Nyomtasd, másold, terjeszd!

Tisztességtelen volt az áprilisi választás
Kemény megállapításokat tett közzé
a napokban az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet (EBESZ) a
magyar választásról. A jelentés szerint a
voksolás előtt korlátozták a magyarokat
a hiteles tájékozódásban. Megfélemlítőnek és idegenellenesnek nevezték
a Fidesz üzeneteit. A megfigyelők úgy

vélték, a média elfogultsága és az átláthatatlan kampányfinanszírozás is
akadályozta a választókat abban, hogy
tájékozottan dönthessenek. Hangsúlyozták: bár demokratikus volt az áprilisi
választás, nem voltak egyenlő feltételek a pártok közötti versenyben.
Forrás: www.atv.hu

Megduplázódtak a hazai árak 2000 óta
Egész pontosan 98 százalékkal nőttek a megvizsgált termékek árai
2000 és 2017 között Magyarországon, így ezzel az egész
Európai Unióban a második legnagyobb drágulás volt az itteni, egyedül Romániában nőttek
nagyobbat az árak.
Az egészségügyi kiadások
157 százalékkal emelkedtek
ez idő alatt, az unió egyetlen
más országában sem mértek
ekkora drágulást – derül ki
az Eurostat, az Unió statisztikai hivatalának legfrissebb jelentéséből. De az

egészség rombolása sem lett olcsóbb:
az alkoholos italok és a dohánytermékek
együttvéve 220 százalékkal kerülnek
többe, mint az ezredfordulón. Az
ételekért 120 százalékkal többet
kell fizetni.
A lakhatás költségei
is több mint a kétszeresükre nőttek, most
139 százalékkal drágább a lakás fenntartása, mint 2000-ben (ebbe
a kategóriába a lakbérek,
valamint a rezsi tartozik).
Az iskolához kapcsolódó
kiadások árai most 122
százalékkal magasabbak, mint 18
éve ilyenkor.
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Négy magyar régió is ott van
az Európai Unió legszegényebb
térségei között
Ha figyelmesen megnézik a cikkünkhöz mellékelt térképet, jól látszik,
hogy Magyarország kétharmad része Európa legszegényebb régiói közé
tartozik. A hét régiónkból négy. Ez a rideg valóság, ezek a tények.
Hatalmas a különbség az Európai Unió
276 régiójában élő emberek életszínvonala között – derül ki az Eurostat friss
adataiból. Ráadásul a legszegényebb és

Az Európai Unió
legszegényebb régiói
Az egy főre jutó GDP az uniósátlag százalékában

Forrás: www.hvg.hu
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a leggazdagabb térségek között évek
óta mélyül a szakadék. Noha Orbán Viktor
szerint valósággal szárnyal a magyar gazdaság, a legszegényebb régiók listáján
továbbra is négy hazai térséget találunk.
A sereghajtó helyeken zömében bolgár,
román és lengyel térségekkel osztozunk.
A legszegényebb területen, a bulgáriai
Szeverozapaden régióban az egy főre jutó
bruttó hazai termék (GDP) az uniós átlag
mindössze 29 százaléka. Minimálisan jobb
csak a helyzet az Észak-Alföldön, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon, de a
Dél-Alföld sem tudta elkerülni, hogy lekerüljön az uniós szégyenlistáról. Egyetlen
térség éri el legalább az uniós átlagot, ez
pedig Közép-Magyarország. A hét hazai
régió közül egyébként mindössze egyben
nőtt a GDP. Háromban csökkent, háromban pedig stagnált az életszínvonal.
Forrás: www.ec.europa.eu/eurostat

Forrás: Eurostat /MN graﬁka
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Inkább belehalunk, de nem
követeljük ki az emberhez méltó
egészségügyi ellátást

Folyamatos tüntetés a Kossuth téren
Szeptember 8-ával kezdődően folyamatos tüntetés indul a Kossuth téren,
amely október 5-éig tart. A megmozdulás szervezője, Szabó Gábor (Tuareg)

A hét szomorú szenzációja volt, hogy lemondott a Honvéd Kórház sürgősségi osztályának vezetője. Lépését azzal indokolta, hogy a lepusztult
géppark és a csökkenő orvosi létszám mellett már nem tud felelősséget
vállalni a betegekért. Pedig a Honvéd az ország egyik kiemelt kórháza.
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Veszélyes lehet a paksi bővítés
Csak trükközéssel volt elkerülhető, hogy a legmelegebb augusztusi napokban leállítsák a paksi atomerőművet – állítja Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője, aki szerint vissza kell vonni az új blokkok építésének
környezetvédelmi engedélyét.

egyszerűen nem megoldható a normális betegellátás? Orbán Viktor a felelőse
mindennek. Mert ő a kormány feje, mert ő
a Fidesz vezetője, mert a Fidesz egyedül
van kormányon.
Ki kényszerítette a kormányt arra, hogy
az egészségügy rendbetétele helyett
dísztereket, emlékműveket, vendégházakat, stadionokat, kisvasutakat építsen? Arról most ne is beszéljünk, hogy a haverok
és strómanok gennyesre keresték magukat a közpénzből. De a kormány döntése
volt, hogy ultrahangkészülék helyett lelátót épít.
A fideszes polgár éppen úgy üvöltve
fog megdögleni a sürgősségi várójában,
mint a szocialista, vagy mint az, aki soha
nem politizált. Ezt lenne jó felfogni végre
és befejezni az önáltatást.”
Forrás: www.index.hu, www.kolozsvaros.com

Az erőmű hűtését a Duna biztosítja. A fo
lyó viszont idén augusztusban időnként
annyira felmelegedett, hogy a jogszabályok szerint – ha a 30 fokot eléri az
erőmű közelében – le kellett volna állítani az energiatermelést. Furcsa módon
Paksnál épp augusztusban romlott el
a Vízügyi Főigazgatóság mérőegysége, amely óránként mérte volna a Duna
hőmérsékletét. Ezért a hatóságnál kézi
mérésre álltak át. Ebből viszont naponta
Pápai Gábor rajza

Mint kiderült, dr. Zacher Gábor már több
hónapja levelet intézett a kórház vezetéséhez, amelyben egyértelművé tette,
hogy a Honvéd Kórház sürgősségi centruma „legkésőbb október első harmadának
végére jelen személyi állománnyal, illetve
műszerezettséggel működésképtelenné
válik”. Tételesen felsorolja, hogy „a sürgősségi centrumban dolgozó orvosok közül
hatan töltik felmondási idejüket, ketten
gyermeket várnak, egy ember végleg el
akarja hagyni a pályát. Nem megoldás, ha
más osztályokról irányítanak át embereket
– érvel Zacher, mert sürgősségi gyakorlat
nélkül még egyébként képzett orvosok
sem feltétlenül tudják ellátni ezt a típusú
munkát.
Ilyen állapotban van egy olyan sürgősségi osztály, ahová az ön gyereke, édesapja vagy éppen a felesége is bekerülhet
bármelyik pillanatban. És ez még nem a
legrosszabb hely az országban.
Ki tehet erről? – teszik fel most többmilliónyian a kérdést az országban. A Kolozsváros című internetes lap publicistája,
Swan Edgar szerint a helyzet egyértelmű:
„Mindig az aktuális kormány tehet mindenről, senki más.
Kevés a műszer, nincs megfelelő felszerelés, nincs elég orvos, elavult a géppark, nem fizetik az orvosok túlórapénzét,

azt ígéri, hogy a térről kiindulva naponta fogják békés eszközökkel megbénítani az állami intézmények normális
működését.
http://tuaregblog.blogspot.com

csak egyet csináltak, méghozzá reggel
hétkor, amikor a leghidegebb a Duna.
Civilek mérései szerint napközben a víz
hőmérséklete meghaladta a 30 fokot.
Paks leállása gyakorlatilag katasztrófa lenne a hazai villamos-energiaellátás
szempontjából, hiszen az erőmű a teljes
hazai termelés több mint felét adja.
Jávor Benedek szerint a jövőben épülő Paks II. környezeti hatástanulmánya
hazugságon alapul, mert abban azt állítják, hogy ilyen vízhőmérséklet nem fordulhat elő. De ha ez már
most is előfordult, akkor
mi várható, hogyha az
új erőművel a hűtővízkibocsátás csaknem két
és félszeresére nő? Jávor szerint a paksi bővítés hatástanulmánya
olyan mértékben irreális, hogy vissza kell vonni
az új blokkok környezetvédelmi engedélyét.
Forrás: www.hvg.hu
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