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Majdnem megduplázódott a szegénységben
élő nyugdíjasok aránya 2010 óta
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A KSH friss adatai szerint 2010 és 2017 között majdnem duplájára nőtt a
rendkívüli szegénységben élő nyugdíjasok aránya. A Fidesz-kormányzás
kezdetén ez az arány csak 4,6 százalék volt, 2017-re azonban 10 százalékra nőtt.
díjba vonulók alacsonyabb nyugdíjjal
léptek be a rendszerbe, mint a korábban
nyugdíjazottak – például mert mostanra ért be az a rendszerváltás utáni káros
folyamat, hogy a cégek csupán minimálbérre jelentik be az alkalmazottjaikat.
591 ezer nyugdíjas járandósága 50 és
100 ezer forint közé esik, sok ezren pedig
ennél is kevesebbet kapnak.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!
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Rabszolgatörvény: országos
útlezárások, helyi sztrájkok jöhetnek

Forrás: www.merce.hu

A tavalyi évben minden tizedik nyugdíjasnak 83 854 forintnál kevesebb havi
összegből kellett gazdálkodnia. Ez jelentősen elmarad a szintén a KSH által
kiszámolt 115 ezer forintos havi átlagnyugdíjtól.
Az ennyire szegénységben élő nyugdíjasok arányának növekedése részben
annak tudható be, hogy az újonnan nyug-
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Az elmúlt idők legnagyobb szakszervezeti tüntetését hozta össze december 8-án az elhíresült rabszolgatörvény elleni tiltakozás. Az ellenzéki
pártok parlamenti akciókkal igyekeztek – sikertelenül – megakadályozni,
hogy a tervezet eljusson a szavazásig.

A Szülői Hang Közösség több mint 5000 szülő
részvételével országos online felmérést végzett a tanárhiányról. A válaszolók 45 százaléka érzékelte, hogy valamelyik tárgyból két
hétnél is hosszabb ideig nem volt szaktanár.
Bár sok szó esik a tanárhiányról, részletes
statisztika mindeddig nem állt rendelkezésre. A válaszadók 31%-a nagyon súlyos tanárhiányt jelzett, amikor legalább egy hónapig
nem volt oktatás valamelyik tantárgyból, 15%
pedig extrém tanárhiányt tapasztalt, amikor
legalább három hónapon keresztül nem volt
érdemben tanítás valamelyik tantárgyból.
A tanárhiány mindegyik iskolatípusnál jelentős, de legnagyobb mértékben a szakképzést érinti (65% tapasztalt legalább súlyos

mértékű tanárhiányt), némileg kisebb mértékben a gimnáziumokat (51%) és az általános iskolákat (43%).
A tanárhiány matematika és angol nyelv
esetében a legkritikusabb az összes iskolatípusnál. Ezen kívül gimnáziumoknál kiemelkedik még a fizika, történelem, kémia és
informatika, szakképzésnél pedig a szakmai
tárgyak, informatika és fizika. De a többi tantárgynál is számottevő a tanárhiány, köztük
magyar nyelv és irodalomból is.
A tanárhiány a település méretétől függetlenül hasonló mértékben jellemző a nagyvárosokra éppúgy, mint a kistelepülésekre;
egyértelműen országos szintű problémáról
beszélhetünk.
Forrás: www.szuloihang.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Súlyos a tanárhiány országszerte

Két fideszes képviselő egyéni javaslatára ezentúl 250-300 helyett akár évi 400
óra túlmunkára is kötelezhetők a dolgozók. Ezzel visszaállhat a hatnapos munkahét. Ráadásul a túlórakeretet is csak
háromévente számolnák el.
Annak ellenére, hogy sokezer ember
tiltakozott a rabszolgatörvény bevezetése ellen a budapesti Kossuth tér és Al-

kotmány utca sarkán felállított színpad
előtt december 8-án, kétség nincs afelől, hogy az Országgyűlés fideszes kétharmaddal elfogadja rabszolgatörvényt.
Akkor viszont nagy lendülettel megkezdődnek országszerte az útlezárások,
és más akciók is – nyilatkozta Kordás
László, a mintegy 200 ezer tagot képviselő Magyar Szakszervezeti Szövetség
(MASZSZ) elnöke.
– Először is nyilvánosságra fogjuk
hozni azoknak a képviselőknek a nevét,
akik igennel voksolnak erre a szégyenteljes javaslatra, s megjelenünk valamennyi Fidesz-irodánál, hogy szembesítsük a kormánypárti képviselőket
döntésük várható következményeivel,
a hatnapos munkahét törvénybe iktatásával – mondta. A tiltakozó akciók azonban tovább folytatódnak, első körben
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Forrás: Medián

Ennyi órát dolgoznak évente Európa
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Győrött és Pécsett lesznek félpályás
útlezárások, de hasonlóra készülnek
Szolnokon és később minden megyében. A szakszervezetek felhívják a munkavállalók figyelmét, jelezzék majd, ha
azt tapasztalják, hogy a cégük élni akar
a törvényi lehetőséggel, s végtelen sok

Forrás: Medián

túlmunkára kényszeríti őket, mert akár
helyi sztrájkokkal is segítenek ellenállni.
Ehhez persze munkahelyi szakszervezetek kellenek, s ahol nincs, ott haladéktalanul létre kell hozni. A konföderáció
minden segítséget megad, és senkit
nem hagy magára – emelte ki Kordás,
majd megjegyezte: erős országos tiltakozásra lehet számítani.
A hét elején a parlamenti ellenzék
próbálta elérni, hogy lassítsa a törvény
elfogadását. Egyesével szavaztattak volna arról a csaknem háromezer javaslatról, amellyel a parlament utolsó hetének
napirendjét akarták módosítani. Mindezt
azzal is indokolták, hogy a kormánypárti
képviselők megtanulják, mit jelent 150
órát túlórázni. Tervükben megakadályozta őket Kövér László házelnök, illetve a parlament igazságügyi bizottsága,
amely úgy döntött, egyszerre szavaznak
az összes módosítóról. Ez ellen az ellenzék sípszóval, bekiabálásokkal tiltakozott, közben az országgyűlési őrség
felsorakozott az ülésterem körül. Ekkor
több ellenzéki azt kifogásolta, hogy az
egyenruhások jelenléte félelemkeltő.
Forrás: www.hvg.hu, www.veledvagyunk.blog.hu

2018 – a kilakoltatott családok éve
Rengeteg dolog
miatt kerülnek,
kerülhetnek utcára
családok
Magyarországon. Egy dolog azonban biztos:
gyerekeket, csak azért, mert a családjuk szegény vagy hajléktalanná válik, nem választhatnak el szüleiktől. Ha egyébként szerető,
gondoskodó családban élnek, akkor nem.
Ugye a szegénység és a szeretet nem zárja ki
egymást?

A most záruló esztendő nemcsak a családok éve volt, hanem rengeteg kilakoltatott
családé is. A Város Mindenkié csoport azt
szeretné elérni egy törvénymódosító javaslattal, hogy legalább gyerekes családokat ne
lehessen utcára tenni elhelyezési kötelezettség nélkül. Ahogy a csoport egyik tagja fogalmaz: „Ennél kevesebbet már nem tudunk
kérni." Aki egyetért ezzel a céllal, az itt írhatja
alá: https://terjed.ahang.hu/campaigns/
stopkilakoltatas

„Amíg én élek, anyuka nem alhat
földön a kórházakban”
Egyszerre fantasztikus, felemelő és persze szomorú is a sárbogárdi
Orosvári Zsolt története, aki gyűjtést indított, hogy soha többé ne kelljen földön feküdniük beteg gyermekük mellett a magyar kórházakban az
édesanyáknak.
Orosvári Zsolt kislányának pár héttel ezelőtt egy kontroll miatt kórházban kellett
aludnia. A felesége is ott tudott maradni
a gyerekkel egy e célra szolgáló fizetős
ágyon. Miközben meglátogatta őket, azzal volt kénytelen szembesülni, hogy a
többi anya, akinek az osztályon feküdt a
gyereke, vagyis a túlnyomó többség, a
földön fekve vagy székekben alszik.
„Volt olyan anya, akinek a földön alvás
közben megégette az arcát a radiátorcső”
– idézte fel a sokkoló élményt Orosvári.
„Tudok olyan anyáról, aki 2 hete fekszik a 6 hónapos gyereke mellett a földön” – mesélte az apa, aki olyan vidéki
anyát is ismer, aki hetek óta az ürülékkel
szennyezett kórházi vécében tisztálkodik, úgy értve, hogy naponta egyszer áttörli magát valami kendővel.

A sokkoló állapotok azonnali cselekvésre sarkallták Orosvárit, aki gyors körbeérdeklődés útján megtudta, hogy az
ország legtöbb vidéki és fővárosi kórházában hasonlóan embertelen körülmények között, vagyis padlón fekve vagy
székben ülve kénytelenek bent aludni a
kisgyerekes szülők.
A férfi közösségi gyűjtést indított,
hogy a pénzből összecsukható ágyakat
vásároljanak, majd azokat a rászoruló
kórházak csecsemő- és gyerekosztályainak adományozzák. (Anyák az Anyákért Alapítvány, Magnetbank 1620012018534991)
Mostanáig 1 millió 700 ezer forintot
gyűjtöttek, amiből nagyjából 150 darab,
egyenként 11 490 forintos ágy jött ki.
Forrás: www.444.hu

A szlovákok is jóval többet költenek az egészségügyre, mint mi
A múlt héten tette közzé az Európai Unió
statisztikai hivatala, hogy melyik országban
mennyit költenek fejenként az egészségügyre. Ezen a listán tucatnyi volt szocialista ország előz meg minket.
Az európai statisztikai hivatal, az Eurostat
szerint 2016-ban Magyarországon fejenként
853,5 euró volt az éves egészségügyi ráfordítás. Ennél még a szomszédos Szlovákiában is
25 százalékkal többet költöttek, ott ugyanez
az arányszám 1061 euró/fő/év.
Régiós versenytársaink közül Csehországban 1193 eurót költöttek fejenként az

egészségügy fenntartására, Szlovéniában
pedig már majdnem kétszer annyit, mint nálunk, 1657 eurót.
Magyarországnál még a Szovjetuniótól
csak 1991-ben függetlenedett balti államokban, Litvániában és Észtországban is
többet költenek, előbbiben 899,4, az utóbbiban 1071,7 euró volt 2016-ban az egy főre
jutó költés. Ausztriában, amelyet a kormánypropaganda szerint hamarosan utolérünk, a
miénknek csaknem ötszöröse, 4220,8 euró jut
egy emberre.
Forrás: www.444.hu
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