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Összeomlás fenyegeti
az állategészségügyet
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Teljesen ellehetetlenülhet az állategészségügyi hatósági rendszer, alig
maradt járási főállatorvos, és az állatorvosok száma is folyamatosan
csökken – állítja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Történelmi mélyponton a forint
Múlt héten ismét történelmi mélypontra zuhant a magyar fizetőeszköz, február 7-én egy
euróért 339,23 forintot kértek. Ezzel Európa
leggyengébb devizája lett a forint.
Ennek okai ugyanazok, mint amelyek a
2019-es mélyrepülés mögött is álltak. A Magyar
Nemzeti Bank kamatpolitikája miatt a magyar

reálkamat továbbra is a legalacsonyabbak között szerepel a feltörekvő piacon, a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt pedig a befektetők jól érzékelhetően elkerülik az országot.
A helyzetet tovább rontja a magyar kormány és
az Európai Unió felhőtlennek nem nevezhető
kapcsolata.
Forrás: index.hu
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Minimálbérben is az utolsók között
Mindössze három ország van az Európai Unióban, ahol a minimálbér
szintje még a magyarországit sem éri el, ezek: Lettország, Románia és
Bulgária. A szakszervezetek szerint sürgősen emelésre lenne szükség.
De a magyar minimálbéreseknél az észtek (584 euró), a horvátok (546 euró), a litvánok (607 euró) és a szlovének (941 euró) is
többet visznek haza, hogy Németországot,
ahol 1584 euró, a magyar átlagkereset (!) bő
másfélszerese a minimálbér, ne is említsük.
Bár a kormány tagadja, elterjedtek
olyan hírek, hogy összevonnák a minimálbért és a garantált bérminimumot. Ezzel a
lépéssel a bruttó 161 ezer forintos idei minimálbér és a 210 600 forintos garantált bérminimum helyett 199 ezer forint körül lenne
idén a minimálbér. Kordás László, a Magyar
Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint
ezt semmiképpen
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Az Európai Unió immár csak 27 tagállama
közül hatban – Svédország, Finnország,
Dánia, Ausztria, Olaszország és Ciprus –
nincs kötelező minimálbér. A fennmaradó
21 ország közül a három említett kivételével mindenhol több a minimálbér a magyarnál.
Az Európai Unió statisztikai hivatalának
legfrissebb adatai szerint a magyar minimálbér havi 487 euró. A rendszerváltás óta
velünk együtt egy blokként kezelt visegrádi országok – Lengyelország, Csehország,
Szlovákia – mindegyikében magasabb ez
az összeg.

Forrás: EUROSTAT
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Forrás: www.444.hu, www.szakszervezetek.hu

állás, azt a kormányhivatal nem tölti be,
hanem átadja egy másik részlegnek. Tolnában így vonták össze öt járás feladatait,
Baranyában is csak 24 hatósági állatorvos maradt. A képviselő megkeresett
19 kormányhivatalt, melyből kettő válaszolt. Kiderült: Hevesben és Baranyában
a járások felében van csak főállatorvos.
„Azt hittem, ez csak pimasz hallgatás,
de inkább segélykiáltás” – fogalmazott
Hadházy.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

Forrás: www.nepszava.hu

Hadházy szerint az állategészségügyet
alárendelték az „arrogáns pártkatonák”
által irányított kormányhivataloknak. Az
alulfizetett hatósági állatorvosok elvándoroltak a szakmaiatlan vezetés miatt,
ez gondot okoz a járványok kezelésében,
emiatt nem tudták feltartóztatni a sertéspestist és a madárinfluenzát sem.
A civilben állatorvosként dolgozó
képviselő úgy tudja, ha megüresedik egy
főállatorvosi vagy hatósági állatorvosi
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Kik vezetik félre a migránsokat?
Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter szégyenletesnek nevezte, hogy
a magyar határ megnyitásáról készült hamisított felvételekkel és álhírekkel vezetik félre egyes csoportok a Szerbiában tartózkodó menekülteket,
akik ezért indulnak el Magyarország felé.
Szerbiában, hogy elbírálják a kérelmeiket.
Nos, közülük indult el Magyarország felé
néhány száz ember az elmúlt héten, hogy
hazánkon keresztül jusson el Nyugat-Európába. Merthogy szinte senki nem szeretne nálunk maradni.
De miért indultak el, hiszen köztudott,
hogy nem könnyű belépni Magyarországra?
Kiderült, hogy valaki hamis hírekkel
bujtogatta őket. És ezt nem más állítja,
mint Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter. Szégyenletesnek nevezte, hogy
a magyar határ megnyitásáról készült
hamisított felvételekkel és álhírekkel vezetik félre egyes csoportok a Szerbiában
tartózkodó menekülteket, akik ezért indulnak el Magyarország felé.
Akkor már csak egy kérdés marad. Vajon kiknek az érdeke az, hogy úgy tűnjön,
óriási veszélyben vagyunk, mert a menekültek már a határainkat ostromolják.
A békésen demonstráló menekülteket egyébként buszra tették a szerb hatóságok, és visszavitték őket a menekülttáborokba.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Megint éheztet egy menekültet
a keresztény kormányunk

Ugyancsak a múlt héten történt, hogy az
Emberi Jogok Európai Bírósága ismételten
felszólította a hazai hatóságokat, hogy haladéktalanul adjanak enni egy afgán menekültnek.

A Magyar Helsinki Bizottság nevű civil
szervezet szerint az afgán férfi már hetedik
napja nem kap enni a magyar hatóságoktól, ezért a terhes és súlyos beteg felesége
és kislánya ételmaradékain él.
Ez a huszonnyolcadik olyan eset, hogy
a kötelezettség ellenére a magyar hatóságok nem hajlandók élelmet adni a tranzitzónában rekedt menekülteknek.
Nem véletlen, hogy az Európai Unió
kötelezettségszegési eljárást folytat a kormány ellen, amiért éheztetik az embereket
a tranzitzónában. 2018 augusztusa óta ös�szesen 18 (!) alkalommal próbálkozott azzal
a kormány, hogy egyszerűen nem ad enni
az embereknek a tranzitzónában, és emiatt
mind a 18 alkalommal a strasbourgi bírósághoz fordult a szervezet.

Maffiamódszereket használ az állam
Forrás: www.nepszava.hu

Először tisztázzunk néhány alapfogalmat.
A migráns szó jelentése: lakóhelyét megváltoztató személy; egy területről elvándorló, illetve más országba betelepülő
ember. A migránsok közül sokan a jobb
élet reményében igyekeznek másik országokba. Ugyanúgy, ahogyan magyarok
százezrei mennek Nyugat-Európába dolgozni, szintén a jobb élet reményében.
Természetesen Nyugat-Európa képtelen lenne sokmilliónyi migrást befogadni. Nem is akar. A bejutásnak szigo
rúan szabályozott rendje van. Ezért
vá
ra
koznak menekültek ezrei például

Forrás: www.index.hu

A kormány felajánlotta a 100 milliónál nagyobb adósságot követelő kórházi
beszállító cégeknek, hogy ha lemondanak a nekik járó pénz 20 százalékáról,
akkor rögtön megkapják a fennmaradó 80 százalékot.
A beszállító cégek gyakran egy évig is
várnak, mire hozzájutnak a kórházaknak
szállított áru ellenértékéhez. Az év végi
adósságrendezéskor ez mindig megtörtént, de a kormány most úgy döntött, csak
részlegesen tesz ennek eleget. A számlákat átnézi, a 70 milliárdnyi adósságról
központilag tárgyal. Állami oldalról a Belügyminisztérium és a NAV is képviselteti
magát az egyezkedésen.

Hogyan legyél kampányfőnök?
••• képzés a Közélet Iskolájában •••
2020. március 28–29. Auróra közösségi ház
Jelentkezés március 13-ig: www.kozeletiskolaja.hu

Felajánlották a több mint 100 milliós
adósságot követelő cégeknek, hogy ha
lemondanak a nekik járó pénz 20 százalékáról, rögtön megkapják a fennmaradó
80 százalékot. A minisztérium átnézte a
cégek ötévnyi gazdálkodását, ez alapján
döntött, hogy szerinte hol nem okoz gondot a 20 százalék elengedése. Hozzátették: a cégek gesztusát figyelembe veszik
majd a közbeszerzéseknél.
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Forrás: www.g7.hu

3

