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Röviden

Gyárbezárási hullám söpör végig az országon

Sorra vonulnak ki a nemzetközi termelőcégek Magyarországról a
kereslet visszaesésére hivatkozva
• Július hír: végleg befejezi a működését Komáromban a Nokia,
kétezer ember kerül utcára,
• Júniusban jelentették be, hogy 155 dolgozó elbocsátásával
2015 második felére bezár a budapesti Danone-gyár.
• Júniustól kezdve 184 dolgozót küldenek el a Douwe Egberts
Hungary Zrt. kávépörköléssel és -csomagolással foglalkozó fővárosi üzeméből. A Douwe Egberts dolgozóit váratlanul érte
a döntés, néhány hónapja még új gépek is érkeztek az üzembe,
most ezeket más európai üzemekbe szállítják át.
Becsukja a budapesti üzemét a gumiabroncsokat gyártó francia Michelin is, 512-en veszítik el állásukat 2015 közepéig.
• Bezárták a sampont és mosószereket gyártó EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zrt. cinkotai üzemét is. A gyár már
tavaly év vége óta állt, 100 dolgozónak kell más munka után
néznie.
• A több ezer főt foglalkoztató Jabil Circuit Magyarország Kft.
tiszaújvárosi üzeméből közel 700 dolgozót bocsátottak el tavaly decemberben. Az alkalmazottak szerint durva módszereket alkalmaztak: állítólag fegyelmiket osztogattak, hogy ne
kelljen végkielégítést adni, és keményen túlóráztatták a munkavállalókat.

• A Nokia az elmúlt években már hajtott végre a jelenlegihez
hasonló drasztikus leépítést. 2009-ben még hatezer ember
dolgozott Magyarországon a cégnek. 2011-ben már folyamatos leépítésről érkeztek hírek, a létszám 4400 főre apadt, majd
2012-ben jött a nagy elbocsátás, amikor 2300 dolgozót küldtek el az üzemből.
• Baranya megyében 2011-ben volt az igazán sötét év, akkor zárt
be végleg az Elcoteq, Európa legnagyobb elektronikai gyártószolgáltató cége. 2008-ban még hétezer embert foglalkoztattak, 2011-ben már csak 2800-at. 2011. októberében nekik is
felmondtak.
• Idén áprilisban végleg bezárt a gödi Samsung-gyár, és a hivatalos közlés szerint leépítették a 182 fős állományt. A cég
beszámolói szerint 2009-ben még közel 700 ember dolgozott
a gyárban, ez az állomány csöndben 182-re csökkent tavalyig.
• Dunaújvárosban tavaly nyár végén jött a hidegzuhany. Az
ukrán tulajdonban álló Dunaferr vezetése bejelentette, lényegében minden negyedik dolgozójától, 1500 munkavállalótól
megválik. A gyár évek óta veszteséges volt, ezt pedig már nem
akarta tovább finanszírozni a tulajdonos.
• 2013 közepén a Sanyo Hungary Kft. is kirúgott 500 embert,
mert a japán cég leányvállalata bezárta dorogi napelemgyártó
üzemét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/YqDm91

Nyaralunk?
Nemhogy nyaralásra,
húsra is alig futja egy magyar kisnyugdíjasnak
Egy hazai és nemzetközi statisztikákat feldolgozó elemzés megállapította: főként otthoni elfoglaltsággal töltik ki megnövekedett
szabadidejüket a magyar nyugdíjasok. Naponta átlagosan majdnem kétszer annyi időt (144 percet) töltenek a TV előtt, és másfélszer annyit (45 percet) olvasnak, mint a foglalkoztatottak. Ez
a fogyasztásuk szerkezetében is megmutatkozik: a több otthonlét
az egyik magyarázata, hogy többet költenek a lakásfenntartásra
és az otthon elfogyasztott élelmiszerekre, mint a dolgozók (utóbbira közel havi 20 ezer forintot költenek). Az időskor emellett
kényszerűen a gyógyszer és egyéb egészségügyi kiadások növekedésével is jár (átlagosan több mint 7200 forint havonta). A több
szabadidő ellenére kevesebb pénzt fordítanak kultúrára, szórakozásra (havi 5000 forintnál kisebb összeget), és kevesebb jut éttermi fogyasztásra, nyaralásra is (havonta átlag 1400 forint). A
65 év feletti magyar lakosság feleannyi időt tölt üdüléssel, mint
az európai átlag, és kevesebb, mint ötöd akkora összeget fordít
erre a célra. Más területeken is rosszabb a magyar nyugdíjasok helyzete: az uniós átlaghoz képest csaknem háromszoros

(38%-os) azoknak a 65 év feletti egyedülállóknak az aránya, akik
nem engedhetnek meg magunknak húsételt legalább minden második nap, és közel kétszeres azoké (76%), akik nem tudnának
finanszírozni egy váratlan kiadást.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/5JF4EG

Itt nyaral idén a magyarok több mint fele: sehol
A hazai internetezők körében végzett felmérés tanúsága szerint
a lakosság mindössze 46 százaléka tervez üdülést idén, a vakációzók 79 százaléka júliusban vagy augusztusban utazik el, és átlagosan nyolc napot szán pihenésre. A kutatásban megkérdezettek
86 százaléka belföldön nyaral, 16 százalékuk valamelyik európai
tengerparton vakációzik, Európán kívül pedig mindössze 5 százalék tölti szabadságát. A felmérés szerint a családok átlagosan 118
ezer forintot szánnak a nyaralásra, amelynek költségeit a nyaralók
69 százaléka előre spórolt pénzből fedezi. A kutatás rámutat arra is, hogy az utazásért, a szállásért, étkezésért, belépőjegyekért
és a nyaralás alatt felmerülő egyéb kiadásokért 68 százalékban
készpénzzel, 18 százalékban bankkártyával fizetnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/yQNZyP

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Bukás
Megbukott a Klik élén Marekné Pintér Aranka
Alig egy hónap telt el a harmadik Orbán-kormány megalakulása
óta, máris távozik a 120 ezer pedagógusért felelős Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (Klik) vezetője. Marekné Pintér
Aranka közös megegyezéssel távozik a közoktatást és középiskolákat is felügyelő intézmény éléről. Az iskolák államosítása után
az intézmények irányítására, ellenőrzésére létrehozott a Kliknek
számos botránya volt. Nemcsak a pedagógus szakszervezetek, a
tanárok, a diákok, az ellenzéki pártok bírálták, de kemény kritikát
kapott a kormányon belül is. „Nem képes hatékonyan működtetni
a szervezetet” – így fogalmazott a Klik vizsgálatára tavaly szeptemberben felkért Szabó Balázs miniszteri biztos, a szervezetet
vezető Marekné Pintér Aranka tevékenységéről. A Kliket a közoktatás teljes átalakítása, az új köznevelési törvény megalkotása után
hozták létre 2012 szeptemberében, majd négy hónappal később,
2013. január 1-jén formailag és jogilag is átvette az ország iskoláinak a fenntartását. A Klik létrejötte óta folyamatosan működési
zavarokkal küszködik. Így az induláskor az iskoláktól elvett bútorokkal rendezték be a tankerületi irodákat, sok intézményben
még kréta sem volt, számlázási gondok miatt volt, ahol kikapcsolták a telefont, frissen kinevezett tankerületi vezetők távoztak.
Számos iskolában csúszott a könyvek kiszállítása, a diákok gyakran nem azt kapták, amit rendeltek, akadt olyan tanuló, aki még
késő ősszel sem kapta meg az összes tankönyvét, pedig a szülők
még nyáron befizették a vételárat. Hasonló nehézségeket okozott
a Kliknek az iskolaigazgatók kiválasztása is. Sok iskolában a pályáztatással akadt gond, másutt a Klik nem tudta elfogadni az indulókat. Még a legvégére is jutott lebőgés: három hete Marekné
egy verssel köszöntötte a pedagógusnap alkalmából a Klik honlapján a tanárokat. Ám, miközben a költemény szerzőjeként Nagy
Lászlót jelölték meg, kiderült, hogy a költő ilyen verset soha nem
írt. Azt a négy sort a rendszerváltás előtt alkotó B. Radó Lili „Az
őrsvezető” című verséből vették.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7A2SXD

A szülők veszik az iskolapadot,
és becsempészik a régi tankönyveket
Postairón, számolópálcika, dobókocka, füzetek, színes ceruzák ... és egy iskolapad. Ezt kell beszereznie a szülőknek őszre egy budapesti általános iskola
leendő első osztályában. Az osztály szülői munkaközössége ugyanis látva a
tanterem felszereltségét és hallva az igazgató pénzhiányra hivatkozó elutasítását, úgy döntött: megvásárolja a 30 új iskolapadot a tanévkezdésre. Elvégre
nem mindegy, hol ülnek a nap felében a gyerekeik. Senki nem kötelezte vagy
kérte erre őket, maguk döntöttek így. A tantermek kifestése, az ablakok, radiátorok újramázolása, új polcok, szekrények beszerzése, dekorációs elemek
készítése, illetve új függönyök varrása szinte rutinfeladattá vált. De akadnak
meglepőbb „megrendelések” is. Az egyik budai általános iskolában például
egy táblát kértek a szülőktől, mert a régi már annyira elhasználódott, hogy
lehetetlenség volt krétával írni rá. Nem interaktív vagy filctollas táblát kértek,
hanem azt a hagyományos régi fekete, avagy zöld példányt. Az iskolának
erre sem tellett. A szülők a megemelt összegű osztálypénzből gazdálkodták
ki a taneszközt. Máshol az iskolaudvar vagy a tornaterem felújításához, új
játszószerek, padok beszerzéséhez, füvesítéshez kérnek segítséget, mert a
mindennapos testnevelés szinte megoldhatatlan kihívásként nehezedik az
iskolavezetőkre. S nem csak ez. Az iskolai oktatás színvonalának emelése
érdekében hozott kormányzati intézkedések többségét csak nagy
kínnal tudják teljesíteni az intézmények, az ötletek megvalósítására
ugyanis nem kaptak többletpénzt. De nemcsak a beszerzésekre nem
futja, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) felállítása
óta a karbantartás is emberpróbáló feladat. Minden egyes izzócserét
a központtól kell kérni, a megrongálódott zárak, szekrények időigényesebb javításáról nem is beszélve. A Klik köztudottan 50 milliárdos
adósságot görget maga előtt, így a szülői beszerzések rossz gyakorlata
várhatóan terjedni fog. Az önkormányzatok és a Klik között egyébként egyre élesedő vita folyik arról, hogy kinek mit kellene állnia a
költségekből. De a szülőknek ebben a rendezetlen helyzetben sem
kellene magukra vállalni az állami feladatot, hiszen ezért fizetjük az
adókat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/0aiPiq

Haverok

Kétszázmilliós megbízás Mészáros Lőrinc cégének Sosem fizettünk még ennyi kormányzati fejest,
a PFLA-hoz csatolt Alcsúti Arborétumban
mint most
A szakmában tapasztalt kertészeti vállalkozásokat megelőzve jutott parkgondozási megbízáshoz Mészáros Lőrinc, a milliárdos
vagyonnal bíró felcsúti polgármester cége az Alcsúti Arborétumban. Mészáros egy másik, szintén az arborétumban elvégzendő
megbízással együtt összesen kétszázmillió forintnyi közpénzes
szerződéshez jutott. Az Átlátszó korábban már írt arról, hogy dől
a közpénz a Mészáros által vezetett futball-alapítvány üzemeltetésébe adott arborétumhoz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/d4Co3b

A rendszerváltás óta annyi vezető tisztviselő nem volt még a kormányban, mint most. 54 államtitkár, 98 helyettes államtitkár van a harmadik
Orbán-kormányban. Többükről azt sem tudni, pontosan milyen területért felelnek, mert ez sem a Magyar Közlönyből, sem a kormányzati
portálból nem derül ki. A vagyonnyilatkozataik alapján egy államtitkár
fizetése bruttó 997 ezer, a helyettes államtitkároké 748 ezer forint. Az apparátus évről évre növekedett, holott 2010-ben úgy alakult meg a második Orbán-kormány, hogy megígérték: lefaragják a bürokrácia költségeit.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tpgKsm

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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