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A Dél-pesti Centrumkórházban és a János-kórházban leállt a traumatológiai ellátás, a Baleseti Intézetre extrém terhelés hárul, ezért itt a halasztható műtéteket állították le.
„Pontosan ezt nevezik összeomlásnak”
– ezzel a megjegyzéssel osztotta meg
Kunetz Zsombor egészségügyi elemző
azt a levelet, amelyben a Baleseti Intézet
vezetése a halasztható műtétek leállításáról tájékoztatja a kollégákat. A műtétek
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leállítására a levél szerint azért van szükség, mert a Merényi (vagyis a Dél-pesti
Centrumkórház) és a János-kórház traumatológiai ellátásának leállása miatt az
Intézet baleseti ambulanciájára extrém
terhelés hárul.
Forrás: www.hvg.hu

Nálunk a legmagasabb az áfa
egész Európában
A szegények adójának is nevezett általános forgalmi adót (áfa) minden ember megfizeti, bármit vásárol. Még egy hajléktalan is, ha csak egy kiflit vesz
100 forintért, abból 27 forint az államé lesz. Vagyis még ő is keményen adózik. Ezért mondjuk azt jogosan, hogy az állam mindig a mi pénzünket költi.

Aggasztó a műtéti várólisták hossza
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Így az átlagos várakozási idő most 212 nap.
A második legtöbben térdprotézisműtétre
várnak, méghozzá az egyik leghosszabb ideig, átlagosan 599 napig. Itt jelenleg 8151 beteg
áll sorban, szemben a tavaly novemberi 5712vel. Csípőprotézis-műtétnél is muszáj türelmesnek lenni, hiszen itt átlagosan 489 napot
kell várni egy új betegnek, aki a 6792. lesz a
sorban.

Az Orbán-kormány 2012. január 1-től a
25%-ról 27%-ra emelte az áfát, ezzel az
Európai Unióban Magyarországon lett a
legmagasabb, a világban pedig a negyedik legmagasabb az általános áfakulcs.
Az általános forgalmi adót (áfa) a
végfogyasztásra vetik ki, ezért a megfizetésével elméletileg minden vásárló
az elfogyasztott termék értékével arányosan járul hozzá a közteherviseléshez.
A gyakorlatban azonban a magas áfa az
egykulcsos jövedelemadóval párosulva a társadalmi jövedelmi különbségek
növelése irányában hat. Ezért is nevezik
a szegények adójának, mivel az alacsonyabb jövedelműek és a többgyermekesek a fizetésük nagyobb részét – néha
teljes egészét – fordítják napi cikkek vásárlására, míg a gazdagabbak megtakarítása, befektetése mentes az áfától, és
további jövedelmet termel nekik.

Az áfa mértéke Európa
egyes országaiban
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Innen töltheti le a lapszámokat
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

Jó esetben a jövő nyárra kap időpontot a beavatkozásra az a beteg, akinek ma javasol az
orvos nem életmentő műtétet.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő listája szerint augusztus 13-án a legtöbben
szürkehályog-műtétre várnak. Tavaly november 9-én még csak 8731 beteg volt a várólistán, akit viszont most jegyeznek elő erre,
az előtt már másik 14 033 beteg áll a sorban.

Forrás: www.hvg.hu

A több ezer halasztott beavatkozásra csak a várólisták növekedéséből lehet
következtetni, és a szakértők szerint a helyzet rövid időn belül nem javul.
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Szijjártó három repülővel utazott
Mongóliába
Ennyi gép kellett ahhoz, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter kivigyen 33
lélegeztetőgépet Ulánbátorba adományként.
Szijjártó a Magyar Honvédség új csapatszállító repülőgépével indult Mongóliába, a
605-ös lajstromjelű Airbus A319-essel, ami
akár 144 utas befogadására is alkalmas.
A lélegeztetőgépeket azonban nem
ezzel szállították, hanem az Airbus A330200F széles törzsű repülőjével, ami csak az
átadásra, július 29-ére érkezett meg Mongóliába.
A találkozó után Szijjártó visszaindult
volna Budapestre, de nem tudott ugyanazzal a géppel menni a pilóták számára előírt
kötelező pihenési idő miatt. A problémát
azzal oldották meg, hogy a HM 607-es lajstromú Dassault Falcon gépe is Ulánbátorba
repült, ez hozta haza a külügyminisztert.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Több mint 150 ezer magyar kért
tartós letelepedési engedélyt
Angliában
A brit belügyminisztérium részletes ös�szesítése szerint a 27 EU-tagország NagyBritanniában élő állampolgárai közül 5
504 200-an kérték a letelepedett státust

a június végi határidőig. Eddig az időpontig 154 100 magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési
engedélyért.
Forrás: www.hang.hu

53 milliárdos állami kezesség magánszemélynek
De jó is lenne, ha a mi lakáshiteleinkre
vagy autóvásárlásainkra is vállalna kezességet az állam! Ám ez csak a haveroknak jár.
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szeretne egy cseh repülőgépgyárat venni.
Ennyi pénze természetesen nincsen, tehát
hitel kell, ahhoz meg kezes.

A kormány úgy döntött, állami kezességet vállal egy védelmi ipari fejlesztéshez szükséges hitelfelvételhez – derül ki
egy augusztus 13-ai kormányhatározatból.
A hitel összege 150 millió euró (53 milliárd
forint), az állami kezesség az ebből eredő
tőkekövetelés 80 százalékára vonatkozik.
A hitelt az MFB Magyar Fejlesztési Bank
nyújtja a HSC Aerojet Zrt.-nek.

Fogynak a szabadstrandok a Balatonon

Forrás: www.444.hu

Elnéptelenedhet a falvak ötöde

A negyven, fürdőzésre kijelölt partszakasszal rendelkező tóparti település
közül 21-ben az idén nyáron már csak pénzért lehet mártózni. Egy év alatt
nyolccal kevesebb lett a szabadstrand.

Jelenleg 645 olyan falu van az országban, ahol a lakosok száma 300 vagy
annál is kevesebb. A fiatalok aránya 114 községben a 10 százalékot sem éri
el. A GKI Gazdaságkutató Intézet szerint ezeknek a falvaknak csak célzott
vidékfejlesztési programokkal van esélyük a megmaradásra.
A szociális, bentlakásos intézeti helyekre már most is éveket kell várni. A kutatók szerint sport-, hitéleti célú, esetleg
presztízs beruházások helyett inkább az
egészségügyi és szociális ellátás bővítésére kellene költeni a települések jelentős részében.

Forrás: www.atv.hu

A községekben élők átlagéletkora 2020ban 42 év volt. Azonban akadtak települések, főként Vas és Zala megyében, ahol
az 50 évet is meghaladta az átlagéletkor.
A GKI szerint ahol a fiatalok aránya a 10
százalékot sem éri el, azokban a falvakban a település megmaradása lehet a tét.

Forrás: www.hvg.hu

Egy négytagú család 2000 forintért juthat be az idén nyáron legolcsóbban egy
balatoni fizetős strandra, a legdrágábban
pedig az exkluzívként hirdetett, tihanyi
Plage18-on lehet pihenni, ahová hétvégenként 20 ezerért nyer bebocsátást egy
négyfős társaság.
A negyven, fürdőzésre kijelölt partszakasszal rendelkező tóparti település
közül 21-ben az idén nyáron csak pénzért
lehet mártózni, 11-ben egyaránt akadnak

fizetős és ingyenes partszakaszok, s már
csak mindössze nyolc olyan település
akad, ahol nem kell fizetni a strandolásért. Ezek Balatonboglár, Balatonfenyves,
Balatonkeresztúr, Balatonőszöd, Balatonszemes, Szántód és Zamárdi. Ezeken
a helyeken továbbra is a korlátlan ingyenességgel csábítják a vendégeket, az
északi parton viszont csak az aprócska
Örvényes döntött hasonlóképpen.
Forrás: www.nepszava.hu
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