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Simicska
Simicska: kirúgok minden orbánistát
Az mno.hu közleménye szerint pénteken távozott posztjáról Liszkay
Gábor, a Magyar Nemzet főszerkesztője, a Hír Televízió elnöke,
Gajdics Ottó, a Lánchíd Rádió főszerkesztője, Élő Gábor, az MNO
főszerkesztője, Szikszai Péter, a Hír Televízió vezérigazgató-helyettese, Csermely Péter, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese és Szerető Szabolcs, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese. Simicska
Lajos nem tudta, hogy lemondásra készül a Magyar Nemzet lapvezetése. Az Index telefonon érte el pénteken délben a lap tulajdonosát,
aki nem rejtette véka alá meglepetését. „Maga is most olvasta a közleményt, hát én is. Kurvára meglepetésként ért, ezért ha megbocsát,
akkor most leteszem, és megpróbálom kideríteni, hogy mi történt”
– mondta az Indexnek Simicska Lajos. A médiatulajdonos-üzletember útban a Magyar Nemzet szerkesztősége felé, az autójából adott
egy villáminterjút a portálnak, amelyben azt mondta, kirúg minden
orbánistát, aztán kinevezi a helyükre a saját embereit, „akiket nem
lehet megfélemlíteni meg lefizetni”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PSCpcN

„Sok mindent tudok Orbánról” –
Mélyinterjú Simicska Lajossal (SL)
A Narancsnak is feldúltan nyilatkozó vállalkozó beszélt Orbán diktatúrájáról, Habonyról, és azt is elárulta, hogyan lesz végleg az övé
a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió. magyarnarancs.hu: Arról is
cikkeznek már, hogy feltehetőleg Orbán Viktor és a főtanácsadója,
Habony Árpád állnak az akció mögött. Állítólag egy új médiabirodalom van kiépülőben, amelynek Liszkayék lehetnek a fő arcai. SL: Ezt
nem tudom megmondani. Egy háború zajlik, amiben könnyen lehet,
hogy ilyen eszközökkel is számolni kell. Maximálisan ellenzem azt a
médiapolitikát, amit a kormány folytat, és ennek hónapok óta hangot
is adtam. magyarnarancs.hu: Beszélik, hogy önnek nem tetszik az
oroszbarát kül- és energiapolitika. Ebből mi igaz? SL: Nem tetszik,
nagyon nem tetszik. Én még akkor nőttem fel, amikor itt Szovjetunió

Orbán nagyot hibázott

volt, és nincsenek jó emlékeim a ruszkik magyarországi tevékenységéről. Finoman szólva nem tudok határozott különbséget tenni az
akkori szovjetek és a mai oroszok politikai viselkedése között.
magyarnarancs.hu: Azt nyilatkozta a hír24.hu-nek, hogy nem érzi
biztonságban magát: elütheti egy autó, de akár le is lőhetik. Miért érzi
fenyegetve magát? SL: Ismerem ennek a történetnek a szereplőit, tudom mire képesek. De igazából nem félek, csak amikor az az újságíró
hívott, épp útban voltam a kocsival a szerkesztőség felé; még nagyon
zaklatottan éreztem magam, és akkor mondtam, hogy persze, akár
le is lőhetnek. Amúgy ez tényleg benne van a pakliban, de ettől még
nem félek. Ez egy kemény világ. Röhögjön csak ki, de én egy elkötelezett demokrata vagyok. Kurvára nem tetszik az, ahogy és amilyen
módszerekkel ezek a fiúk intézik a dolgaikat ebben az országban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6QD7OS

Simicska adui – Ha ő egyszer kinyitja...
Jóval többről van szó, mint a meghirdetett médiaháborúról, véli
Krekó Péter, a Political Capital igazgatója. Semmilyen szempontból nem normális ez a helyzet, és nagyon komoly válságot jelez
– Simicska Lajos az utóbbi időben jól láthatóan kényelmetlenné
vált a kormány számára, cégbirodalma messze túlnyúlik a médián, és az államigazgatástól a törvényhozásig túlzottan nagy erőt
képviselt. Ez válhatott kényelmetlenné a miniszterelnöknek. „A
kormánynak jelenleg az az érdeke, hogy ne egyetlen egyeduralkodó, hanem több üzleti érdekeltség vegye körül. A miniszterelnök
valószínűleg már túl nagy kihívást, veszélyt érzett ebből az irányból, ezért próbálta meg letörni Simicska Lajos hatalmát. Ezt jelezte az is, amikor az uniós pénzek elosztását Lázár János kezébe
adta, ami komoly érvágást jelentett a Közgép urának”, magyarázza az elemző. Valószínűnek tűnik egyébként, hogy a miniszterelnök érdekköre is túlment egy határon, amikor Simicska Lajos
megregulázásáról volt szó – ezért szakadhatott el a cérna.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/AGJ2kU

Merkel

Egyre több részlet szivárog ki a Merkel–Orbán-találkozóról. Ezek
alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy Orbán Viktor komoly taktikai hibát követett el azzal, hogy „visszaszólt” Angela Merkelnek,
amikor a német kancellár újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a maga részéről nem tudja értelmezni az Orbán-féle illiberális
demokrácia fogalmát. A magyar miniszterelnök ingerült válaszreakciója ráirányította a figyelmet arra, hogy – szemben azzal,
amit a hivatalos propagandagépezet állít – igenis, valóban vannak
viták, amelyek nyilvánvalóan a demokratikus berendezkedésről
szólnak. Az őt ismerők arra hívják fel a figyelmet, hogy Orbán

Viktor a közös sajtótájékoztatóra zaklatottan érkezett. Ebből
arra lehet következtetni, hogy a tájékoztatót megelőző, zárt ajtók
mögött tartott találkozón Angela Merkel határozottan bírálhatta az orbáni berendezkedést, amely kritikának egyes pontjait az
Andrássy egyetemen is megismételte. Lázár János közölte, hogy a
reklámadó csökkentését tervezik. E hírek lebegtetése is lehetőséget adott volna arra, hogy a kormány sikerként láttassa a történteket, de ez kútba esett. Még akkor is, ha most a kommunikáció azt
sulykolja, hogy Merkel kimért mondatai a német és a nemzetközi
sajtónak szóltak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/szWKo4
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A közmédia tudósítása szerint Merkelnek
egyetlen kritikája se volt Orbánékkal szemben

Német média: „Orbán kővé vált arccal” hallgatta
Merkel bírálatait

Az M1 tudósításában lényegében Orbán Viktor találkozott Orbán
Viktorral. Körülbelül másfélszer annyi mondatot vágnak be Orbántól, mint Merkeltől, és az utóbbi esetében csak a kormánynak kedvező állításokat rakják be. Több mint 3 perc kormányzati propaganda
után Merkelé a szó (mármint amit az M1 kiválogat mondataiból), az
Andrássy Egyetemen tartott előadásából annyi maradt meg az M1nek, hogy a béke és a szabadság a kulcsa Európa boldogulásának. A
párizsi terrorcselekmény kapcsán a sajtószabadság védelméről szóló
mondatai is kimaradtak a riportból. Majd elmondják szabadon lehetett kérdezni Merkeltől. És láss csodát, melyik kérdést vágják be?
Amelyre Merkel azt válaszolta, Orbán Viktor kiváló vitapartner, jót
lehet vele vitatkozni, és Orbán kompromisszumokat tud kötni az európai egység jegyében. És itt jön a legszebb mondat. „Merkel kitért
arra is, nem hiszi, hogy a liberalizmus az egyetlen érték a demokráciában, az ő pártja keresztényszociális, liberális és konzervatív is.”
Zseniális fordítás. Miközben Merkel azt mondta, hogy nem is érti
az illiberális demokrácia fogalmát, mert a demokrácia alapjában liberális is. A M1 Híradó ezeket a mondatait olyan kontextusba rakja,
mintha Merkel, azt mondaná, nem hiszi, hogy egy demokrácia csak
liberális lehet! Tizenhárom percet foglakozott az M1 Híradó Merkel
látogatásával, és a német kancellár igen erős kritikái a magyarországi
demokrácia, civilek és média helyzete miatt nem hangzott el. Ezt
csinálja a mi pénzünkből, évi 82 milliárdból a közmédia. A témáról
bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/fYAhZ8

A német sajtó részletesen tudósított hétfőn Angela Merkel német
kancellár budapesti látogatásáról. Az ARD (http://goo.gl/3z2hcY)
országos közszolgálati televízió a hírportálján Merkel bírálja az
ellenzékkel való bánásmódot címmel közölt összeállítást, amelyben kiemelték, hogy Orbán Viktor „vitatott” személyiség az EUban, egyebek között „autoriter kormányzati stílusa és a kritikus
újságírókkal szembeni rabiátus fellépése miatt”, és Angela Merkel
„szóba is hozta ezeket a pontokat”.
A ZDF (http://goo.gl/X43zZh) országos közszolgálati televízió
’Bírálat Orbán miniszterelnök felé – Bevezető kurzus demokráciából: Merkel Budapesten’ címmel közölt tudósítást a hírportálján, kiemelve, hogy a kancellár vendéglátója „nem követi olyan
nagyon pontosan a demokrácia játékszabályait”. Merkel „szóba
hozta a problémát”, és szavait Orbán „kővé vált arccal” hallgatta
– tették hozzá. Kifejtették, hogy Orbán kapcsolata az autoriter
vezetőkkel, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint a „durva” fellépése az ellenzékkel és hazai bírálóival szemben „borússá”
tette az EU-s és NATO-s szövetségesekkel folytatott viszonyt, így
az utóbbi években ritkán fordultak meg magas állami vendégek
Budapesten. A kancellári vizitnek így „Orbán nagy napjának” kellene lennie a magyar fél szándéka szerint, „de a német kancellár
elég világos szavakkal” jellemezte a vendéglátója kormányzati stílusát – emelte ki a ZDF.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KSXfLb

Látlelet
Várólisták a halálra
„Vastagbél-daganatos betegek gyorsabb kivizsgálására és terápiájára adna pénzt az egészségügyi kormányzat. Információnk szerint
a szakállamtitkárság által javasolt 150 millió forintból mintegy
2000 beteg juthatna egy hét alatt az »életmentő« diagnózishoz.
Most legalább fél évet kell várni erre” – írja a nol.hu (http://goo.
gl/Zfd8iN). Weltner János sebész főorvos szerint „évente nyolc és
félezer embernél diagnosztizálják ezt a betegséget, és 5084 ember
hal meg vastagbélrákban, miközben szervezett szűrővizsgálattal
és a kiszűrt esetek azonnali gondozásba vételével a halálozások
80 százaléka megelőzhető lenne!” A sebész gyors kalkulációja
szerint az új esetek harmadának kivizsgálására lehet elég a pénz.
Mint mondja „jelenleg, ha valakinél fölmerül a vastagbélrák gyanúja, akkor a teljes diagnózisig akár félévet is eltölthet szakorvosi
vizsgálatokra várva. Weltner János állítja, és ez igaz: a kivizsgálásra elegendő lenne egy hét is, de miután nincs rá pénz, a betegek előjegyzési listákra kerülnek. A vastagbélrákot eredményesen
csak az időben elvégzett műtéttel lehet gyógyítani, akik viszont
csak a diagnózisra várnak fél évet, gyakran már operálhatatlan
állapotba kerülnek. Az emberélettel játszadozó, hivatalnoki önkényének véget kell vetni! Gondoljunk akár a tervezetett sok milliárddal meghaladó áfabevételre és a csipszadóra, az értelmetlen,

erőltetett ütemű stadionépítésekre, a fölöslegesen sürgetett múzeumi negyed kialakítására.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/JZIIBJ

Még több orvos ment külföldre dolgozni
Az EEKH adatai szerint míg 2013-ban 948, addig 2014-ben 955 orvos ment külföldre – több mint felük frissdiplomásként. Pedig Orbán Viktor tavaly még azzal büszkélkedett, hogy megállították az
orvoselvándorlást. A kormányfő beszédében úgy fogalmazott: „Sikerült megfordítanunk azt a trendet, miszerint az orvosok nagy számban külföldön keresik a boldogulásukat. Még ugyan sokan hagyják
el Magyarországot, de már kevesebben mennek el, mint korábban,
és a 2009-es szint alá szorítottuk az elvándorlást.” Orbán Viktor szavaihoz adalék: 2009-ben 887 orvos döntött a külföldi munkavállalás
mellett. Az egészségügyi államtitkárság ösztöndíjpályázatokkal próbálja az orvosokat itthon tartani. Dénes Tamás, a Magyar Rezidens
Szövetség elnöke az RTL Klubnak azt mondta, az ilyen ösztöndíjakat a rezidensek csalinak tartják, a szakvizsgával ugyanis elvész a
támogatás – „Abban a pillanatban, hogy sokkal nagyobb felelőssége
van és sokkal többet kell dolgoznia szakorvosként, a felére csökken a
bére” – mondta Dénes Tamás.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Qqam2o

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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