ADD TOVÁBB!

BALOLDALI.HU HÍRLEVÉL
2016. ÁPRILIS 18.
A HÉTVÉGÉN TÖRTÉNT
AZ MSZP A MUNKAADÓKAT VÉDI


Míg a Fidesz a visszavonuló után bosszúhadjáratba kezdett a vasárnapi zárva tartás eltörlése
miatt, az MSZP a munkavállalókat védő és a munkaadókat nem megterhelő javaslatot nyújt
be az Országgyűlésnek – jelentette be Lukács Zoltán, az MSZP alelnöke.



Miután a Fidesz kénytelen volt visszavonulót fújni, a ledolgozott vasárnapokért járó
bérpótlékot lecsökkentette 50 százalékra. Az MSZP javaslata értelmében a vasárnap munkát
vállalóknak száz százalékos bérpótlék jár, de hogy ez ne terhelje a munkaadókat, az ötven
százalék feletti bérpótlék-részt nem terhelnék járulékok, és ez a járulékmentes jövedelem
nem befolyásolhatja negatívan a munkavállaló későbbi nyugdíjjogosultságát.



Egy munkavállalót egy hónapban maximum két vasárnap lehet munkára kötelezni, a másik
két vasárnapon csak akkor dolgozhat, ha arról írásban megállapodik a munkaadójával.



Nyakó István szocialista politikus emlékeztetett arra, hogy a kormány csak jogilag lépett
vissza a boltzártól, politikailag továbbra is fenntartják a javaslatukat. Ha népszavazás dönt a
kérdésben, akkor három évig nem hozható vissza a törvény, viszont a kormány úgy
trükközött, hogy bármikor újra bevezetheti a tiltást. Ezt nem fogjuk megengedni, megvédjük
a nyitvatartást, és folytatjuk az aláírásgyűjtést.

A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGI ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK


Szombaton volt 72 esztendeje, hogy megkezdődött az első gettók felállítása ÉszakkeletMagyarországon és a Kárpátalján. A náci megszállókkal együttműködő magyar államgépezet
fordult a magyar polgárok ellen, és ez olyan tett volt, amit sem letagadni, sem elfeledni nem
szabad – írta közleményében Tóbiás József pártelnök.



Ez a nap 2001 óta azért a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, hogy soha
többé ne nőhessen fel olyan nemzedék, amelynek tagjai a kirekesztés, a megbélyegzés és
az egymás ellen fordulás csapdájába esnek.



Csak az időn és életeken átívelő összekapaszkodással maradhatunk meg egységes
nemzetnek, amelyben mindenki megtalálja a helyét és a szabadságát, függetlenül a
származásától, vallásától vagy világnézeti meggyőződésétől.

ÚJABB TÜNTETÉSEK:
OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY
A HÍR
 Sikeresnek nevezte a pénteken tartott figyelmeztető sztrájkot Mendrey László, a
Pedagógus Szakszervezetek Szövetsége (PDSZ) elnöke, aki szerint sok száz iskolában
több ezer tanár hívta fel a figyelmet az oktatás problémáira és arra, hogy nem
tudnak többet engedni a követeléseikből.
 Az elnök kiemelte, hogy a pénteki volt az első magyarországi pedagógussztrájk
2007-2008 óta, noha az azóta eltelt években "nem volt nyugalom az olajfák alatt". A
megoldáshoz vezető utat az jelentené, ha a kormány végre érdemi tárgyalásokat
folytatna ahelyett, hogy hárít, és arra a kerekasztalra mutogat, amelyet a tőle függő
szervezetekkel töltött fel.
 Ugyancsak demonstráció volt az egészségügy helyzete miatt. Az egészségügy és az
oktatás nem pártpolitikai kérdés - mondta a megmozduláson Sándor Mária, aki
megköszönte a támogatást a társadalom, a szakdolgozók és a betegek nevében. Azt
mondta, hogy lassan nincs már orvos és nővér, aki ellássa a betegeket. "Én csak
szeretném elvégezni a munkámat" - tette hozzá.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz-kormány gyűlöli azokat, akik ki mernek állni az igazukért, ezért
megpróbálja őket megbüntetni. Ez történik most a fizetésmegvonással fenyegetett
pedagógusok esetében is.
 Az MSZP szerint a kormány tagjainak nem retorziókon kellene törniük a fejüket,
hanem azon, hogyan adjanak több pénzt az oktatásra, és miként tudják teljesíteni
sok ezer pedagógus szakmai követeléseit. A pedagógusok ugyanis nem magukért,
hanem a tanítványaikért és azok szüleiért, Magyarország jövőjéért küzdenek.
 Az MSZP támogatja a sztrájkoló pedagógusokat, diákokat, szülőket, és mindenkit,
aki szembefordul a magyar társadalmat kizsigerelő Fidesszel. Szolidárisak vagyunk a
Pedagógusok Szakszervezetének kékszalagos akciójával, és egyetértünk a felhívás
üzenetével: ha nem működik az iskola, semmi nem működik az országban!

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1091466-pdsz-sikeres-volt-a-penteki-figyelmeztetosztrajk
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ÚJABB FIDESZES KÉPVISELŐ BUKOTT LE
OFFSHORE CÉGÉVEL
A HÍR
 A közép-amerikai Belize-ben, a Seychelle-szigeteken és Cipruson bejegyzett cégek a
tulajdonostársak Kerényi János fideszes képviselő feleségének és fiának több
vállalkozásában.
 Kerényi János a Fidesz közép-magyarországi regionális igazgatója és országgyűlési
képviselője. Az ő körzetébe tartozik többek között Kecskemét, ahol 2014-ig az a
Horváth Zsolt volt a párt egyik parlamenti képviselője, aki saját névvel bukkant fel a
Mossack Fonseca panamai offshore-paradicsomból kiszivárgott adatai között.
 Kerényi lakcímén két, offshore tulajdonossal rendelkező cég is be van jegyezve, a 10
Minutes Bistro és az Abacon.
 Kerényi János újságírói kérdésre elmondta, hogy az offshore cégekkel a „nyugdíjas
éveire spórol”.
 A kormány ugyanakkor a Mossack Fonsecca botrány után elvileg jobban rászáll az
offshore cégekre. Orbán Viktor egy hete közölte, hogy fel kell deríteni a magyar
szálakat a következő hetekben és hónapokban, ami a rendőrség és az ügyészség
dolga lesz.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Abban az országban, ahol milliók élnek szegénységben és sokan minimálbéren
tengődnek, ott egyetlen képviselő sem engedheti meg magának, hogy így
gyarapítsa vagyonát.
 Az offshore botrányba keveredett politikusok Spanyolországtól Izlandig mind
lemondásra vagy visszavonulásra kényszerültek. Tömegek követelték, hogy tűnjön
el a közéletből az a politikus, aki kibújik az adózás alól, aki nem áldoz a saját
polgártársaira a megtermelt jövedelméből, aki az átlagembertől megköveteli a
jogkövetést, de saját magát a törvények felett állónak hiszi.
 Az MSZP ezért felszólítja Kerényi Jánost, hogy mondjon le a mandátumáról,
minden közéletben betöltött szerepéről, és fizesse be az államkincstárba az elcsalt
adóját, adja oda azt a magyaroknak.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index: http://index.hu/gazdasag/2016/04/15/kerenyi_fidesz_offshore/
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2700 MILLIÓ FORINTTAL TÚLÁRAZOTT
HELIKOPTEREKET VETT PINTÉR SÁNDOR
A HÍR
 Majdnem háromszor annyiért vett öt használt helikoptert a magyar
Belügyminisztérium egy cseh cégtől, mint amennyiért az vásárolta a légi járműveket
a német Baden-Württemberg tartomány belügyminisztériumától. A különbség
összesen 2,7 milliárd forint.
 Az öt helikoptert 13,6 millió euróért, azaz hozzávetőleg négymilliárd forint
közpénzért vették meg, közbeszerzés nélkül.
 Baden-Württemberg

belügyminisztériumának

honlapján

megtalálható

az

a közleményt, amely szerint a flottából kivont légi járműveket 4,8 millió euróért
értékesítették. Ám mire a cseh cég eladta a magyar államnak azokat, 8,8 millió
euróval nőtt az értékük.
 Magyarországon nem ritkák a rejtélyes helikopterbeszerzések. A kormány évek óta
ígérget egy nagy üzletet. Másfél éve a honvédségnek hárommilliárd forintért sikerült
vásárolnia három darab 25-27 éves, orosz Mi–8 helikoptert. Az erősen
megkérdőjelezhető ügylet Borbíró Zoltán államtitkári posztjába került, de a
történteknek más következményei nem lettek.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Teljes káosz és felelőtlenség uralkodik a helikopter-kérdésben. 2014-ben a
Honvédelmi Minisztérium „fű alatt” vett három helikoptert. Most a
Belügyminisztérium tette ugyanezt öt gép esetében.
 A beszerzés részleteit abszurd módon „az érintett eszköz, rendszer bonyolultsága
ezt indokolttá teszi” ürüggyel próbálják meg elrejteni a nyilvánosság elől. Az is
kiderült, hogy csak egyetlen céget kértek fel az ajánlattételre.
 A szedett-vedett, indokolatlanul drága, a nyilvánosság teljes kizárásával formálódó
megoldások okozta pazarlás a kormány felelőssége. Hagyták leamortizálódni a
biztonság egyik garanciáját jelentő magyar helikoptereket. Továbbra is elvárjuk,
hogy gazdaságos, átlátható, valódi versenyt biztosító, hosszú távú megoldást
jelentő helikopter-beszerzés valósuljon meg!
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszabadság: http://nol.hu/gazdasag/haromszoros-arat-fizetett-az-allam-a-hasznalthelikopterekert-1611029
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