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Tüntetések

Az egész hazai szakszervezeti szféra
demonstrált a Hankooknál

Sípok, dobok, zászlók, és persze sok-sok verbális üzenet érkezett a
Hankook Tire-nál működő, Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezetének vezetőjével együttérző rendezvényre. Bognár Ferencet,
a dél-koreai tulajdonú cég szakszervezeti vezetőjét a társaság vezetői elbocsátották. Ahogy a nagygyűlésen többször elhangzott,
azért, mert szabad idejében, saját pénzen jogot tanult. És azt is
sorolnunk kell: két, választott szakszervezeti vezetőt bocsátottak
el az elmúlt évben rendkívüli felmondással, míg négy szakszervezeti vezető önként távozott a cégtől. Székely Tamás, a VDSZ
(Magyar Vegyipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) elnöke a színpadon elmondott beszédében kitért
arra, hogy a demonstráció nem egy emberről szól, nem a kirúgott
szakszervezeti vezetőről. Egy szakszervezeti vezetőt elbocsátani
rendkívüli felmondással, olyan módszer, amely ellen tiltakozni
kell, mert olyan fokú jogtalanság, amely félelmet kelt minden
munkavállalóban.
A rögtönzött színpadon Székely Tamás kifejtette, mutassuk meg,
miért vagyunk itt! Átadtak a cég vezetésének egy hosszabb távú
tárgyalási tervet, amelynek célja a béke és a nyugalom megteremtése. A szakszervezeti vezető reméli, értékelik ezt a gesztust, és
diplomatikus folytatás követi majd. „Ez olyan történet a magyar
szakszervezeti politikában, amire nemet kell mondani, amire azt
kell mondani: stop! Kirúgtak egy embert. Ez önmagában nem esemény, de az a folyamat, ami ide vezetett, az nagyon sok mindent
megmutat. Az csak a jéghegy csúcsa, hogy a Hankook szakszervezeti vezetőjét azonnali hatállyal eltávolították. Ez a munkáltatók
számára bátorítást adhat.
Az, hogy bármit meg lehet tenni, azt, hogy le lehet fejezni a szakszervezetet, azután a többi majd magától el fog halni... Ezt nem
lehet megcsinálni Magyarországon, a Hankooknak be kell tartania a

törvényeket. Mi nem egy emberért jöttünk ide, a szakszervezetekért, a szakszervezetek jogaiért demonstrálunk.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/dxJhvl

Az éhségsztrájk elkezdődött
Hajdu Attila megkezdte éhségsztrájkját az őt és az országot ért
hatalmi visszaélések ellen tiltakozva. A gyér sajtóérdeklődés ellenére a TEK és a rendőrség lezárta az eredeti helyszínként kiszemelt Orbán-villa utcáját és környéket. Mint elmondta, tisztában
van azzal a helyzettel, hogy egy demokráciában nem lehet napi
szinten halálig beígért éhségsztrájkkal megtámadni a hatalmat,
különösképpen nem lehet a regnáló miniszterelnököt, bár mindehhez – szerinte – kell egy morális alap: „Ez a részemről adva
van, még akkor is, ha az országnak egy demokratikus úton megválasztott miniszterelnöke van – jelentette ki Hajdu Attila. – Ez
a miniszterelnök zsarnokká vált és elpusztít mindenkit, aki az érdekei ellen fellép. Ugyanezen miniszterelnök a rendszerváltás óta
nem tapasztalt módon tulajdonítja el a közjavainkat: mind magánvagyona gyarapítására, mind pedig a pártja vagyonának gyarapítására. A másik erkölcsi alap, amitől feljogosítva érzem magamat erre a demonstrációra, hogy elég komoly harcot folytattam
azért, hogy a hajdani egypártrendszer lebontásra kerüljön és egy
új, szabad társadalomban élhessen ennek az országnak a népe, s
ennek az utolsó szakaszát a Fidesz keretein belül végeztem, 1988
nyarán, a megalakulása után pár hónappal léptem be a Fideszbe,
itt éltem meg a rendszerváltás akkor még euforikus élményét, annak minden remélt jövőbeni változásával. Éppen ezért gondolom
úgy, hogy kellő morális alappal rendelkezem ahhoz, hogy éhségsztrájkba kezdjek és egy követeléssel álljak elő a miniszterelnök
felé – pontosan egy hónap múlva, ugyanitt.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/23tCrw

Tusványosi visszhangok
A CNN sem kíméli Orbánt
Ezúttal az egyik legtekintélyesebb politikai szakértő vesézte ki a miniszterelnök tusványosi beszédét az amerikai hírcsatornán. Fareed
Zakaria a neves Newsweek és Time magazin újságírójaként dolgozott, most pedig a CNN-en fejti ki rendszeresen külpolitikai okosságait. Az indiai születési amerikai politikai elemző írta le először 1997ben a szintén tekintélyes Foreign Affairs folyóiratban az illiberális
demokrácia szóösszetételt. Így nem véletlen, hogy a CNN-en futó
műsorában elővette Orbán Viktor Tusványoson elmondott beszédét,
amiben a kormányfő éppen arról szónokolt, hogy a magyar demokrácia nem libreális. Zakaria nem kímélte Orbánt a magyarázatában,
amiben kifejtette, hogy a Tusványoson vázolt politikai modell veszélyes és leginkább Putyin rezsimjéhez hasonlítható („putyinizmus”).
Zakaria nem gondolta volna, hogy egyszer egy európai vezető

büszkén fogja hangoztatni az általa megalkotott illiberális demokrácia fogalmát. Orbán nem kevesebbet tesz, minthogy felszámolja az
igazságszolgáltatás függetlenségét, korlátozza az egyéni szabadságjogokat, nacionalista terminusokat használ és rászállt a szabad sajtóra
– véli az elemző-újságíró.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ok2XFC

Orbán minden eddiginél messzebbre ment
Több külföldi lap is beszámolt a magyar kormányfő tusnádfürdői
beszédéről és ellenzéki politikusok álláspontjáról az elhangzottakkal
kapcsolatban. Orbán beszéde aggodalmakat szült Magyarországon
– írja a Financial Times című brit gazdasági és politikai napilap
európai kiadásának csütörtöki számában Budapestről Kester Eddy

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

Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről és az arra született reakciókról. A tudósító úgy értékeli, hogy a beszéd Orbán Viktor politikai
filozófiájának eddigi legmerészebb ismertetése volt, amely ellenzői
szerint szembehelyezi őt az Európai Unió elveivel. A lap emlékeztet,
hogy tavasszal az Orbán Viktor vezette Fidesz ismét kétharmados
többséget tudott szerezni a választásokon, „annak ellenére”, hogy
többször összecsapott az EU-val olyan intézkedések miatt, amelyek
bírálói szerint szűkítették a sajtószabadságot és a demokratikus szabadságjogokat. Beszámol a beszédről budapesti tudósításában Belgium második legnagyobb példányszámú franciaajkú napilapja, a La
Libre Belgique is, amely szerint a miniszterelnök olyan útvonalat vázolt fel, amely élénk aggodalmakat keltett Magyarországon. A tudósítás szerint Orbán Viktor „most minden eddiginél messzebbre ment”.
„Bármi legyen is, a dolgok felgyorsulnak Magyarországon, és senkinek nincs hatalma ahhoz, hogy megfékezze az ország erős emberének ambícióit” – fűzi hozzá a tudósító, rámutatva, hogy a Fideszben
nem hallani a miniszterelnöknek ellentmondó hangokat. A Die Zeit
című liberális német hetilap is a tusnádfürdői beszédről közölt cikket
online kiadásában, a ZDF országos közszolgálati tv hírportálja pedig

az Oroszországgal szembeni uniós szankciókkal kapcsolatban közölt
írást Magyarországról. A Die Zeit Orbán Putyint játszik címmel közölte Michal Kokot írását, aki kiemelte: Orbán Viktor „befejezettnek
nyilvánította országában a nyugati liberális demokráciát”, s Oroszország, Kína és Törökország „példáját akarja követni”. A kormányfő
Tusnádfürdőn „olyan nyíltsággal fogalmazott politikai elképzeléseiről, mint még soha”. Világossá tette, hogy „az autoriter hatalomgyakorlás prototípusaiként” számon tartott országokat kíván követni, s
„nem szeretne több külföldit megtűrni országában”, továbbá „nyílt
támadást intézett a civil szervezetek ellen, amelyeket évekkel ezelőtt
még védelmébe vett”. A ZDF heute.de című hírportálján összeállítást
közölt arról, miként viszonyulnak egyes uniós tagállamok az Oroszországgal szembeni szankciókhoz. Az összeállítás Magyarországgal
szóló részében a szerző, Stephan Merseburger kiemelte, hogy Magyarország az energiapolitikában „teljes mértékben Moszkvára támaszkodik”, s miközben más tagállamok az Oroszországtól való függés csökkentésére törekszenek, „a problémás gyerek Magyarország
szemmel láthatóan gondtalanul rohan az orosz medve karjaiba”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/U52Klt

Egészségügy
Tízezer egy EKG –
Élesedett a fizetős rendszer az egészségügyben
Egy általános laborvizsgálat pár ezer forintba kerül. Egy „sima” röntgenvizsgálat 3300 forint, egy kontrasztanyagos 15–25 ezer forint. A mammográfiai vizsgálat 9900 forintba, egy ultrahang 15 500 és 60 ezer forint
közötti összegbe kerül (kivéve a szívkoszorúér vizsgálatot, ami 98 ezerbe). A legegyszerűbb CT 15 ezerbe, MR-vizsgálat pedig 30 ezerbe kerül. A szürkehályogműtét
altatás nélkül 190 ezer forint, a szívkatéterezés 340 ezer. Egy kéz- vagy vállműtét 280
ezer, egy térd- vagy csipőprotézis-műtét félmillió forint.
Ezekkel a július 15-e óta érvényes árakkal találkozunk a
szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapján.
Élesben működik Szegeden a fizetéses állami egészségügy, melynek révén a klinikák szabad
kapacitásai terhére „bárki” számára
kikerülhetőek a várólisták. A térítéses
ellátások rendszerét ezekre a szabad
vegyértékekre dolgozták ki, a főszabály
szerint a térítéses ellátást kizárólag térben és időben elkülönítve lehet végezni. Magyarul munkaidőn kívül. Adott
esetben egy szabad kapacitással rendelkező klinika megjelöli, hogy hány ágyon és hány
járóbeteg-szakorvosi óraszámmal végzi a térítéses
ellátást. Az elsődleges feladat továbbra is az állami egészségügyi ellátás
biztosítása marad, a térítéses ellátásba való belépésről a betegnek nyilatkoznia kell, ahogy az Európai Unió bármely tagállamában biztosított betegeknek. Amennyiben nyilatkozik, hogy nem kívánja a várólistában számára

megjelölt hosszabb ellátási időpontot kivárni, belép a térítéses rendszerbe. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/jYF6UV

Ki fog itt gyógyítani ?
Június 30-ig összesen 847 egészségügyi dolgozó, közöttük 424 orvos és
246 egészségügyi szakdolgozó részére állítottak ki külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt az
EEKH-ban. Tavaly ugyanebben az időszakban 929 szakember kért igazolást,
ebből 454 fő orvos, 292 fő pedig ápoló
volt. – Jószerivel mintha egyetlen orvost sem képeznénk – így kommentálta a lapnak az adatokat dr. Éger István,
a Magyar Orvosi Kamara (MOK)
elnöke. – Azok a kollégák, akik még
itthon vannak, óriási túlterhelés mellett gyógyítanak – jelezte az elnök,
aki szerint a 28 főnyi csökkenés
matematikailag sem szignifikáns, a
legaggasztóbbnak azt tartja, hogy
még mindig százas szériában távoznak külföldre a fiatal, 25–35 év közötti orvosok.
Július–augusztusban kapják kézhez diplomáikat a frissen végzett orvostanhallgatók,
október-novemberre fejeződnek be a szakvizsgák, így a migrációs folyamatok döntően ősszel dőlnek el. A Magyar
Rezidens Szövetség (MRSZ) legutóbbi felméréséből azonban az is kiderült, hogy a hatodévesek 30 százaléka külföldi munkavállalást tervez.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/FqSg5w

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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