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Május 1.

Tüntetés május 1-jén:
európai béreket a stadionok helyett

Közösen tüntetnek a civilek és a szakszervezetek.
Május 1-je a munka ünnepe, de ma Magyarországon azokat is fenyegeti a lecsúszás, akiknek van munkája. A fiatalok tömegesen
menekülnek külföldre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/VRjWsX

A Szolidaritás Május elsején
A tüntetés 10 órakor kezdődik a Dózsa György út és a Városligeti
fasor kereszteződésénél, majd közösen vonulunk a Városligetbe,
ahol családi és közéleti programok várnak mindenkit.
A Szolidaritás sátránál politikai fórumok, zene, zsíroskenyér várják az érdeklődőket.

Oktatás

Hosszú sztrájkra készülnek a pedagógusok

Hosszú sztrájkra készül a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A lázadást a költségvetés tervezete robbantotta
ki, amely a pedagógusbérek számításának alapját „elvonatkoztatná” a minimálbértől.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/SmfKnw

Szakok megszüntetése ellen
tiltakoznak az ELTE-n
Az ELTE TáTK szerint a döntést a kormány úgy hozta meg, hogy
érdemben nem tárgyalt az érintettekkel: végigvette ugyan az államtitkárság a Magyar Rektori Konferencia szakbizottságaival a képzéseket, de mégis olyan alapszakok megszüntetése mellett döntött,
amelyeket a konferencia nem is támogatott – mondta (http://goo.
gl/itB6vO) a TáTK dékánja a Hvg.hu-nak nyilatkozva. Tausz Katalin
példaként a nemzetközi tanulmányok szakot hozta fel: ez már hos�szabb ideje csak tandíjat fizetve érhető el a diákok számára, mégis az
egyik legnépszerűbb szak.
„Ezzel a döntéssel az ELTE Társadalomtudományi Kara rövid távon
anyagilag ellehetetlenül és megszűnhet, de a tét nem csupán a mi karunk sorsa. Sok más egyetemet is veszélybe sodor, és további szakok
megszüntetése (például az andragógia és az ipari tervező szakok)
ugyancsak teljesen érthetetlen és indokolatlan Magyarország jövője
szempontjából” – állt a Kar hallgatóinak közleményében is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gcv0es

Egyedi műszaki képzést szüntethet meg a kormány
Megszűnik a hazai ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak (BA) – tájékoztatta az MNO-t több, ezen a területen dolgozó

tanár mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Karának dékánja is, a megszüntetést
az új felsőoktatási szakjegyzék tervezete is tartalmazza. Több műszaki képzést állítólag azért állítanak le, mert nem adnak kellően
specifikus tudást.
Öt felsőoktatási intézmény érintett a kérdésben: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a
Nyugat-magyarországi Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Pécsi
Tudományegyetem. Alapképzésen jelenleg is sok száz hallgató
tanul ipari termék- és formatervező mérnöknek, tavaly és idén is
– a Felvi.hu adatai szerint – országos szinten, felvételin mintegy
hatszáz diák jelölte meg ezt a képzést és próbált bekerülni szeptembertől a képzésre.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/ejFtbT

Bírósághoz fordulnak a tanárok
a Wallenberg szakközép megszüntetése miatt
Megtámadja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a kormánynak
azt a döntését, amely szerint jogutódlással megszűnne a fővárosi
Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola. Ha a kormány
nem vonja vissza döntését, akkor a szakszervezet bírósághoz fordul.
A PSZ szerint az iskolaigazgatónak küldött levél a törvény tartalmi követelményeinek nem felel meg, hiszen a véleménykérés
nem a megszüntetésről, hanem arról szól, hogy melyik feladatot
melyik más szakképző intézmény vegye át. A levélből az sem állapítható meg, milyen indokok alapján, milyen célból szüntetik meg
az iskolát, illetve az sem, hogy a megszüntetés miatt nem marad
ellátatlan feladat és a változások nem okoznak aránytalan terhet
a tanulóknak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/KL0lIV

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

Szétvernék az ország egyik legjobb
egészségügyi iskoláját
A héten kapott tájékoztatást a budapesti Raoul Wallenberg Szakközépiskola arról, hogy intézményüket a tanév végén más iskolákba olvasztják be. Úgy tudjuk, hogy a Klinikáknál található iskola
épületére a Közszolgálati Egyetemnek van szüksége, ezért döntött a kormány. Az egészségügyi szakközépiskolások egy részét
műszaki és építőipari iskolákba telepítenék, kőművesek, bádogosok és víz- gázszerelők mellé.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/eKuC40

Sztrájk az ELTE-n: fellázadtak a tanárok
Eltés forrásainktól megtudtuk, az oktatók jelenleg bemennek a
tantermekbe, de a tanagyag helyett az érintett szakokat fenyegető helyzetről beszélgetnek a diákjaikkal. Az oktatók közül sokan
úgy gondolják, a kormány célja az, hogy a hallgatókat a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem társadalomtudományi szakjaira irányítsa
át, ahová nagyon kevesen jelentkeznek. Sokan azért sem értik a
kialakult helyzetet, mert az ELTE összes társadalomtudományi
képzése átment az úgynevezett akkreditációs eljáráson. A diákok
részéről pozitív a sztrájk fogadtatása: örülnek, hogy átbeszélhetik
a problémát.

A Mi akarjuk eldönteni, mit tanulunk! Hallgatói és oktatói fórum című rendezvény Facebook-oldalán (https://www.facebook.
com/veszelybenazegyetemeink http://goo.gl/Ar4IEk) jelezték a
szervezők, a tiltakozáshoz a szegedi, pázmányos és corvinusos
hallgatók is csatlakoztak. A tiltakozók kérik az ELTE hallgatóit,
hogy eltés polókban vegyenek részt a fórumon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/r7wbyW

A kormány a szülők helyett akar dönteni,
de rosszul gondolkodik
Szinte már lehetetlen követni az elmúlt években az oktatás terén
véghezvitt változtatásokat. A felsőoktatás nagy reformja pedig
csak most indul, a kormány a tavalyi év végén tette közzé Fokozatváltás a felsőoktatásban címmel azt a stratégiai programot, aminek alapján a következő években a rendszer átszabását tervezik.
A 2030-ig kitűzött célok között van, hogy a szakok számát tizenöt
százalékkal csökkentenék, a feladat pedig, hogy a “rendelkezésre
álló állami forrásokat a nemzetközi versenyben is bizonyítottan
erős területekre lehet koncentrálni, vagyis a gazdaságpolitikában
bevált ágazati szemléletű megközelítést a felsőoktatásba is át kell
vezetni.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/eRt0rE

Egészségügy
Napokra vannak a kórházak az összeomlástól
A tetemes adósságok miatt az egyik kórházi beszállító cég a nem
életfontosságú kórházi laborszolgáltatások leállításán gondolkozott, egy másik politikailag is súlyosan csalódott az egészségügyet
elhanyagoló Fideszben.
A beszállítók és a kórházak között mára teljesen abszurd helyzet
alakult ki, mondta Rásky László, az orvosi eszközök forgalmazóit
és gyártóit képviselő Orvostechnikai Szövetség (OSZ) vezetője.
Az állami kórházak százmilliókkal vagy milliárdokkal tartoznak a
beszállítóknak, akik közben egy napot sem csúszhatnak az adók
és járulékok befizetésével. Sok cég emiatt hiteleket kénytelen felvenni, meg azért is, hogy ezután is indulhasson a közbeszerzési
eljárásokon. Mindezek után még vannak olyan kórházak, amelyek
csak úgy fogadnak be számlákat a beszállítóktól, ha azok igazolást hoznak arról, hogy nincs köztartozásuk.

A kormány az utolsó utáni pillanatban most nekiveselkedik, hogy
kifizesse a 76 milliárdos kórházi adósság egy részét.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/zF07nv

Gigatüntetésre készülnek
az egészségügyi dolgozók
A paraszolvencia mellett az ágazat legnagyobb problémája az, hogy
képtelen az összefogásra, „Tisztességes bért kell adni az egészségügyben
dolgozóknak, azt követően meg kell büntetni azt, aki adja, és azt is, aki
kapja” – mondta Éger István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke.
Május 12-ére meghirdették a demonstrációjukat, az Egészségmenetet,
Dénes Tamás, a Magyar Rezidensszövetség elnöke pedig bejelentette, ők
is ott lesznek a tüntetésen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/cZ4NKM

Gazdaság
Az ország csak áll és néz
Újabb földrablás körvonalai bontakoznak ki, ezúttal a Hortobágyon. A legeltetési szezon előtt derült ki ugyanis, hogy sok helyen
azok a gazdák kapták a földbérleti jogot, akiknek nincsenek állataik, de feltehetően van párttagkönyvük, akik viszont több száz

birkát, szarvasmarhát tartanak, legelő híján nem tudják a jószágot
legeltetni. A földjüket elvesztett gazdák egy része attól tart, hogy
állatok ezrei halnak éhen.
A tiltakozó akcióknak alig van visszhangjuk, az ország csak áll
és néz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/FmFVgK

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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