a földárverések és az egyre mélyülő
társadalmi szakadék miatt. Az MSZP elnökhelyettese kijelentette, amikor láthatóvá
vált, mi készül, a szocialisták felkészültek arra, hogy minden tőlük telhetőt
megtegyenek a galádság megakadályozása érdekében. Részsikerek vannak, de nem
lehetünk nyugodtak, mert bár jelentős mennyiségű föld megmarad, a hatalom nem
nyugszik: következnek a halastavak és a gyümölcsösök, aztán pedig az erdők.
 Látjuk, a hatalom számára csak az a kérdés, hogyan tudna magának minél nagyobb
vagyont, minél több lehetőséget teremteni. Most már olyan dinasztiákról lehet
hallani, amikhez foghatóak utoljára a középkorban voltak Magyarországon.
 Gőgös Zoltán jelezte, hogy ezért indította el a népszavazási kezdeményezését, amit
először betiltatott volna a Fidesz, de a Kúria döntése nyomán gyűjthető az aláírás.

NÉPSZERŰSÉGNÖVELÉSRE HASZNÁLJA A KORMÁNY A
BRÜSSZELI MERÉNYLETEKET?
A HÍR

 A brüsszeli tragédiát felhasználva látványos intézkedéseket tesz a Fidesz, miközben
a megelőzés ügyében nem lép, legalább is ez látszik a kormánypárt
kommunikációjából. Ennek egyik eleme, hogy csak múlt szerdán döntött a
terrorizmus elleni intézkedéscsomagról a kormány, amelyet Pintér Sándor
belügyminiszter jelentett be Simicskó István honvédelmi miniszterrel és Kovács
Zoltán kormányszóvivővel.
 Ennek értelmében felállna a terrorelhárítási információs bűnügyi központ. A
telefonos és internetes adatszolgáltatást dekódolhatják a magánszolgáltatók, azaz
lehallgathatják a telefont, elolvashatják az emaileket. Bizonyos esetekben
ellenőrizni akarják a szerintük gyanús pénzügyi tevékenységet. A bankszámlára eddig
is rá lehetett látni, de a kormány szeretné, ha adott embereknél folyamatosan
lehetne látni a pénzmozgást.
 Eközben kiszivárgott a Nézőpont Intézetnek a kormány számára készített
közvélemény-kutatása, amely szerint a magyarok nem támogatják a Fidesz korábbi,
a terrorveszélyre hivatkozó és a kormánynak további jogköröket biztosító
alkotmánymódosítását. A megkérdezettek többsége (44 százalék) nem vagy inkább
nem értetett egyet az alaptörvény módosításának tervezetével. A támogatók a
megkérdezettek 42 százalékát tették ki. A különbség még nagyobb a tervezettel
teljes mértékben egyetértők (17%) és az azt teljesen elutasítók (29%) között.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A miniszterelnöknek minden felelősséget viselnie kell azért, hogy csupán a brutális
brüsszeli terrorcselekmények másnapján jutott el oda, hogy komolyan vegye az
MSZP két hónapja benyújtott javaslatait a terrorhelyzettel kapcsolatban.
 Az MSZP minden olyan javaslatot támogatni fog, amely kellő és megfelelő garanciák
mellett erősíti a magyar állampolgárok biztonságát, és semmi olyat nem szavazunk
meg, amely a magyar állampolgárok kontroll és garancia nélküli, indokolatlan
jogkorlátozását célozza.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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MÁR A KÖNYVHÉT SEM TETSZIK A FIDESZNEK
A HÍR

 Ellentmondásos információk vannak arról, hogy Budapest egyik legfontosabb és
egyik legrégibb kulturális eseményét, a Könyvhetet kitiltotta-e a Fidesz a
Vörösmarty térről. Az 1929 óta megrendezett fesztivál azért nem települhet ki immár
87. alkalommal a térre, hogy ott „rend legyen”. A sajtó információi szerint a "város
urai" ezzel indokolták az elfogadhatatlan döntésüket.
 A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése eljuttatott egy közleményt az
MTI-hez, amelyben ezt írták: a Fővárosi Önkormányzat illetékes bizottságának
képviselői meg kívánják tagadni a 2016. június 9-én kezdődő 87. Ünnepi
Könyvhéttől a Vörösmarty tér használati jogát. A városvezetés a Vörösmarty tér
helyett a Múzeumkertet és a Pollack Mihály tér együttesét ajánlotta fel lehetséges
helyszínként a Könyvhétre. A MKKE úgy véli, hogy ez a helyszín legfeljebb csupán az
idei évre jelentene alternatívát, mert a kormány 2015 novemberében döntött a
Nemzeti Múzeum kertjének régészeti feltárással együtt járó felújításáról.
 Ellenzéki politikusok szerint a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és
Közterület-hasznosítási Bizottsága - amelynek Kocsis Máté az alelnöke - március 8án határozatban döntött arról, hogy április 29-től a József nádor téri építkezés miatt
parkoló lesz a Vörösmarty téren.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Mivel épelméjű érvek nem szólnak mellette, csak a mezei bunkóság vezérelhette a
Fidesz fővárosi képviselőit, amikor megtagadták a 87. Ünnepi Könyvhéttől a
Vörösmarty teret. A Belvárosnak arról a részéről van szó, amely az elmúlt 86 évben
- egyetlen kivétellel - minden esztendőben a Könyvhét otthona volt.


Értjük, hogy Kocsis Máté és Láng Zsolt retteg a kultúrától, hiszen az ember attól fél,
amit nem ismer. Megszoktuk, hogy könnyebb egy fideszes képviselővel összefutni a
dubai reptéren, mint bármely budapesti színházban.



Azt követeljük a Fidesztől, hogy amikor a megfelelő szakbizottságban vagy a
Fővárosi Közgyűlésben az Ünnepi Könyvhétről és annak Vörösmarty téri
engedélyéről lesz szó, képviselői szavazzanak igennel. Segítünk: a zöld gombot kell
megnyomni.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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Népszava:
http://nepszava.hu/cikk/1089272-a-fovaros-dontott-konyvhet-helyett-autoklesznek-a-vorosmarty-teren

AZ ÉLELMISZEREKET TERHELŐ ADÓ
CSÖKKENTÉSÉT KÖVETELI AZ MSZP
A HÍR

 Az MSZP továbbra is az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra történő
csökkentését követeli – jelentették ki a párt sajtótájékoztatóján. A családok
többségének nagy anyagi terhet, kihívást jelent például a húsvétra való felkészülés, a
nagybevásárlás, ezért a Fidesz által fenntartott 27 százalékos élelmiszeráfa sokuknak
a böjti időszak meghosszabbítását jelenti. Ilyen "brutális" élelmiszeradó sehol sincs
Európában.
 A kormánypárti Nézőpont Intézet nemrégen készült - és kiszivárgott – kutatása
szerint a magyar emberek 62 százaléka áfacsökkentést akar. Ráadásul a nyers
sertéshús áfájának csökkentése is bebizonyította, hogy ez a mértékű adócsökkentés
leviszi az árakat.
 Az élelmiszerek adó- és egyben árcsökkentése azért is fontos, mert a magyar családok
többsége nem érzékeli a Fidesz-kommunikációban szajkózott költségvetési és
kormánysikereket, ráadásul a napokban az Európai Bizottság jelentése komoly
kritikát fogalmazott meg a magyarországi szegénységgel kapcsolatban.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A Fidesz nem hajlandó magyarázatot adni arra, hogy miért van Magyarországon
rekord magas, 27 százalékos élelmiszer áfa. Ha Románia 10 százalékra tudta
csökkenteni az élelmiszerek áfáját, Orbánék miért nem tudják megtenni ugyanezt?
 Az MSZP évek óta követeli az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését. Most is
érvényben van a pártnak az a törvényjavaslata, amely szerint az összes alapvető
élelmiszer áfája 5 százalékra csökkenne.
 A Fidesz minden bevásárlásra extra adót vet ki. Ahányszor a magyar családok
bevásárolnak, a Fidesz annyiszor nyúlja le őket!
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