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Magyarországon katasztrofális állapotban van az idősgondozás. Az ápolásra szoruló öregekről emberfeletti erőfeszítéssel igyekeznek gondoskodni a
rokonok, de ehhez szinte semmilyen állami segítséget nem kapnak.
Az általános az, hogy a családok maguk
próbálják valahogy megoldani az idős, gondoskodásra szoruló rokon ellátását. Döntően
nők, de meglepően sok férfi is vállalja ezt, és
a saját egzisztenciájuk fenntartása mellett,
mivel semmilyen érdemi állami segítségre
nem számíthatnak, a rászoruló rokont is igyekeznek ellátni. Ezek a családtagok gyakran
katasztrofális egészségi, lelki és anyagi állapotban vannak.
Az a jobbik eset, ha az ápolás mellett meg
tudják tartani a saját fizetős munkáikat.
Sok családtag messze él a gondoskodásra szoruló rokontól. Az ő helyzetük azért nehéz, mert nagy távolságból még bonyolultabb
megoldani a rokon ügyeit, ellátását.
Az idősotthonok száma kevés, a szolgáltatások minőségére nagyon sok a panasz. Az
ellátás ára a családok számára nagyon nehezen (vagy egyáltalán nem) kigazdálkodható.
Többéves várólisták vannak.
Az idősotthonokban kevés az ápoló, és ők
is borzasztóan ki vannak zsákmányolva mind

anyagi, mind munkateher szempontjából.
Az, aki megteheti, próbálja az idős rokont az
otthonában tartani és a (fekete)piacról alkalmazni az ápolókat. Ezekben az esetekben a
kijárós, napi pár órás segítőtől a bentlakásos
ápolásig mindenféle megoldás megfigyelhető. Sokan szakképzettség nélkül vállalnak
idősgondozási munkát, és ez olyankor gond,
amikor egy idős embernek már speciális gondozási igénye van.
Nincsenek megfelelő információs források, és a családok sokszor nem felkészültek
arra a helyzetre, amikor az idős rokon váratlanul önellátásra képtelenné válik. Például egy
baleset, agyvérzés, váratlan betegség vagy
kórházi kezelés után.
A családok ilyenkor kapkodnak, megfelelő információ nélkül hoznak rossz döntéseket
és/vagy találják magukat sokszor megoldhatatlan logisztikai helyzetekben.
Az állam praktikusan semmilyen szerepet
nem vállal az idősgondozás anyagi terheiben.
Forrás: www.merce.hu
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Koronavírus – A pánik ellenszere
a normális tájékoztatás (lenne)
Soha még ennyi pénzt nem költöttek politikai propagandára, mint amen�nyit ebben az évben erre a célra tervez a kormány. Plakátok, hirdetések,
kiadványok és úgynevezett nemzeti konzultáció készül az előirányzott
150 milliárdból, –miközben a koronavírussal kapcsolatos központi tájékoztatás bizony erősen hiányos.
Nyilvános adatok szerint 2015. novembertől 2019 végéig összesen 100 milliárd forint
áramlott a kormányzati kampányok kivitelezésére. Ez leginkább migránsozás, sorosozás
és brüsszelezés volt, illetve a családpolitikai
intézkedések népszerűsítése.
Mivel 2020-ban nincsenek választások,
idén lehetne jóval alacsonyabb az összeg,
de Orbán ismét elindít egy „nemzeti konzultáció”-t. A kormányt erősítő „tájékoztatásra”
annyi pénzt terveznek idén elkölteni, amen�nyit eddig soha: 150 milliárd forintot. Ez a pénz
egyébként hirdetések formájában a fideszes
sajtó egy részét is eltartja.
Miközben ezek a tízmilliárdok csak a Fidesz politikájának népszerűsítésére folynak
el, a koronavírussal kapcsolatban alig mozdult
eddig a tájékoztató gépezet, pedig a pánik
egyre nagyobb. A lakosság megrohamozta a
boltokat, hogy tartós élelmiszereket halmozzon fel.

Egyelőre senki nem magyarázta el az embereknek, hogy ha esetleg nálunk is le kell
zárni városokat vagy akár nagyobb területeket, akkor mire számíthatnak.
De tanácstalanok a cégek, iskolák, önkormányzatok is, hogy mi lenne a teendőjük, mire
készüljenek.

Éves adatok a propagandaköltéséről

Forrás: www.444.hu

Magukra hagyott öregek
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A NAT ellen tüntetnek
március 15-én – De mi az a NAT?

Délelőtt tartsák meg az óráikat, aztán, ha van, aki vigyázzon a diákokra, akkor
délután munkabeszüntetésbe kezdhetnek – ez a kormány „kompromisszumos” javaslata a tanároknak.

A kormány, ahogyan más ügyekben is szokta, mindenféle egyeztetés nélkül
közzétette a Nemzeti alaptantervet (NAT), amely meghatározza, hogy mit lehet és kell tanítani az iskolákban. Tanárok, diákok és szülők ezrei tiltakoznak
folyamatosan, mert szerintük korszerűtlen és a gyerekeket még tovább terhelő a tananyagmennyiség, amit most akarnak bevezetni.

ügyelet biztosítása mellett az első négyöt órájukat is megtartják.
Ez nyilván teljes mértékben irreális
és nevetséges, hiszen így a sztrájk értelme veszne el.
„Kijelentettük, hogy ezt az ajánlatot
egy az egyben elutasítjuk, még vitaalapnak sem tekintjük” – olvasható a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
(PDSZ) közleményében.

Mindössze 182 ember érdeklődését keltette fel
az Újpest és a Felcsút párbaja az OTP Bank-ligának nevezett NB I-es futballmeccsen a legutóbbi
hétvégén.
Az újpesti pálya balesetveszélyessége miatt a
csúcsrangadót Zalaegerszegen rendezték meg.
A zalaegerszegi ZTE-stadion befogadóképessé-

ge 11 200 fő. A felcsúti vendégcsapatot a beszámoló szerint 15-20 fős kemény mag buzdította,
így nem csoda, hogy meg is nyerték a mérkőzést,
mégpedig 3-2-re.
A Puskás Akadémia néven játszó Felcsút jelenleg
a 4., míg az Újpest FC a 8. a bajnokságban. A bajnokságot a Fradi vezeti.

Már januárban kiürült több kórház kasszája
Ha megrendelem a drága gyógyszert, börtönbe
vihetnek, ha nemet mondok, halálra ítélek egy
embert – ezt jelenti a pénzügyi szigor a gyakorlatban egy kórházi vezető szerint.
Január végén féltucatnál több kórház nem tudott rendelni gyógyszert, varrófonalat, steril anyagokat, eszközöket a betegek ellátásához. A legnagyobb adós kórházak idei kerete ugyanis már
az év első négy hetében elfogyott, miután a kor2

mány nem fizette ki az év végéig az adósságaikat.
Számláikon egyetlen elkölthető fillér sem maradt.
Eközben az egyik törvény tiltja a fedezet nélküli
vásárlást, a másik viszont előírja, hogy beteg ellátatlanul nem maradhat. A januári fizetési krízissel érintett kórházak igazgatói a fenntartóhoz,
az Állami Egészségügyi Ellátóközponthoz (ÁEEK)
fordultak útmutatásért: mi legyen, reteszeljék be
a kapukat, vagy föloldja valaki a lezárt számláikat?

Forrás: www.nepszava.hu

Újabb rekord az NB I.-ben: 182 néző volt
a 11 ezres stadionban

Forrás: www.magyarhang.org

Forrás: www.nepszava.hu

A Nemzeti alaptanterv határozza meg a közoktatás általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit,
a közoktatás tartalmát és a
megvalósítandó fejlesztési
feladatokat. Vagyis azt, hogy
mit kell tanítani az iskolákban.
A tiltakozásokat elsősorban
az váltotta ki, hogy egy ilyen
fontos dokumentum elkészítése során nem kérték ki
sem a tanárok, sem a diákok
és a szülők véleményét. Kész
tényként jelentették be, hogy
ez lesz, és kész.
Egészen addig egyszerűen Soros-bérenceknek nevezte a kormány a tiltakozókat,
míg ki nem derült, hogy az egyházi iskolák több mint 1000 tanára is elhibázottnak tartja az elképzelést.
„Mi, egyházi iskolákban dolgozó alulírott
pedagógusok a társadalom egészével
együtt fájdalmasan érzékeljük a magyar
oktatás régóta elhúzódó, súlyos válságát.
A magyar oktatás megújulásának elmaradása hosszan tartó károkat okoz mindannyiunk számára. Mindenekelőtt széles
körű megegyezésre van szükség az oktatás minden szereplőjének részvételével!
Sürgősen meg kellene teremteni azt a fó-

rumot, ahol a tanterv szakmai vita tárgyát
képezheti, nem pedig politikai érdekek
eszközeként szolgál” – írják tiltakozó levelükben az egyházi iskolák tanárai.
A Független Diákparlament március 15én délután 16 órára közös tüntetésre hív
az Operaház elé minden érintettet, diákokat, szülőket, tanárokat, szakmai szervezeteket, felelős állampolgárokat.
A tüntetés célja a megfogalmazásuk szerint, hogy ne vezessék be a meghirdetett
NAT-ot idén szeptemberben, helyette
pedig széles körű szakmai és társadalmi
egyeztetés induljon az alaptantervről egy
21. századi, diákközpontú, esélyteremtő
oktatási rendszerért.
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Forrás: www.diakparlament.hu

A sztrájkot – már évszázadokkal ezelőtt
– azért találták ki a munkavállalók, hogy
a munka beszüntetésével nehézséget
okozzanak a munkaadóknak, aki emiatt
tárgyalni kényszerüljön velük, netán engedjen is a dolgozók követeléseinek.
Ehhez képest az Emberi Erőforrások
Minisztériuma csak akkor engedné meg
a munkabeszüntetést a sztrájkolni akaró pedagógusoknak, ha a gyermekfel-
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Csak tanítás után
sztrájkolhatnak a tanárok

