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HÍREK - RÖVIDEN
NEM HISZÜNK A FIDESZNEK – GYŰJTJÜK AZ ALÁÍRÁSOKAT
 Azért gyűjtünk aláírásokat, mert nem hiszünk a Fidesznek. Az elmúlt napokban
világossá vált, meg akarja fosztani a választókat a Fidesz attól, hogy véleményt
mondhassanak a saját sorukról, a vasárnapi nyitvatartásról – jelentette ki Tóbiás
József, a budapesti Nyugati pályaudvar aluljárójában lévő aláírásgyűjtő pontnál.
 Az MSZP elnöke emlékeztetett arra, hogy Semjén Zsolt kijelentette, nem mondanak
le a vasárnapi boltzárról, Balog Zoltán és Lázár János pedig nem támogatta a
miniszterelnöke előterjesztését.
 A Fidesz nem a társadalom akaratára és véleményére kíváncsi, hanem újabb regulát
szeretne bevezetni. Azért kell gyűjteni az aláírásokat, mert a Fidesz csak az erőből ért.
 Tóbiás József kifejtette: ha a nép mondja ki, hogy el kell törölni a vasárnapi boltzárat,
akkor három évig nem nyúlhat a kormány ehhez a kérdéshez, ellenkező esetben
viszont a Fidesz megváltoztathatja a törvényt. A kellő számú aláírás birtokában
jelezhetünk majd a miniszterelnöknek, amikor meggondolja magát.
AZ MSZP ISMÉT BENYÚJTJA ÁFA CSÖKKENTŐ JAVASLATÁT
 Mostanra a Fidesz is kezdi belátni, hogy az évi 1000 milliárdos áfa csalások ellen a
leghatékonyabban áfa csökkentéssel lehet fellépni. Az alapvető élelmiszerek és
fogyasztási cikkek áfájának 5%-ra csökkentése a magyar családoknak is nagy
segítséget jelentene – írta közleményében Gőgös Zoltán.
 A tojás és a baromfi áfájának csökkentésével azonban nem szabad megvárni a jövő
évet, már június 1-től alkalmazni kell. Csökkenteni kell továbbá a tej és a zöldséggyümölcsökre rakódó áfa terhet is – hívta fel a figyelmet az MSZP elnökhelyettese.
 Az MSZP a Fidesz által óvatosan megkezdett áfa csökkentés meggyorsítása érdekében
hétfőn ismét benyújtja a szakmával korábban egyeztetett törvényjavaslatát.

GYŐZTEK AZ EMBEREK,
GYŐZÖTT AZ MSZP
A HÍR
 Megszavazta a parlament a kötelező vasárnapi zárvatartásról szóló törvény
visszavonását. A 176 szavazó képviselőből 163 szavazott igennel a visszavonásra, 11en tartózkodtak, és két képviselő nyomott nemet.
 A törvény visszavonását hétfőn jelentették be. Fontosak az elemzések, a gazdasági
mutatók és a számok, de a kormánynak fontosabb, hogy az emberek hogyan
vélekednek erről – mondta Rogán Antal, aki elismerte: „nagyon sokan vannak a lépés
ellenzői”. Szerinte nem sikerült meggyőzni a többséget arról, hogy a vasárnapi
munkavégzés tilalma megkönnyíti az életüket.
 Érdekesség, hogy pár napja még Orbán Viktor miniszterelnök is úgy nyilatkozott a
Kossuth Rádióban, hogy pártolja a vasárnapi munkavégzés tilalmát. Nem akarnak
megfosztani senkit attól, hogy dolgozzon vasárnap, de nem akarják azt sem, hogy ez
kényszer legyen.
 A szocialista Nyakó István az elsők között reagált a kormány lépésére: „Szentül meg
voltam győződve arról, hogy fülüket-farkukat behúzva vissza fognak vonulni.”

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A vasárnapi boltzár megszüntetéséről szóló kormányzati bejelentés igazolja, hogy
győztek az emberek Magyarországon, győzött a társadalmi akarat, a részvételi
demokrácia, és győzött a Magyar Szocialista Párt!
 A kormány visszalépése ellenére sem teszünk le arról, hogy kiderüljön, kik akarták
megakadályozni a boltzár elleni népszavazást, kik voltak a felbujtók, akik odaküldték a
kigyúrt férfiakat a Nemzeti Választási Bizottság épületébe.
 A kormányellenes népszavazást pedig akkor is megtartjuk, és küzdünk tovább a
kormányváltásért! A Fidesz fél az emberektől. Világosan kiderült, hogy ha van
társadalmi akarat, akkor a kormány leváltható, és le is fogja váltani a nép!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Origo.hu: http://www.origo.hu/itthon/20160411-rogan-antal-kormanyules-bejelentesminiszterelnoki-kabinetiroda.html

2

SÍR ÉS NEVET A SZAKMA AZON,
HOGY MIRE ADTAK NÉGY MILLIÁRDOT
A SZÁZADVÉGNEK
A HÍR
 Hetvenhét ezer oldalnyi, a kormánytól kiperelt Századvég-iratot dolgozott fel a
vs.hu. Kiderült, hogy az ennek nagy részét kitevő közvélemény-kutatásokban
szakmailag nonszensz, értelmezhetetlen, felesleges, ráadásul számítógéppel egy
pillanat alatt előállítható oldalak tízezrei vannak.
 Nem csoda, hogy a Miniszterelnökség és a Századvég is megtett mindent annak
érdekében, hogy a négymilliárdért készített tanulmányok ne kerüljenek
nyilvánosságra. Kiderült, hogy az elsőre hatalmasnak tűnő irathegynek csak a
negyede valódi elemzés. De még azzal is – ügyetlenül - trükköztek, hogy minden
egyes grafikont egy oldal nagyságúra húztak fel, és a betűket is felnagyították.
 A lap által megkérdezett szakértők kinevették a Századvég módszerét, például
annak dilettantizmusa és az oldalszaporítás miatt. Ez a rengeteg oldal olyan
munkaanyag, amit nem szokás átadni a megrendelőnek, csak a belőlük készült 5-10
oldalas összefoglalót.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha a Fideszen múlik, ebben az országban csak Orbán Viktor, a családtagok, a
haverok és más kegyeltek járnak jól. A kormányzás csak fedőtevékenység, a lényeg,
hogy a „közpénz elveszítse közvagyon jellegét”.
 Erre jó példa a Századvég. Már az intézet korábbi munkatársa, Mellár Tamás
közgazdász is csak annyit mondott róla, hogy ez egy „pénzmosoda”.
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
nincs pénz a tanárok, nővérek, orvosok és tanárok fizetésemelésére, akkor hazudik.
Lenne pénz rá, csak a fideszesek hazaviszik. A Századvég éppen 4 milliárdot.
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KISHANTOS: VESZTETT AZ ÁLLAM,
VESZTETT A FIDESZ
A HÍR
 Törvényt sértett a Nemzeti Földalapkezelő a kishantosi földek pályáztatásakor
2013-ban, és a Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak volt igaza, amikor pert
indított az általa egykor bérelt állami földekre kiírt pályázatok elbírálása ügyében.
 A Kúria ugyanis helybenhagyta a másodfokú bíróság döntését, amelyben
megsemmisítette a Nemzeti Földalapkezelőnek a Mező Vidék Bt.-vel megkötött
szerződését. A másodfokú bíróság tavaly nyáron döntött arról is, hogy az NFA
pályázati kiírásának és elbírálásának jogszerűségét vizsgálnia kell a bíróságnak, és
ezért ezt az ügyet visszautalta első fokra. Az NFA és a Mező Vidék Bt. azonban nem
fogadta el a jogerős ítéletet a szerződés megsemmisítéséről, és a Kúriához fordult. A
Kúria viszont helybenhagyta a 2015-ben hozott másodfokú ítéletét, Kishantos tehát
győzött.
 A Greenpeace álláspontja szerint az ítélet precedensértékű: azt mutatja, hogy a
bíróságok ténylegesen számon kérhetik a NFA-n a jogszabályok betartását.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Szerencsére már nem először derül ki, hogy a Fidesz sem tehet meg mindent. Ez az
ítélet bátorítást, erőt ad minden olyan gazdálkodónak, aki hasonló helyzetbe került
az állami földbérleti pályázatok szabálytalan elbírálása során, és reményt azoknak,
akik az állami földek eladása során kerültek hasonló helyzetbe.
 A spekulánsok és a fideszes haverok kezére került földet vissza fogjuk venni, és
minden vásárlásra fordított forint eredetét szigorúan kivizsgáljuk.
 Az emberek a népszavazáson a földügyekről is véleményt mondhatnak. Világos és
egyértelmű választ fognak adni a magyarok Orbánék vérlázító akcióira.
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