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ÜLÉSEZETT AZ MSZP VÁLASZTMÁNYA
 A szegénység elleni küzdelem világnapján Botka László és Tóbiás József
sajtótájékoztatón ismertette pártunk választmányának határozatát.
 2015-ben Magyarország legnagyobb baja, a Fidesz-kormány legnagyobb bűne a
növekvő szegénység – jelentette ki a választmány elnöke. Botka László felidézte, még
a kormány hivatalos statisztikáiból is kiolvasható, hogy a magyar lakosság több mint
40 százaléka a létminimum alatt él. Az adóhatóság dokumentumaiból pedig kiderül,
hogy több mint egymillió olyan munkavállaló van, akinek a nettó jövedelme nem
éri el a kormányzat által meghatározott létminimumot, vagyis növekszik a dolgozói
szegénység.
 Az MSZP választmánya állásfoglalást fogadott el, amiben követeli az 50 százalékos
béremelést a közel hétszázezer közszférában dolgozónak. Követeljük, hogy vezessék
be a százezer forintos nettó minimálbért, valamint emeljék 50 ezer forintra a
minimál nyugdíjat a jelenlegi 28 500 forintról.
 Presztízsberuházásokra viszont bőven jutott pénz az elmúlt években – tette hozzá
Botka László, kiemelve, hogy már 150 milliárd forint fölött költött a kormány
stadionépítésre, és kiderült, hogy Orbán Viktor Várba költözése 19 milliárd
forintjába kerül az adófizetőknek.
 Tóbiás József pártelnök hangsúlyozta, hogy az MSZP Magyarország egyetlen
baloldali pártjaként felelősséget vállal a nélkülözők sorsáért, de tenni kell az egyre
súlyosabb problémává váló dolgozói szegénység ellen. Több kutatás is kimutatta,
hogy hazánk működőképességét és versenyképességét veszélyeztetik az alacsony
bérek, amelyek elvándorláshoz és pályaelhagyáshoz is vezetnek.
 „Követeljük a kormánytól, hogy a kétéves költségvetést még ebben az évben
módosítsa, és tegye lehetővé, hogy a hétszázezer közszférában dolgozó ember
tisztességes fizetéshez jusson! A kormánynak az elmúlt öt évben az lett volna a dolga,
hogy az érdekképviseletekkel és a szakszervezetekkel állapodjon meg a bérekről és a
munkavállalói jogokról.”fogalmazott az MSZP elnök-frakcióvezetője.
 A választmány határozata ide kattintva letölthető.

JOBBOLDALI BELHÁBORÚ INDULT A TV2-ÉRT
A HÍR

 Már jó ideje szemet vetett a Fidesz a TV2 kereskedelmi csatornára, és úgy tűnt, hogy
Andy Vajna kormánybiztos meg is vásárolja azt. Simicska Lajos, Orbán Viktor régi
barátja és pénztárnoka (ma már ellensége) azonban keresztülhúzhatta a
számításait, és lehet, hogy korábban titokban megvette a tévécsatornát.
 A csatorna „elszalasztása” nagy érvágás lenne a Fidesznek, hiszen a kormánypárt
részben a TV2-vel pótolta volna az Orbán-Simicska háború kirobbanása óta elvesztett
„baráti” médiumokat. A kereskedelmi adó a Fidesz legnagyobb manipulációs
fegyvere is lehetne, hiszen a Tények ma az ország második legnézettebb híradója –
a nemzeti hírcsatornává avanzsált M1 pedig aligha tud ilyen mutatókkal dicsekedni.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A TV2 megvétele ügyében két oligarcha, Orbán Viktor volt és jelenlegi barátja harcol
egymással. Eközben az ország jár pórul, mert nem a szegénység felszámolásával, és
nem is a földlopás megakadályozásával foglalkozik a kormány.
 A jobboldali belharcok árát az emberek fizetik meg, hiszen a televízió vételára több
tíz milliárd forint. A Fidesz ennyi pénzből több tízezer ápoló, tanító, tanár vagy
orvos fizetését emelhette volna meg 50 százalékkal.
 Akárki is veszi meg a TV2-t, a baloldali embereknek érdemes lesz elfelejteni ezt a
csatornát, hiszen a híradója mindenképpen jobboldali hazugsággyárrá válik majd.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1073490-orban-duhong---meg-mindig-rejtely-kie-a-tv2
Kettős Mérce:
http://kettosmerce.blog.hu/2015/10/15/simicska_kontra_orban_es_vajna_mindegy_a_vege
n_ugyis_egy_oligarcha_veszi_meg_a_tv2-t

FIZETÉSEMELÉST!
AZ MSZP FIZETÉSEMELÉS KÖVETELÉSE
A DOLGOZÓ EMBEREKÉRT
MSZP: http://fizetesemeles2015.hu/
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FELFÜGGESZTETTÉK A JOBBIKOS KOVÁCS BÉLA, AZ
ÁLLÍTÓLAGOS OROSZ KÉM MENTELMI JOGÁT
A HÍR

 Felfüggesztette Kovács Béla jobbikos európai parlamenti képviselő mentelmi jogát
az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése. Tavaly májusban vált ismertté,
hogy Kovács Béla ellen feljelentést tett az Alkotmányvédelmi Hivatal, az ügyészség
pedig kérte az EP-től a politikus mentelmi jogának felfüggesztését. A kérést az
ügyészség a sajtóban megjelent értesülések szerint az Európai Unió intézményei
ellen folytatott kémkedés gyanújával indokolta.
 A polgári elhárítás figyelmét az keltette fel, hogy a jobbikos képviselő rendszeresen
és konspiratív módon találkozott orosz diplomatákkal, és havi rendszerességgel
látogatott Moszkvába.
 Az Európai Parlament jogi bizottsága hónapokon át vizsgálta, hogy a magyar
ügyészség kérése alapján kiadható-e Kovács Béla a magyar hatóságoknak, és Polt
Péter legfőbb ügyészt is meghallgatták. Az ilyen ügyekhez hasonlóan az egész
folyamat zárt ajtók mögött zajlott. A jogi bizottság múlt hétfőn szavazott arról, hogy
Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a plenáris ülésnek.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A kémkedéssel gyanúsított Kovács Béla mutatja a Jobbik igazi arcát. Nem egy cuki
kiskutyákat simogató, tiszta, mérsékelt szervezetről van szó, hanem egy gyanús
ügyekbe keveredett, arab- és oroszbarát, szélsőséges pártról.


A KGBéla-ügy jól illik a Jobbik karakterébe. Arról a Jobbikról van szó, amelynek két
EP-képviselője, Kovács Béla és Szegedi Csanád ellen nyomoz az EU Csalásellenes
Hivatala. Arról a Jobbikról van szó, amely szoros kapcsolatot ápol az
embercsempészet közben elfogott Kiss Róberttel, az egykori Új Magyar Gárda
kapitányával.



Arról a Jobbikról van szó, amelynek alelnöke, Volner János több mint 20 millió
forintos kifizetetlen köztartozást hagyott maga után – amit a magyar adófizetőknek
kellett kiegyenlíteniük.

 Ez a Jobbik – Oroszországért Mozgalom. Ilyenek voltak, és ilyenek is maradnak.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1073247-kovacs-bela-nem-atlagos-kem
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AGYDAGANATOS NŐT LAKOLTATOTT KI A FIDESZ
VEZETŐ POLITIKUSA
A HÍR

 A budapesti Józsefváros polgármesteri hivatala ragaszkodott ahhoz, hogy
kilakoltassanak az önkormányzati otthonából egy agytumoros asszonyt, annak
vese- és cukorbeteg férjét, és műtét előtt álló, 12 éves fiúkat.
 A rendőrök bilincsbe verték és rendőrautóval elszállították azokat a fiatalokat, akik
a Város Mindenkié szervezettől siettek a család védelmére: sorfalat vontak a lakás
bejárata elé, és elállták a végrehajtók útját. Az egyik fiatal férfit a rendőrautóig
vonszolták, a Magdolna u 10/B előtt összegyűlt helyiek megrökönyödésére.
 Az agytumoros asszony elmondta, hogy most nincs hol meghúznia magát. Néhány
napon belül újból kórházba kell mennie, de nem tudja, addig hol hajthatná le a fejét.
„Pedig dolgoznom is kellene, hogy meg tudjunk élni valamiből” – mondta a
daganatos asszony. Kisfiúkat egy VIII. kerületi állami gondozóba vitték. A vese- és
cukorbeteg férje egy munkásszállón próbál helyet találni, de az asszonyt ott biztosan
nem fogadják be.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A józsefvárosi polgármester az a Kocsis Máté, aki egyben a Fidesz kommunikációs
igazgatója is. Bár megtehette volna, mégsem állította le a kilakoltatást. Ez aljas dolog
volt a részéről, hiszen súlyos beteg embereket lökött az utcára.
 Ez az ügy is azt mutatja, milyen gonoszság lakozik a fideszes politikusokban.
Embertelenek és kapzsik, még a súlyos betegeket sem kímélik, ha a haveroknak
szükségük van egy önkormányzati lakásra.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1073297-botrany-kilakoltattak-a-halalos-beteg-asszonytes-csaladjat
Kettős Mérce:
http://kettosmerce.blog.hu/2015/10/14/agytumoros_not_vese_es_cukorbeteg_ferjet_rakja_az_utcara_kocsis_mate_kerulete
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