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MAGYARORSZÁG VESZÍTETT,
ORBÁNT MEG KELL ÁLLÍTANI EZEN AZ ÚTON
A FIDESZ NÉPSZAVAZÁSA MOSTANTÓL AZ EURÓPAI UNIÓBÓL KIVEZETŐ ÚT ELSŐ LÉPÉSE

 Magyarország veszített - így értékelte a Brexit tényét Tóbiás József. Az MSZP elnöke
szerint a brit kilépés következményeként hazánkban lelassul a gazdasági növekedés,
kevesebb uniós fejlesztési forrás érkezik, és kérdéses, hogy mi történik azzal a 300
ezer honfitársunkkal, aki a szigetországban él és dolgozik. Tóbiás József szerint a
Brexit új helyzetet teremt: a Fidesz kvóta-népszavazási kezdeményezése mostantól
az Európai Unióból kivezető út első lépése, amin meg kell állítani Orbán Viktort.
 Tóbiás József felhívta a figyelmet, hogy miközben Európa vezetői
válságtanácskozásokat tartanak és megoldásokat keresnek, Orbán Viktor csak azzal
foglalkozik, hogyan kösse össze a menekültügyet a saját népszavazási kérdésével.
„Magyarország egy legyengített és kiszolgáltatott helyzetben lévő ország, amely
nem lesz képes erős és biztonságos országgá válni, ha azon az úton halad, amelyet
Orbán Viktor kijelölt” – mondta az MSZP elnöke, hangsúlyozva, hogy a jövőnket két
népszavazás határozhatja meg. „Eddig azt mondtuk, hogy a kormány által
kezdeményezett népszavazás a Fidesz hatalmának bebetonozásáról szól. Mostantól
új helyzet van. Világossá kell tenni, hogy a kormány népszavazási kezdeményezése
az Európai Unióból kivezető út első lépése. Ezzel szemben az MSZP népszavazási
kérdése arról szól, hogy bent maradjunk az unióban, és erős, biztonságos
Magyarországot építsünk.”
 Tóbiás József szerint a brit döntés következményeit látva világossá vált, hogy a Fideszkormány populista és demagóg politikája, a Brüsszellel való állandó harc a konfliktust
és a megosztottságot hozta el Magyarországra. „Idevezet a Brüsszellel folytatott
állandó harc, és nagyon komoly árat fog fizetni Magyarország, ha tovább halad ezen
az úton.” – jelentette ki Tóbiás József, rámutatva, hogy amerre Orbán tart, azt nem
kívánja Magyarország érdeke, nem kívánja négymillió létválságban élő honfitársunk,
és nem kívánja 300 ezer Nagy-Britanniában élő és dolgozó magyar állampolgár sem.

LESZ VALÓDI NÉPSZAVAZÁS,
NEMCSAK FIDESZES ÁLNÉPSZAVAZÁS
A HÍR
 Az Alkotmánybíróság mind a négy, a menekültkvóták bevezetése elleni
népszavazásról szóló indítványt elutasította. Így minden akadály elhárult, „üzenhet
Brüsszelnek” a kormány. Az AB két határozata nem adott helyt a kormány által a
betelepítési kvótáról kezdeményezett népszavazás ellen benyújtott négy
indítványnak.
 A szabályozás szerint a népszavazás időpontját az államfő tűzi ki a parlamenti
határozattal kapcsolatos jogorvoslat után, 15 napon belül, a kitűzésről szóló
döntésétől számított 70. és 90. nap közötti időpontra, tehát várhatóan
szeptemberben vagy október elején, valamelyik vasárnapra.
 Időközben az MSZP is összegyűjtötte a népszavazáshoz szükséges aláírásokat. „Az
MSZP június 28-án leadja a földkérdésében a valódi népszavazáshoz szükséges
íveket, viszont az utolsó pillanatig gyűjtünk, mert nem bízhatunk sem a Nemzeti
Választási Irodában, sem pedig a Nemzeti Választási Bizottságban” – hangoztatta
Tóbiás József Szegeden.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz értelmetlen álnépszavazása mellett lesz egy valódi népszavazás is, és azt az
MSZP fogja kiharcolni.
 A valódi népszavazás nem csak a földről szól, hanem egy élhető Magyarországról,
ahol a vidékről nem mondanak le, ahol nem kisvasutak és presztízsberuházások
épülnek, hanem az oktatásba, az egészségügybe, és a szociális ellátórendszerbe
fektetnek pénzt. Az MSZP abban hisz, hogy az emberekbe és a jövőbe kell
befektetni ahhoz, hogy élhető legyen és gyarapodjon a vidéki Magyarország is.
 A valódi népszavazáson a magyarok ítéletet mondhatnak az egész kormányról. Meg
fogjuk ragadni az esélyt, és megmutatjuk a Fidesznek, hogy milyen is a valódi
Magyarország véleménye.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
HVG.hu:
http://hvg.hu/itthon/20160621_Az_AB_nem_hagyta_elgancsolni_a_kvotanepszavazast
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BÁR A KISVASÚT TOTÁLIS BUKÁS,
KÉSZÜL AZ ÚJABB BERUHÁZÁS
A HÍR
 Másfél hónappal azután, hogy zömében uniós forrásból, közel 900 millió forint
felhasználásával megépült és elindult a Felcsút és Alcsútdoboz közötti kisvasút,
újabb lendületet vesznek a környékbeli turizmusélénkítési elképzelések.
 Bár a kisvasút eddig egyszázalékos „kihasználtsággal” működik, a házzal Felcsúton is
rendelkező Orbán Viktor miniszterelnök ráütötte a pecsétet arra, hogy több mint
négyszer ennyi pénzből megtolják az Etyek–Bicske–Tarján bicikliút és az Etyeki
Gasztrosétány projektjét.
 A napokban megjelent kormányhatározat úgy rendelkezik: 2,275 milliárd forintot
szánnak a szóban forgó kerékpárút terveinek elkészítésére, az első ütemre és a
kapcsolódó fejlesztésekre, valamint a gasztrosétány első ütemére. Ezen túl mindkét
projekt második ütemére Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek elő kell
kerítenie további 1,441 milliárd forintot.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Fűtött focipálya Felcsúton, üresen kongó hobbivonat, amelyre a világon semmi
szükség, most pedig újabb milliárdok Felcsútnak – ha a csókosokról és a
miniszterelnök hóbortjairól van szó, láthatóan van pénz mindenre.
 Elég volt a felcsúti Disneylandből! Az MSZP azt követeli, hogy a politikusok hobbijai
helyett azokra az emberekre költse a kormány a pénzt, akik ezt az országot
működtetik.
 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, vagy a saját mániáikra költik.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu:
http://nol.hu/gazdasag/a-kisvasut-totalis-bukas-de-orban-mar-a-kovetkezo-nagy-dobasrakeszul-1620101#
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MÁR A VEZETŐK IS MENEKÜLNEK A MÁV-TÓL
A HÍR
 Nem kaptak béremelést, ezért már a közép- és felsővezetők is elhagyják a MÁV-ot. A
társaság pár tízezer forintos egyszeri juttatással próbálja megtartani őket, de a
szakszervezet szerint inkább az alapbérek rendezésére és az életpályamodell azonnali
kidolgozására lenne szükség.
 A váratlan kifizetésről a napokban értesítette az érdekvédőket a cégvezetés, amit a
szakszervezetek örömmel, ugyanakkor erős fenntartással fogadtak. Nem az a baj,
hogy adnak, hanem az, hogy így adnak plusz pénzt a 350 ezer forint feletti
bérkategóriába tartozó szellemi foglalkozásúaknak – szögezte le Zlati Róbert, a VSZ
alelnöke.
 Az érintett dolgozókat a februári béremelésből kizárta a cégvezetés, és a nagyrészt
ennek hatására megindult elvándorlást próbálják most néhány tízezer forinttal
megakadályozni. A Vasutasok Szakszervezete többször is jelezte: követeli a
kiszámíthatóságot biztosító életpályamodell kidolgozásának azonnali megkezdését,
a munkakörülmények számottevő javítását, és nem utolsó sorban a
szakszervezetekkel kötött bérmegállapodások betartását.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Régóta követeljük a fizetésemelést a közalkalmazottaknak. A vasutasok helyzete is
mutatja, hogy ha nem lesz radikális béremelés, teljes szektorok fognak összeomlani
az emberhiány miatt. Csak megfelelő fizetéssel lehet megtartani a jól képzett
szakembereket, a szellemi és a fizikai dolgozókat egyaránt.
 Az elvándorlást most néhány tízezer forinttal próbálják megakadályozni. Ez nem
megoldás, csak tüneti kezelése a súlyos problémának, a drámai létszámhiánynak. Az
alapvető baj az alacsony bérekkel és a rossz munkakörülményekkel van, a
leterheltséggel és az átdolgozásra szoruló, sokszor kritizált, ésszerűtlenül szigorú
vizsgáztatási rendszerrel, ami a legelszántabbakat is rövid időn belül arra ösztönzi,
hogy fejvesztve meneküljenek a MÁV-tól.
 Az MSZP követeli az életpályamodell kidolgozását, a nemzetgazdasági átlagtól
messze elmaradó bérek felzárkóztatását, a vasutas szakma megbecsülését.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu: http://index.hu/gazdasag/2016/06/20/nagy_a_baj_a_mavnal_a_szakszervezet_szerint/
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