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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Bár a magyarok többségének legna-
gyobb félelme az, hogy megbetegszik, 
emellett nagyon aggódnak a magyar 
egészségügy állapota miatt is – derült ki 
a Závecz Research közvélemény-kutató 
intézet márciusban készült felméréséből.

Az ellátások színvonalát alig „ket-
tes fölé”-re értékelték a kérdezettek. A 
mostani adatokat összevetve a 2017-es 
helyzettel, az állami egészségügyi szol-
gáltatások megítélése gyakorlatilag 
semmit nem változott. A gyakori ren-
delő- és kórházlátogatók az elmúlt két 
évben sem érzékeltek pozitív változást 
az állami egészségügyben. 

Az ellátás színvonala miatti erős ag-
godalom ellenére is csak minden hato-
dik ember vásárolna magán-egészség-
biztosítást. 

A felmérésnek ez a megállapítása 
azért is meglepő, mert az állami ellátó-
rendszerben jó ideje esetleges, hogy ki 
milyen elbánásban részesül, a vizsgála-
tokra való hosszú várakozás, a bánás-
mód, az ellátás körülményei miatt mind 
nagyobb a kereslet a magánszolgál-
tatók iránt. A két legnagyobb magán-
egészségügyi szervezet bevétele már 
tavaly elérte a 6-7 milliárdot.

Nincs javulás 
az egészségügyben

A többségnek lesújtó véleménye van a hazai orvosi ellátásról, alig vala-
mivel kettes fölé értékelik a helyzetet a megkérdezett emberek – derült 
ki egy friss felmérésből.

A magyar egészségügy
megítélése, 2019 tavasz
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Elindult a SZOLNOK MA internetes hírújság!

A SzolnokMa.hu egy hiánypótló híroldal mindazok számára, akik sokoldalúan 
szeretnének tájékozódni a Szolnokon és a megyében történtekről. Olyan témákkal 

foglalkozik, amelyek máshol nem, vagy csak eltorzítva jelenhetnek meg.

A SzolnokMa.hu létrejöttét a független híreket közlő 
Nyomtass te is! hetilap támogatta.

A Nyomtass te is! független hetilap célja valódi információk eljuttatása olyan 
kistelepülésekre is, ahol csak a kormány üzeneteivel találkoznak az emberek. 

A lapot bárki letöltheti a világhálóról a www.nyomtassteis.hu weboldalról, 
sokszorosíthatja és terjesztheti. 

A Nyomtass te is! közölni fogja a SzolnokMa fontosabb híreit, amelyeket – 
ha elegendő támogatást kapunk Önöktől – Jász-Nagykun-Szolnok megye 

kistelepüléseire is eljuttatunk. 
Támogassa a SzolnokMa híroldalt pénzadománnyal, információkkal, 

és olvassa rendszeresen! A Nyomtass te is! hetilapot is segítheti 
sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal! 

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA!

SzolnokMa – Hogy ne csak a kormánypropaganda jusson el 
Jász-Nagykun-Szolnok megye otthonaiba!

www.szolnokma.hu – legyen a kezdőlapja! 
SZOLNOK MA! – Önnek szól. Nem csak ma.
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Más kutatásokból is az derül ki, 
hogy robbanásszerűen nő a magán-
egészségügyi piac. Az egészségügyi 
költéseknek már az egyharmada ma-

gánkiadás, és ennek a 88 százalékát a 
betegek ad hoc módon zsebből fizetik. 
Ez a fajta finanszírozás a lakosság 5,9 
százalékát súlyosan el is szegényíti. 

Forrás: www.nepszava.hu

Erre a feladatra idén 2,4, jövőre 1,5 milliárd 
adóforintot biztosítanak. A helyzet érde-
kessége, hogy a Puskás-hagyaték jelen-
leg nem a Sportmúzeumban vagy más 
nagy közgyűjteményben, például a Nem-
zeti Múzeumban van, hanem egy kis Fejér 
megyei faluban, Felcsúton. 

Gondoljunk bele, egyetlen kiállításra 
elszórnak majdnem négymilliárd forintot! 
Vidéken 15 millió forintból már egészen jó 
házakat lehet venni. Vagyis ebből a pénz-
ből, amit a tervezett kiállítás megrendezé-
sére akarnak elkölteni, pontosan 260 csa-
ládnak lehetne új otthona. 

Forrás: www.444.hu 

Nem enyhül a focival kapcsolatos őrület. A magyar kormány egészen ponto-
san 3,9 milliárd forintból rendezne kiállítást Puskás Ferencről a róla elneve-
zett 190 milliárdból épülő stadionban.

Puskás-múzeum milliárdokból

Közpénzmilliárdokat költ a kormány 

a „butuska” magyar emberek felvilá-

gosítására. Az elmúlt két év alatt 56 

milliárdot szórt el a kormány a magyar 

állampolgárok naprakész „tájékozta-

tására”, hétköznapi nyelven megfo-

galmazva a sorosozásra. 

Sajnos még mindig nem vagyunk 

elég „tájékozottak”, ezért 2019-ben 

már másodszor kapott 10-10 milliárdos 

megbízást a Rogán Antal vezetése alatt 

működő Nemzeti Kommunikációs Hiva-

tal az Európa jövőjét érintő úgynevezett 

kormányzati tájékoztatásra.  

A Fidesz-kormánynak minden pénzt 

megér, hogy végre értsük meg az üze-

neteit. De nekünk is megéri? Mert ne 

felejtsük el, hogy ez közpénz, a mi pén-

zünk. 

Csak 2019 első három hónapjában 

napi 100 millió forint ment kampányra, 

a Juncker–Soros-plakátokra, amelyeket 

március 15. után le kellett vennie a kor-

mánynak az európai keresztény pártok 

követelésére. 

2016 végétől annyi pénz ment el 

kormányzati „tájékoztató” kampányok-

ra, amennyi az Országos Mentőszolgá-

lat másfél éves költségvetése, és 4 mil-

liárddal több, mint amennyit a kormány 

2018-ban gyesre elkülönített.

Forrás: www.hvg.hu 

Ömlik a pénz a Fidesz kampányaira

Az egyik menekülteket segítő szerve-
zet, a Migration Aid utánajárt, hogy mi is 
az igazság. Megtudták, hogy az elmúlt 
két hétben a Görögországban tartózko-
dó menekültek által használt internetes 
oldalakon és fórumokon ismeretlenek 
kezdtek el terjeszteni olyan híreket, hogy 
Nyugat-Európa megnyitja a határait 
azok előtt, akik oda szeretnének eljutni. 
Sok elkeseredett ember komolyan vet-

te ezeket a hazug híreket, és elkezdték 
megszervezni az utat. Pár százan gyűl-
tek össze Szalonikiben, és eljutottak egy 
Szalonikitől 5 kilométerre található te-
lepülésig. A macedón határ innen még 
70 kilométerre van. A görög hatóságok 
természetesen nem engedték tovább a 
menekülteket, és visszaszállították őket a 
befogadóhelyekre. Mindenki tudta, hogy 
ez így lesz, egyhétnyi riogatásra viszont 
nagyon jó volt ez az eset is. 

A menekülteket segítő szervezet sze-
rint az igazán érdekes kérdés az, hogy ki 
kezdte el téves információkkal feltüzelni 
az egyébként is elkeseredett embere-
ket. Kinek az érdeke, hogy két hónappal 
az uniós választások előtt újra az Európát 
veszélyeztető migránsokról lehessen cik-
kezni? 

Aki csak a kormány által működte-
tett vagy fizetett helyekről tájéko-
zódik, az már napok óta rémületben 
élhet, ugyanis óránként riogatnak 
azzal, hogy hatalmas migránskara-
ván indul el Európa belseje felé. 

A migránskaraván hazugsága 
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Míg 2014-ben még bő háromezren jelentkez-
tek rendőrnek, tavaly már alig 1700-an, idén 
pedig már csak feleannyian, mint egy éve. 

Az egyik rendészeti középiskola tanára 
azt nyilatkozta: nem lehet azon csodálkozni, 
hogy ilyen mértékben csökken a jelentke-
zők száma, a rendőri pálya nem vonzó, egy 
gyárban, betanított munkásként többet lehet 
keresni.

A frissen végzettek nagyjából tíz száza-
léka leszerel, amint lejárt az a határidő, amíg 

vissza kellene fizetnie a képzése költségét, 
de később is nagy a lemorzsolódás. Már 
nemcsak a négy-öt éve pályán lévő, a szak-
mához még kevésbé kötődő fiatalok válasz-
tanak jövedelmezőbb hivatást, hanem a 20-
25 éves szolgálati viszonnyal rendelkezők is.

Nem véletlen hát, hogy csak a főváros-
ban háromszáz állást nem tud betölteni a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság, ezért át-
szervezésekkel enyhítik a létszámhiányt. 

Forrás: www.24.hu

Elképesztő ütemben fogy a rendőri utánpótlás: öt év alatt közel negyedére 
esett vissza az ország négy rendészeti szakközépiskolájába jelentkezők szá-
ma. A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az ala-
csony fizetés miatt.

Elfogynak a rendőrök


