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ÁLLÍTSÁK VISSZA A SVÁJCI INDEXÁLÁST!
 Ez kell ahhoz, hogy az aktív foglalkoztatottak és a nyugdíjasok között ne nyíljon
tovább a jövedelemolló. Erre hívta fel a figyelmet Korózs Lajos, az Országgyűlés
népjóléti bizottságának szocialista alelnöke, aki szerint a 0,9 százalékos
nyugdíjemelés tisztességtelen és megalázó az érintettek számára.
 A képviselő szerint lenne pénz tisztességes emelésre, ez látható a költségvetés egyes
fejezeteiben, ahol a presztízsberuházásokra komoly százmilliárdokat különítettek el.
 A svájci indexálás az inflációt és a nettó bérnövekedést egyaránt 50 százalékban
venné figyelembe, és így a 0,9 százalék helyett legalább 3 százalék lehetett volna az
emelés. Az átlagos nyugdíjemelés 1070 forint helyett 3600 forint lenne.
A FIDESZ-KORMÁNY LOPTA EL A VASÁRNAPI BÉRPÓTLÉK FELÉT
 A Fidesz-kormány csökkentette a felére a vasárnap dolgozók pénzét, most pedig
megpróbálják eljátszani, mintha semmi közük nem lenne ehhez. Gúr Nándor
parlamenti képviselő szerint együgyűséget szimulálva úgy tesznek, mintha a
bérpótlék rendezése csak munkaadók és munkavállalók ügye lenne. Mivel a Fideszkormány lopta el a vasárnapi bérpótlék felét, ezért ezt neki kell visszaadnia!
 Az MSZP ígérgetés helyett már régen benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely
szerint mindenki, aki vasárnap dolgozik, arra a napra kapjon dupla bért. Ez ott van a
Parlament előtt, és üzenjük Orbánéknak: csak meg kell szavazniuk.
A MAGYAR EMBEREK ÉLETÉT ÉS BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTETI A KORMÁNY
 A Fidesz-kormány a magyar emberek életét és biztonságát tette kockára azzal, hogy
nyilvánosságra hozta: a Honvédkórházban látják el a magát Iszlám Államnak nevező
terrorszervezet ellen küzdő kurd katonákat. Ezzel szinte célpontként jelölték meg az
egyik legnagyobb, több százezer budapesti és Pest megyei lakos, valamint az összes
katona és rendészeti dolgozó ellátásáért felelős kórházat – írta közleményében
Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke, és Harangozó Tamás, a
Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke
 Jjól látható, hogy a Fidesz-kormány a terrorfenyegetettség növekedéséből próbál
politikai hasznot húzni. Mára odáig jutottunk, hogy a kormány nemcsak hivatkozik a
terrorfenyegetettségre, hanem maga generálja azt.
 Felszólítjuk a Fidesz-kormányt, hogy azonnal hagyjon fel ezzel a felelőtlen
magatartással! Önös pr-érdekeiktől vezérelve nem játszhatnak a magyar emberek
életével és biztonságával!

ORBÁN NEM AKARJA
ÁDER JÁNOST KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKNEK?
A HÍR
 A parlamenti igazságügyi bizottság ülése előtt Vass Imre fideszes képviselővel
beszélgetve a KDNP-s Rubovszky György azt mondta, a kormánypártok nem fogják
jövőre újraválasztani Áder Jánost köztársasági elnöknek: „Viktor nem engedi meg”.
Rubovszky azt is mondta, hogy akár házszabálysértéssel is megakadályozza egy
jobbikos javaslat napirendre vételét.
 Amikor ez kiderült, és a Hír Tv kérdezni akarta Rubovszky Györgyöt Áderről, de a
politikus azt mondta: egy magánbeszélgetést hallgatott ki, ugyanakkor nem tagadta
az állításait.
 Egy kicsivel később azonban Rubovszky György a Népszabadságnak már azt
állította, hogy a beszélgetésben Áder Jánosról szó sem volt, a Hír TV azonban
délután egy újabb felvétellel bizonyította ennek az ellenkezőjét.
 Rubovszky Györgynek nem ez az első botránya májusban. A múlt héten derült ki az,
hogy politikai haszonszerzésből ragaszkodnak a kormánypártok a népszavazáshoz.
Rubovszky György bevallotta, hogy ha a Jobbik javaslatára módosítanák az
alkotmányt, nem lenne szükség a referendumra.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ismét kiderült, hogy Orbán Viktor az egész országot egy politikai orosz rulettre
használja. Most Áder János veszített a játékon, és kerül a helyére egy hűségesebb
talpnyaló.
 A Fidesz nem tisztel sem Istent, sem embert: a köztársasági elnök intézményét
éppúgy semmibe veszi, mint ahogy a népszavazást. Rubovszky György szavaiból
kiderült: hiába végezte még szerinte is jól a munkáját Áder János, mennie kell.
Kiderült az is, hogy a menekültkvótás népszavazás csak trükk, és ha akarná, a Fidesz
népszavazás nélkül is azt tehetne, amit akar.
 Az MSZP éppen ezért javasolja hosszú évek óta a közvetlen elnökválasztást és a
valódi népszavazások megtartását. A magyarok megérdemelnék, hogy a fideszes
politikusok ne játékszernek használják őket.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1094239-hazudott-rubovszky
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32 MILLIÓS ZONGORÁT VESZ AZ MNB ALAPÍTVÁNYA
A HÍR
 121 ezer dollárért (32 millió forintért) vesz zongorát a Magyar Nemzeti Bank
Matolcsy György vezette alapítványa. A hangszert a több mint négymilliárdért
megvásárolt Lónyay-villába vinnék. Az alapítvány szerint azért van szükség a
zongorára, mert a villában zenei és kulturális programokat tartanának.
 Márciusban derült ki, hogy az alapítvány a régi budai városháza patinás épületében
Magyarországon egyedülálló, angol nyelvű, nemzetközi oktatóbázissal és hallgatói
körrel rendelkező doktori iskolát akar működtetni szeptembertől.
 Eközben Lentner Csaba, az egyik alapítvány, a Pallasz Athéné Domus Scientae
kuratóriumi tagja nyíltan kimondta, hogy minden egyetemen azt kell oktatni, és a
társadalommal is el kell fogadtatni, amit ő és Matolcsy gondol a világról, mert csak
így nyerhet a Fidesz 2018-ban. Azaz lényegében elismerte, hogy a Nemzeti Bank
alapítványai a Fidesz 2018-as kampányát finanszírozzák.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Egy hetet adott az MSZP Matolcsy György jegybankelnöknek, hogy reagáljon a
lemondását sürgető szocialista felszólításra. Ha ennek nem tesz eleget Matolcsy
György, akkor Áder János államfő fellépését kéri az MSZP.
 Az MSZP szerint az MNB elnöke méltatlanná vált posztjára. A jegybankelnök
egyetlen célja segíteni a Fidesz 2018-as választási győzelmét, ezért már nem a közt
szolgálja, hanem pártkatona, havi ötmillió forintért.
 A Nemzeti Bank elnöke megpróbált "eldugni" 260 milliárd forint közpénzt, de
lebukott. Saját barátait megmentette a Quaestor-ügyben, míg tízezreket hagyott
adósságban.
 Az MSZP érti, hogy miért látható a „családbarát munkahely” tábla a Magyar
Nemzeti Bank épületében: a jegybankelnök az összes unokatestvérét segítette sok
száz millió forint közpénzzel.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1094004-matolcsy-es-a-30-millios-zongora-esete
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TÁJÉKOZATATÁS HELYETT KAMPÁNYOL A KORMÁNY
A HÍR
 Valódi veszély a kényszer-betelepítés, és Brüsszelben csak a népszavazásból értenek.
Ezért olyan üzenetet kell küldeni, amit megértenek - fogalmazott napirend előtt a
parlamentben a fideszes Hörcsik Richárd. Az Európai ügyek bizottságának elnöke a
betelepítés tervét ostorozta, a kvótaellenes referendumot pedig dicsérte, majd azt
állította, hogy az Európai Bizottság (EB) kezdi elveszíteni a realitásérzékét, kapcsolatát
az európai polgárokkal.
 A múlt heti Kormányinfón azt kérdezték Lázár Jánostól, hogy mekkora költséggel
kalkulál a kormány kvótanépszavazás kampánya ügyében. A miniszter pontos számot
nem mondott, de fontosnak látta kijavítani a kérdést: nem kampány lesz, hanem
tájékoztatás.
 Tuzson Bence kommunikációügyi államtitkár másnap már Lázárt kijavítva nyilatkozott
az M1-nek: "a kormány kötelessége, hogy tájékoztassa az embereket, és felhívja a
figyelmüket a kényszerbetelepítés veszélyeire, ezért indít kampányt".
 Közben kikerült az utcákra a kormány Brüsszelt jó modorra tanító plakátja, amely
konkrét információt nem tartalmaz, így sokkal inkább nevezhető kampányfogásnak,
mint tájékoztatásnak. A sok milliárd forint közpénzből kitett plakátokon mindössze
egyetlen mondat szerepel: „Üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék!”
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP szerint kidobott pénz a Brüsszelnek üzenő óriásplakát-kampány, mert az
európai intézményekben pontosan érti mindenki, hogy Orbán Viktor és a Fidesz mit
művel.
 Brüsszelben látták és tapasztalták, ahogyan a magyar kormány képviselői a közös
megoldást kereső egyeztetéseken miként mutatkoztak először partnernek, majd
fúrtak meg minden létező lehetőséget, hogy végül otthonról visszamutogatva a
végzet bábeli tornyaként fessék le az európai fővárost.
 Az MSZP szerint a kvótanépszavazás csak habonyi provokáció, mert jogilag
közömbös az eredménye, és az uniós döntéshozatal szempontjából nincs
jelentősége. A MSZP szerint aljas is a népszavazás, mert a magyarokat érő
problémára választ nem ad, a kormánypártok átmeneti, politikai haszonszerzésén
túl semmilyen hozadéka nincs, a menekültkérdés ettől nem fog megoldódni,
viszont Magyarország tovább távolodik Európától.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
HVG: http://hvg.hu/itthon/20160517_Kvotakampany_a_kormany_sem_tudja_mit_csinal
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