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Folytatjuk! Tüntetünk!
Lázadnak a kormány ellen az átvert tanárok
Már a második nyílt levelét fogalmazta meg a pedagógustársadalom nevében 13 magyarországi elit gimnázium igazgatója. Az érintettek ismét arra hívják föl a figyelmet: a kormány a 2015 évi költségvetéssel elszakítja a mindenkori minimálbértől a pedagógusok
bértábláját. Korábban az Index szúrta ki az ominózus módosítást,
amely azt jelenti, hogy a pedagógusbérek nem növekednek automatikusan a minimálbérrel együtt. Pedig a kormány nem ezt ígérte. Horváth Péter, az NPK elnöke a Népszabadságnak elmondta,
hogy a nyílt levél megírásával a tagok döntő többsége egyetértett,
és az idő rövidsége miatt választották a tiltakozásnak ezt a módját. Horváth hozzátette, miután a képviselők nem fontolták meg
a nyílt levelükben megfogalmazottakat, nem tudnak mást tenni,
mint jövőre is időben jelezni a kormánynak azt az elvárásukat,
hogy a bérek kövessék az inflációt. Kevésbé békés hangon szólalt
meg az ügyben Mendrey László. A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének elnöke szerint nincs kizárva, hogy a tanárok
januárban sztrájkolnak majd.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2umWqZ

Országos blokáddal fenyegetnek az útdíj miatt
Az új útdíjfizetési szisztéma miatt civilek tüntetésre készülnek,
az ellenzék alkotmánybírósági normakontrollt kezdeményezne és
hatástanulmányokat követel. Közben az állami apparátus többkevesebb sikerrel próbálja el- és megmagyarázni a megreformált
matricarendszert.
– Ultimátumot adtunk a kormánynak. Ha február végéig nem vonja vissza az útdíj kiterjesztéséről szóló rendeletet, akkor országos
demonstrációt hirdetünk. Március elsején valamennyi sztrádán
tüntetünk, blokádot szervezünk – mondta lapunknak (Népszabadság Online) Büki Zoltán, aki társaival egy december végi civil
megmozduláson már tiltakozott a sztrádák fővárosi bevezetői szakaszainak és az elkerülők díjasítása miatt.
Míg a civilek ultimátummal és blokáddal küzdenének az útdíj
kiterjesztése ellen, addig az LMP az Alkotmánybíróságtól remél
segítséget. Az LMP szerint az útdíjról szóló rendelet sérti a jogbiztonságot, mert rendkívül rövid felkészülési időt hagy.
Közölték: megkeresik a másik két ellenzéki frakciót, mert az alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezéséhez a képviselők
egynegyedének támogatása szükséges.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PDjKAM

Gyújtsunk fáklyát a magyar kultúráért!
„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.”
Gróf Széchenyi István sokat idézett megállapítása ma is megállja

a helyét, de korunkat mégsem a kiművelt emberfők sokasodása,
hanem fogyatkozása jellemzi. Bár a közszolgálatban dolgozók reálkeresete 2008 óta egyharmadával csökkent, a 2015-ös költségvetésben sem szerepel számukra béremelés.
Ma már nem csak dolgozói szegénység van, hanem dolgozói nyomor és éhezés is. Ez nem csak a mi, és méltatlanul lenézett szakmáink szégyene, ez az egész ország szégyene!
A művelődés a rendszerváltás óta egyetlen kormány számára sem
jelentett prioritást. A látvány-beruházások, megaprojektek árnyékában a kultúra intézményei és a bennük dolgozó szakemberek
egyre mostohább körülmények között vegetálnak.
E tendencia hatására a teljesítmény minősége és a szellemi értékek iránt fogékony, a kulturális szolgáltatásokra igényt tartó felhasználók életminősége is romlik.
2015. január 20-án a Magyar Kultúra Napja előtt két nappal a
Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezete
(KKDSz) civil szervezetek és a társszakszervezetek bevonásával
demonstrációt szervez Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) előtt 17 órától.
A budapesti demonstrációval azonos időben más településeken is
lángok gyúlnak a magyar kultúráért.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/OPQ2Wz

Tavasz jön – Orbán megy:
tüntetés Merkel látogatásakor
„Tavasz jön, Orbán megy” – címmel hirdetnek civilek újabb
tüntetést február 1-jére, a német kancellár budapesti látogatására időzítve. A tiltakozást szervező két csoport, a Százezren az
internetadó ellen és a 60ezren a MAGÁN nyugdíjukért szerint
a demonstráció célja, hogy megmutassák: „Orbán Viktor nem
egyenlő Magyarországgal.”
A szervezők szerint az országnak elege van Orbánék új adóiból
és megszorításaiból, az embereket elszegényítő politikából, a demokrácia lebontásából. Nem fogadják el, hogy a hatalom már a
tüntetéshez való jogot is korlátozná. Ezért 2015. február 1-jére,
Angela Merkel budapesti látogatása előtti napra újabb tüntetést
szerveznek a Kossuth térre, hogy hangsúlyozzák: Magyarország
nem kér Orbán maffiaállamából és antidemokratikus kormányzásából. „Az elmúlt 25 év hibáiból tanulni kell, de az első feladat,
hogy leleplezzük és megtörjük Orbán maffiaállamát. Ezért támogatunk minden demokratikus megmozdulást januárban és várunk
minden csatlakozót a februári tüntetésünkhöz. Álljunk ki közösen
az európai Magyarországért!” – írják a szervezők a február 1-jei
esemény Facebook-oldalán. A budapesti demonstrációval azonos
időben más településeken is lesznek tüntetések.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qa5dfR

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

Évindító rémálmok
Ideje barátkozni a 330 forintos euróval

Fizetős M0 és útdíjemelés

Új történelmi rekordok sora születhet az idén a devizapiacon. A kormány
a devizahitelek forintosításával és megszüntetésével egy lényeges kockázati tényezőt kiemelhet a rendszerből, s utána már a lassú, kiszámítható
árfolyamgyengülés nem lesz az ellenére. Ideje lesz megbarátkozni a 330
forintos euróval és a 270-es dollárral. „Amikor visszajöttek a szilveszteri
buliból a brókerek, akkor újra támadásba lendültek, ennek az eredménye
látszódott január 3-án a forinton. Magyarország stabil gazdasági alapokon áll, ki tudjuk védeni ezt a napokban tapasztalható pénzügyi támadást is” – e legendás mondatokat pontosan három évvel ezelőtt mondta
Selmeczi Gabriella. A forgatókönyv ezúttal is érvényes, csakhogy amíg
2012-ben maga a Fidesz-kormány okozta a forint mélyrepülését azzal,
hogy hitegette, majd kikosarazta a válság elleni védőhálóként szolgáló
hitelkeretet felkínáló Nemzetközi Valutaalapot (IMF), most a szálakat
még nála is erősebb szereplők mozgatták. Emlékezetes és unásig ismert
az egykori Fidesz-szóvivő akkor elhangzott kijelentése is, miszerint „Magyarországnak erős kormánya van, több mint kétharmados többséggel
kormányozza a koalíció, több forgatókönyvünk van, megvédjük az országot ezektől a támadásoktól… és minden döntés a magyar családok
érdekét fogja szolgálni”. A forint 2015. január harmadikán a nemzetközi
bankközi kereskedésben, gyér forgalom mellett hajszálra megközelítette
a 320-as szintet az euróval szemben, 2012-ben pedig ezekben a napokban állította fel – negatív – történelmi rekordját 324,3-es árfolyamon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/GrWUUt

A korábbi tervekkel ellentétben nem csak a kamionosoktól, hanem a
kisebb járművekkel fuvarozóktól és az autósoktól is többet fog kas�szírozni a kormány – röviden ez az idei, a fizetős M0-ást is tartalmazó, jókora meglepetést okozó útdíjrendszer-változások lényege.
Csakhogy a kérdéses 20–22 milliárd forintot talán könnyebben is beszedhette volna az állam a közlekedőktől, az e-matrica rendszerének
változtatása helyett. Egészen december 10-éig úgy tűnhetett – sőt, a
költségvetési törvényben most is ez szerepel –, hogy ezt a többletet
kizárólag a nehéz tehergépjárművek kül- és belföldi üzemeltetőitől
szednék be, ám az nemigen volt ismert, hogy milyen módon. Ehelyett
a fizetős úthálózat kiterjesztése mellett döntött a szaktárca, továbbá
általános tarifaemelést hajtottak végre. Utóbbi azt jelenti, hogy járműkategóriától és környezetvédelmi besorolástól függetlenül 5 százalékos drágulás lépett életbe január 1-jétől. Nemcsak a kamionosok,
hanem a kisteherautókkal, furgonokkal, kisbuszokkal közlekedő fuvarozók (és persze egyéb vállalkozások, magánszemélyek) is többet
fizetnek az idén az úthasználatért, mint tavaly. A hivatalos indoklás
szerint „az intézkedés célja az ország területén átutazó, kereskedelmi
tevékenységet folytató vállalkozások fokozottabb bevonása az útüzemeltetés és útfenntartás költségeinek viselésébe”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ga3vsC

Jön a tömegnyomor szombatonként

Sokszor a betegek el sem jutnak az életmentő vizsgálatokig, a
recepteket nem tudják kiváltani, az állami egészségügyi intézményekről pedig sorra pattannak le a falvakban élő betegek. Sokan
közülük úgy halnak meg, hogy még az ellátórendszer kapuján sem
jutnak be. Az egészségügyi közszolgáltatásokra szoruló állampolgárok egyre nagyobb hányada tapasztalja meg, hogy nagy a baj a
gyógyítás hazai világában. Szinte mindenkinek van története: olykor csak az elromlott ultrahang diagnosztikai készülék miatt egy
hónappal elhalasztott vizsgálatról vagy a túlterhelt ápolók által
elfelejtett infúzióról. Egy kistelepülés háziorvosa a következőket
nyilatkozta a hvg.hu újságírójának: „Van egy betegem, egy idős
néni, kitapintottam a mellében egy csomót hónapokkal ezelőtt,
kértem sebészetet, hogy vizsgálják ki, ők adtak is sürgősséggel
időpontot mammográfiai vizsgálatra. De mivel a néni egyedül
van, nincs autója, hosszas időpont-egyeztetés után betegszállító
vitte vizsgálatra. De késtek, nem értek vele oda, így új időpont
kellett. Hónapok mentek el csak a mammográfiára, most a többi
vizsgálat húzódik a várólisták miatt. A néni daganata közben már
fekélyesedik, úgy, hogy semmilyen ellátást nem kap. 1972-ben végeztem az egyetemen, akkor mutogatták nekünk, hogy régen ilyen
is volt. 2014-et írunk, és újra itt tartunk” - mondta Csehpál Etelka
háziorvos.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/iknQpC

Több szabályozási változtatást is hozott a kormány a kiskereskedelemben, ami a nagy külföldi tulajdonú láncok kárára, illetve a CBA és társai
javára torzítaná a versenyt. A törvény célja, hogy vasárnap élelmiszert
csak a kis alapterületű boltokban vehessünk, ahol a cég legalább egyötödét birtokló tulajdonos maga vagy valamelyik családtagja áll a kasszánál.
E módszer kísértetiesen emlékeztet a plázatörvényre, ahol tökéletesen
átláthatatlanul, semmitmondó indoklásokkal vagy anélkül osztják a kivételes plázaengedélyeket. jó néhány hatás elég biztosra vehető kapásból.
Például, hogy az első időkben hatalmas tömeg lesz majd a hipermarketekben szombatonként. Cikkünk megjelenése után az NGM ezt írta az
Indexnek: „Természetesen az ügyfél online felületen megrendelheti a számára szükséges terméket, ugyanakkor annak kiszállítása 22 és 6 óra között, valamint munkaszüneti és vasárnapi napokon nem történhet meg.
Ennek oka, hogy a törvény hatálya kiskereskedelmi tevékenységre terjed
ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják. Nemrég
az Auchan jelentette be az Indexen, hogy már egy éve készülődnek az
online kereskedésre. A Spar annyit mondott, hogy két hónapja még ők is
tervezték az online szolgáltatást, de a mostani különadó annyira nyakon
vágja őket, hogy már nem biztos, hogy meg is tudják valósítani idén.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ZU2vol

Romokban az egészségügy

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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