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VALÓDI NÉPSZAVAZÁS: SIKERES AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
TÓBIÁS JÓZSEF ÉS SALLAI R. BENEDEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
 Látszik, hogy Áder János is támogatja a lopásgátló népszavazást, amivel
megakadályozhatjuk, hogy a föld állami tulajdonból magánkézbe, „haverokhoz és
rokonokhoz” kerülhessen – jelentette ki Tóbiás József a Sallai R. Benedekkel, az LMP
képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatóján.
 Az MSZP elnöke ezt arra alapozza, hogy a köztársasági elnök visszaküldte az
Országgyűlésnek azt a törvényt, amely lehetővé tette volna, hogy a kormány a
kárpótlásban ki nem osztott földeket, illetve természetvédelmi területeket is állami
tulajdonba vonja, hogy aztán eladhassa azokat.
 Tóbiás József megköszönte az LMP aláírásgyűjtésben nyújtott segítségét és
kijelentette, mostanra összegyűlt a szükséges számú aláírás, ami lehetővé teszi,
hogy Magyarországon valódi népszavazásra kerüljön sor.
 Látva a február 23-án, a Nemzeti Választási Irodánál történteket, látva, hogy az elmúlt
hónapokban egyetlen intézmény sem mondta ki, kik akadályozták meg Nyakó Istvánt
abban, hogy népszavazási kérdést adhasson le, nincs bizalom az NVI és a kormány
irányában, ezért az MSZP a következő napokban is intenzíven gyűjt, nehogy a
hatalom megakadályozza a valódi népszavazást - fogalmazott.
 Sallai R. Benedek örömtelinek nevezte, hogy talán már idén ősszel véleményt
mondhat a magyar társadalom a Fidesz-KDNP agrár- és vidékpolitikájáról. A
képviselő elmondta, hogy bár pártja elkötelezett az önálló indulás mellett 2018-ban,
de ilyen ügyek mentén igenis elképzelhető az együttműködés, és a fontos
társadalmi célok közös elérése.
 Sallai R. Benedek hozzátette: a Fidesz népszavazási kezdeményezése a Fideszről szól,
míg Gőgös Zoltán termőfölddel kapcsolatos népszavazása a magyar vidékről és a
magyar földről.
 A pártelnök megköszönte a segítséget azoknak, akik hozzájárultak az aláírások
összegyűjtéséhez, külön kiemelve az Élőlánc Magyarországért erőfeszítéseit.

KITERJESZTETTÉK A KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁST
A HÍR
 A parlament elfogadta a polgári törvénykönyvet módosító salátatörvényt, és ezzel
tető alá hozta a régi tervet, a szülőtartás kiterjesztését.
 A szülőtartás önmagában régi dolog, csak korábban a családjogi törvény rokontartás
címen rendelkezett arról, hogyan kényszeríthetik ki a rászoruló idős emberek, hogy a
gyerekeik segítsék őket anyagilag, ha már maguktól erre nem hajlandók.
 A most elfogadott törvénymódosítás rendelkezik arról, hogy ne csak az idős ember
maga perelhesse be a gyerekét szülőtartásért, hanem bárki, aki a szülőről a gyerek
helyett „a nélkül gondoskodik, hogy erre jogszabály vagy szerződés rendelkezése
alapján köteles lenne”.
 Első körben ennek a változásnak a nyertesei az idősotthonok lesznek. Az ellenzék
azzal vádolja a kormányt, a szülőtartás kiterjesztésével annak készül megágyazni,
hogy az államot mentesítve a gyerekekre tolja át teljesen az idősek eltartását.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Senki nem vitatja, hogy a gyerekeknek gondoskodniuk kell az idős szülőkről, de egy
szociális jogállamban az állam gondoskodik az állampolgárairól. A Fidesz egy újabb
lépést tett visszafelé az időben, a sötét középkor felé.
 A Fidesz a szokásos aljas játékát játssza: bűnbakká teszi a nyugdíjasokat, hogy aztán
ne kelljen rájuk költeni. Egymás ellen fordítanak generációkat, kihúzzák a
nyugdíjasok lába alól a talajt, és szépen lassan csökkentik, majd megszüntetik az
ellátásukat.
 A 0,9 százalékos nyugdíjemelés mellett a Fidesz újabb intézkedésével mutatta meg,
hogy csak a lopásalapú kormányzás érdekli, az idős magyarok érdekei egy cseppet
sem.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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4,4 MILLIÁRD TÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉSRE
A HÍR
 Idén január és június között összesen 4,4 milliárd forintot költött a kormány
társadalmi célú hirdetésekre a különböző tévécsatornákon. Majdnem minden pénz
Fidesz-közeli csatornákhoz és a közmédiához vándorolt, összesen kilenc helyre.
 A TV2 kapta a legtöbb hirdetést: az Andy Vajna tulajdonában álló csatornán január
óta több, mint 2200 alkalommal ment le kormányzati szpot, összesen 3,68 milliárd
forint értékben. Ez egyes napokon akár 25 társadalmi célú hirdetést is jelenthetett.
 Ehhez képest aprópénz az, ami a többi csatornának jutott. A közmédiában kevesebb
szpot ment le, de ezek egyenként látványosan kevesebb pénzbe kerültek. Öt hónap
alatt összesen 820-szor peregtek le a kisfilmek, és ezekért összesen 571 millió forintot
fizetett a kormány.
 Az állami szpotok érintették a tavaly indult kvótaellenes kampányt, aztán a működő
magyar reformokról szóló kommunikációt, majd májustól az “Üzenjünk Brüsszelnek!”
szlogenű kampányt.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


Ha valamiben egyetért – néhány fideszes kivételével – a teljes magyarság, az az,
hogy a Fidesz velejéig romlott és korrupt.



A kormány a mai napig nem tudott beszámolni arról, kik érintettek az amerikai
kitiltási botrányban. A kormány asszisztálásával próbált Matolcsy György 266
milliárd forint közpénzt eltüntetni és Polt Péter sem végzi a dolgát: nem tudjuk,
kik akadályozták a Nemzeti Választási Irodánál a népszavazási indítvány
beadását, ki érintett a Quaestor-ügyben, és mi a helyzet a jegybank
alapítványaival.



A lopásalapú kormányzás nem ismer sem Istent, sem embert. Orbán Viktor tesz
zsebre mindent, ami előtte a magyaroké volt.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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MEGSZAVAZTÁK
AZ OKTATÁSI TÖRVÉNYEKET ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSCSOMAGOT
A HÍR
 A képviselők jóváhagyták azt a módosítást, amely szerint létrejönnek a tankerületi
központok, összevonják a fenntartói és működtetői feladatokat az állami
fenntartónál.
 A köznevelési törvényt érintő változások között szerepel a pedagógusok
differenciált béremelésének a lehetősége, a központi költségvetés adta lehetőségek
figyelembe vételével.
 A múlt hét végén több nagyvárosban is tüntettek az Orbán-kormány oktatási
rendszere ellen, ez volt a Tanítanék Mozgalom utolsó nagy demonstrációja a nyári
szünet előtt. Győrben, Miskolcon és Pécsett is az utcára vonultak az emberek.
 A tiltakozások kezdete óta a nagy Klik helyett jött 58 kicsi Klik és a teljes
államosítás. Felforgatták a szakképzési rendszert, de a közoktatásban maradt a
mindennapos testnevelés, a hit- és erkölcstan. A tanárok minősítési rendszerében
engedett a kormány, azonban a kötelező óraszám nem csökkent.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Miközben a fideszes Rákay Philip könyvére van pénz, addig krétára az iskolákban
nincs.
 71 millió forintot szánnak arra, hogy a Szabadság tér '89 című tévés műsorból
készült könyvet eljuttassák nyár végéig az iskolákba, könyvtárakba, de eközben az
iskolákba a szülők hordják be a wc-papírt, zsebkendőt, gyümölcsöt. Holott ebből a
pénzből például 300 ezer doboz krétára futná.
 Az MSZP továbbra is a pedagógusok mellett áll: sürgeti a Klik megszüntetését, a
pedagógusok és más közalkalmazottak fizetésemelését, az oktatásra fordított
források radikális emelését és az oktatás szabadságának visszaállítását.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
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