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Békés Márton-Böcskei Balázs
(Mandiner)
Egy éve a Ki! c. kordiagnózisunkban már
foglalkoztunk azzal, hogy mi történik akkor, ha
egy várost eladnak élményként, ha közösségeket
öntudatlanul is elapasztanak. Az azóta történtek
azt támasztják alá: igazunk volt.
8

3

23 komment

Fehérek és feketék
Egészségügy

Rétvári: az elmúlt hat évben a fejlesztések jellemezték
az egészségügyet

Kottász Zoltán
(Magyar Idők)
Bécsben viszont egy szélsőjobboldali párt jelöltje
győzött óriási fölénnyel. Ausztriában sötét felhők
gyülekeznek. Jön Strache, Le Pen, Wilders,
Trump és Orbán. Mindannyian rettegjünk.
9

Rétvári Bence, egészségügy, kórházak, orvosok, ápolók.

2 komment

Minden zenészben van egy
enyhe tudathasadás

2016. április 26. 09:22
Ajánlás a Google-on

A szocialista kormányok alatt forráskivonás és privatizáció, az elmúlt hat évben
jelentős mértékű fejlesztések jellemzik a magyar egészségügyet Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint. Rétvári azt
reméli, hogy s az egészségügyben idén dolgozók ismét léphetnek egyet előre.

Csoóri Sándor Sündi
(Család.hu)
Szerintem a sajátos női és férfi szerepek mindig
meglesznek, jóllehet ezek biztos változnak
korokkal. Azt gondolom, mindannyiunk érzi, hogy
mi a férfi és mi a női szerep, de nem gondolom,
hogy ez élesen elhatárolódna egymástól. Interjú.
1

A 2010 előtti folyamatos forráskivonások, a privatizáció és a szocialista kormányok üzleti
szemlélete után az elmúlt hat évben jelentős mértékű fejlesztések jellemezték a magyar
egészségügyet – jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára kedd reggel az Országgyűlésben az egészségügy helyzetéről
tartandó parlamenti vitanapot megelőzően az MTI-nek.
Mint kifejtette: 2010 előtt egy üzleti alapú egészségügy épült: "a szocialista időszakot a
pénzkivonás jellemezte", körülbelül 600 milliárd forint értékben. 2010 előtt a privatizáció
volt a jellemző, s az üzleti szemlélet jegyében be akarták vezetni a napidíjat és a
vizitdíjat – hangsúlyozta. Mindezek nyomán annyira csődbe jutott az egészségügy, hogy
2008-ban az akkori kormányzat egyhavi bért el is vett a dolgozóktól, s a kórházak annyira
eladósodtak, hogy később a Fidesz-KDNP kormányzatnak 60 milliárd forintos
kórházkonszolidációt kellett végrehajtania – tette hozzá.
Rétvári: Az egészségügyben is mindenki léphet egyet előre

Ideje lenne átértékelni a
kereszténységet

Köntös László
(reposzt)
Ideje lenne már a kereszténységet rehabilitálni és
emancipálni mint ma is meghatározó, egyetlen
átfogó évezredes identitásalkotó örökségünket.
4

Rétvári Bence szerint a kormányzat várólista-csökkentési programja is sikeres, hiszen a
várólisták mintegy felére rövidültek. Sikeres továbbá a rezidenstámogatási program is,
hiszen 480-ról 920-ra nőtt a pályakezdő fiatal orvosok száma. Továbbá a
praxispályázatokkal, a letelepedési támogatással a háziorvosi praxisok feltöltésében is
sikerült előrelépést elérniük – fejtette ki Rétvári Bence. Az Országgyűlés keddi plenáris
ülésén a Jobbik kezdeményezésére tartanak négyórás vitát az egészségügyről.
MTI Rétvári: Az elmúlt hat évben a fejlesztések jellemezték az
egészségügyet

4 komment

Erénytükör

Lakner Zoltán
(NOL)

A Pallas Athéné alapítványcsaládnak nem csupán
a támogatási politikája botrányos, hanem a puszta
létezése is.
4

Rétvári Bence kifejtette: 2010 után az állami felelősségvállalás mellett megindultak a
fejlesztések. A kórházak épületfejlesztésére több mint 300 milliárd forintot, s
műszerbeszerzésekre is több mint 100 milliárd forintos forrást fordítottak. Ezzel együtt
2012-2013-ban megindult az egészségügyben a bérfejlesztések első üteme is, amely
folytatódott a mozgóbérelemek, a túlmunkadíj, ügyeleti díjak emelésével is – sorolta. Az
államtitkár hozzátette: arra készülnek, hogy a jövő évben a bővülő költségvetési források
mellett ez folytatódhat, s az egészségügyben dolgozók ismét léphetnek egyet előre.
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35 komment

Figyelni kellene Orbán
Viktorra, nem ostorozni

Udo Ulfkotte
(Pesti Srácok)
Fölöttébb érdekes, hogy a politikusok és az
újságírók miért akarják Nyugat-Európában
gonosznak beállítani a magyar kormányt, amiért
lezárta a határt, miközben az emberek teljesen
másként vélekednek a kérdésről. Interjú.
64

4

42 komment

Gyurink

Batka Zoltán
(Népszabadság)
Matolcsy Györgynek sikerült a nagy mutatvány:
az MNB alapítványokba átemelt adófizetői pénz
tényleg elveszítette közpénz jellegét.
5
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48 komment

Hofer, és ami még jön

15

12

Lovas István
(Magyar Hírlap)

Hofer a május 22-i második választási fordulót is
megnyerheti, azaz Ausztriának „szélsőjobboldali

elnöke lehet”. Ami a mai nyugati sajtónak és az
azt használó uralkodó rendszernek szörnyű
megrázkódtatás, az Európában sokasodó
millióknak örömünnep.
52

A dzsungel könyve

Beépített tudat

Én és Kaminski

április 21-tól

április 21-tól

április 21-tól

Egy CIA-ügynök emlékeit és
képességeit egy veszélyes
elítélt testében ültetik át. »

Egy árva fiút a dzsungelben
farkasok nevelnek fel egy
medve és egy fekete párduc
segítségével. »

7

41 komment

Sajtómunkások a
pénzzivatarban

Egy fiatal újságíró,
Sebastian cikket ír a nagy
művészről, Manuel
Kaminskiről. A srác reméli,
hogy Kaminski hamarosan
meghal, ugyanis akkor
gyorsan el tudja adni az
írását. »

Moziműsor

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/99447

Gazda Albert
(G-Közép)
Volt már párt a magyar történelem
közelmúltjában, amely média nélkül nyert. Nem
olyan régen: 1998-ban.
11

49 komment

Miért a VS újságíróinak kell
vállalni a felelősséget?

Jámbor András
(Kettős Mérce)
Szemét világ ez, ahol a felelősség nem Matolcsy
György, nem Orbán Viktor, nem Polt Péter, nem
Szemerey Tamás, Matolcsy unokatestvérének
vállát nyomja, hanem azokét, akik csupán
erkölcsösen akarnak élni ebben az országban,
erkölcsösen akarják végezni munkájukat.
19
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Erdősiné hol van?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint

Veress Jenő
(Népszava)

Erdősiné kényelmesen, tavaszi szellőben most
bármikor odamehetne a bélyegzőgéphez, és
háboríthatatlanul benyújthatná népszavazási
kezdeményezését a vasárnapi lakat érdekében.
Fogalmam sincsen, miért nem teszi.
21

pollip 2016. április 26. 09:28
MR, CT, sürgősségik, várólisták rövidülése...

10

11

Az biztos, hogy soha semmi nem elég, de látszik, hogy elindultak a változások.
Válaszok:
Pelso | 2016. április 26. 09:44

Burmann 2016. április 26. 09:44

8

2

Kőszeghy Miklós
(PPKE BTK)
Az itthoni és a külföldi legjobbak között azért
óriási a különbség, mert a kinti könyvtárak sokkal
nagyobbak, így összehasonlíthatatlanul nagyobb
tudást szerezhetnek meg azok a diákok, akik ott
tanulnak. Interjú.

Pelso 2016. április 26. 09:44

3

Válaszok:
pollip | 2016. április 26. 10:02

Burmann 2016. április 26. 09:54
"mindenki léphet egyet előre"

3

2

--- a főnöki duma ismételgetése, egy időben a "keményen dolgozó kisember" volt a
menő, most ez a - szintén infantilis - "mindenki léphet egyet előre".
Papagájintelligencia.
(Felettem megy ez a Bónusz Magyar Államkötvény reklám, elképesztően rossz
felbontású képekkel, na ez a reklám is jól mutatja, micsoda színvonalon dúl a
közpénzek szórása.)

pollip 2016. április 26. 10:02
@Pelso
4
4
Jaaaaj:-))))
Ez sokkal jobb és hasznosabb felhasználás, mint az mszp-s kutyakozmetika és a 40!!!
cm-es!!!! kilátó:-)))))
Válaszok:
Pelso | 2016. április 26. 10:36

Pelso 2016. április 26. 10:36

43 komment

A megosztó témákból merít az
AfD

80

7
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Frauke Petry
(Magyar Nemzet)
Németországnak pillanatnyilag igen kevés olyan
politikusa van, aki gerincesnek mondhatja magát.
Legtöbbjük nem akar ellenállásba ütközni,
sodortatja magát az árral. Interjú.

--- az összes közalkalmazottól, köztisztviselőtől elvette, sőt megszüntette a 13. havi
nyugdíj fizetését is.

@pollip
Ja, a beruházások több mint 90%-a EU-s forrásból.

112 komment

Gyengébb képességűnek nem
mondanám a diákokat

15

"Mindezek nyomán annyira csődbe jutott az egészségügy, hogy 2008ban az akkori kormányzat egyhavi bért el is vett a dolgozóktól,"

47

2

24 komment

Így kerítené hatalmába Oroszország
Európát

Árpási Botond
(Danube Institute)
Hatalompolitikai invázió zajlik az európai politika
homályzónájában. A Kreml egy hozzá hű
nemzetközi klientúrát akar kiépíteni az orosz
határokon túl. Kelepcébe csalják a külföldi
vezetőket és a Kremllel szimpatizáló elitet hoznak
létre.
10
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99 komment

Kapásból nemet mondtam
Toroczkai László
(Facebook)

Vona felkérése derült égből villámcsapásként ért,
s bár a politikai pályán mozgó 10 emberből 9
biztosan azonnal igent mondott volna az ország
második legerősebb pártja első emberének a
felkérésére, én kapásból nemet mondtam.
61

11

181 komment

A Gombaszögi Nyári Tábor
hazatér Gombaszögre

Orosz Örs
(Felvidék Ma)
A terület megvásárlásával és felújításával,
rendbetételével a célunk az állami struktúráktól
független, alternatív találkozóhely és turisztikai
információs központ létrehozása a Gömör-Tornai-

karszt szívében.

@pollip
Halvány fogalmad sincs az EU-s források feltételeiről,
felhasználásáról...

4

3

Pelso 2016. április 26. 10:55
@ Mutimi
2
1
Dehogy, minden tökéletes.
Az ominózus kilátó és az egészségügyi fejlesztések abszolút egy kategória, az előbbi
megfelelően korrelál az utóbbival......:)

2

2 komment

Lemondok a főszerkesztői
pozícióról

Lebhardt Olivér
(Facebook)
Hibáztam, amikor hagytam, hogy a támogatott
tartalmak a támogató feltüntetése nélkül
jelenjenek meg, noha ebbe beleszólásom nem
volt, de az is igaz, ez elegendő ok lehetett volna
akkori felmondásomra.
25
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62 komment

Sem erkölcsileg, sem
szakmailag

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Bátorfy Attila
(Facebook)
A mai napon felmondok a Vs.hu-nál, mert sem az
eddigieket nem tudom sem erkölcsileg, sem
szakmailag elfogadni, sem pedig a továbbiakat,
mert semmilyen általam elvárható garanciát nem
kaptunk a folytatás tisztaságára vonatkozóan.
14
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26 komment

Ajánljon Ön is véleményt!

Jelszó:

legfrissebb kommentek
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Regisztráció | Elfelejtett jelszó

Sitiveni Klein: Atom energiáról: Előny: - Tiszta
energia, nincs CO2... 11:31
Nem lesz egyelőre népszavazás Paks II-ről
Csigorin: Legyen. De ne azert mert Zorban,
hanem mert annakidejen egy... 11:31
Jobbik: Legyen közvetlen államfőválasztás!
kisstibor: retvari sose hazudik csakugy, mint
gazdija, a csuti ... 11:31
Rétvári: az elmúlt hat évben a fejlesztések
jellemezték az egészségügyet
kérdés: Látod? Pedig mennyire természetesen
elvárjuk, hogy a mi saját... 11:30
Előre szóltunk
MZ/X: Nagyon betaláltál ennél a gyökér
kurvánál... :))) 11:29
Erénytükör
Dénia: Éppen zellerkrémlevest főzök. Komolyan!
11:29
Gyurcsány szerint a jegybank elnöke bűnöző
vakhangya7: """Más várom, hogy az agyhalozttak
sikoltozzanak, hogy segíccség... 11:29
Orbán és Kövér nem válaszolt az újságírók MNBs kérdéseire
I am being lied to: Ha Gyurcsány mostantól
kezdve egyetlen szót sem szólna soha,... 11:27
Gyurcsány: A Magyar Köztársaságot megölték
a_Kánya: Mint mondtam, nem vagyunk testvérek.
Egyébként mióta szabad... 11:17
Hofer, és ami még jön
mb12: Az ellentét nem Moszkva és Brüsszel
között van, legalábbis... 11:17
Fehérek és feketék
POLITIKA
Ellenszélben
Tinnyei István: Mint macska az ajtó előtt
NATO tagság marad, az Unió ügyeibe való
belepofázásra nem lesz lehetőségünk, és a pénz
sem fog csordogálni.
Kettős Mérce
Ne húzzatok hasznot Kulka betegségéből!
Hiába a család kérése, hogy csupán a hivatalos
közlemények alapján számoljon be a sajtó Kulka
János állapotáról.
Orbán naptár Blog
Orbán naptár 2016
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kapható
a 2016-os Orbán Viktor naptár, most különösen
vígasztaló és erőt adó bölcsességekkel.
Mozgástér blog
Németország: mindenki vesztett
Angela Merkel talán kezdi megérteni a választók

üzenetét.
Spíler blog
Ezt nagyon benyalta a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete
Fideszesnek hazudta a baloldali polgármestert a
PDSZ. Most akkor kinek kellene bocsánatot
kérnie?
törökgáborelemez
Nekrológ
A politikai elemzés halott. Megölték. Megöltük. S
még az sem biztos, hogy sajnálni kell ezért.
iflgazdasag.blog.hu
Minden, amit a NOK-ról tudnod kell...
Kiválogattam nektek az izgalmasabb részeket,
hogy megértsétek a NOK-nak a buktatóit. Van
belőle...
Mozgástér blog
Pukli Párt
Ne legyenek kétségeink: Pukli István politikus
szeretne lenni. Mint ahogy 2007-ig az is volt, csak
még jókor kiugrott Gyurcsány süllyedő hajójából.
Danube Institute blog
Brexit: szabad-e vitázni az EU-tagságról?
Cameron miniszterelnök teljes mértékben elítéli az
ötletet és kijelentette, hogy nem hajlandó részt
venni az efféle „cirkuszban”.
NOL blog
Orbán jó, kár, hogy gazemberekkel van
körülvéve
Ő vette körül magát velük, de nem tudhatta hogy
mifélék.

KÖNYV
Könyves Blog
5 szlovák könyv
A Könyvfesztivál díszvendége ezúttal Szlovákia
lesz, ezért mutatunk öt friss szlovák könyvet, amit
semmiképpen ne hagyj ott a Millenárison.
Kis Könyves Éj Blog
Ha én könyv volnék
Ha én könyv volnék, a Láng-Tékában szeretnék
lakni… Mert ott elhúzható könyvespolcok vannak.
Könyves blog
2016-tól a kamaszokhoz is szól a Szívünk rajta
Negyedévente szemlézi a gyerekkönyveket és
friss ajánlólistával rukkol elő a Bookline és az
UNICEF Magyar Bizottság Szívünk rajta
programja.
Könyves Blog
Schein Gábor: A múlt előállítható, de meg nem
érthető
2006-ban megszűnt Bíró doktornő munkahelye,
bezárt a Lipót.

KONYHA
UniQuitchen
Áfonyalekváros, brie sajtos melegszendvics
Az áfonyalekvár és a brie sajt párosítása isteni!
Próbáld ki!
Más Tészta
Málnás, mascarponés szelet
Ha már sok-sok éve viseljük ugyanazt a frizurát,
akkor egyszer csak elkezd foglalkoztatni minket,
hogy milyen más fazon állhatna még jól. Más szín,
más hossz?
UniQuitchen
Kezdd a tavaszt üdítő, citromos ízekkel
Éppen-éppen, hogy csak itt van a tavasz és a
napos idő, de ez a citromos pite tényleg üdítően
hat, legyen bármilyen idő kint.

SPORT
Barcanoticias
Deportivo-Barcelona előzetes
Egy valami azonban biztos, a ma esti bajnoki
mérkőzés különösen fontos lesz a szezon
hátralévő részét tekintve.

Sakkozz Mindennap Blog
Carlsen - Tallaksen 1:0
Carlsen ma sem kegyelmez az ellenfél királyának.
Világos lép!
NFL HU Blog
Az utolsó esély! Trent Richardson a Ravens
játékosa lett.
A Baltimore Ravens tegnap bejelentette, hogy
szerződtette a Cleveland Browns és az
Indianapolis Colts korábbi running backjét Trent
Richardson-t.

ÚTON
Kulturjunkie Blog
Izgalmas programok várnak a Szigeten!
A Sziget Fesztivál az a hely, ahol a koncerteken
túli élet is zseniális. Az alábbiakban kiderül, hogy
miért.
Menetszél 2016
Tavasz a Nyugatiban
A Lajosmizsére tartó Csörgő utáni vadászatot
félbe kellett hagynom. Így a megszakított fotózás
folytatásához új helyszínt kerestem.
Fővárosi Blog
Útikalauz a 4-es metróhoz: Újbuda-Központ
Járjuk be együtt a 2014-ben átadott tíz állomást.

FILM
Filmajánlók Blog
A pálya ördögei
Az anime központi figurája Benjamin, akinek az a
nagy álma, hogy egyszer híres focista lesz. Mi
tagadás, ügyesen bánik a labdával, mondhatni
született tehetség.
Brilliáns Film Blog
De Sica: Biciklitolvajok (Ladri di biciclette,
1948)
Vittorio De Sica filmje a neorealista filmtörténet
egyik legszebb alkotása. Az irányzat jellemzője,
hogy a háborúutáni valóságot tárja elénk, amatőr
szereplőkkel, valós külvárosi helyszínekkel.
Filmvilág
Nézd meg A kéz életét!
Borsody István és Kiss Sándor Kéz élete című
filmje korábban a Mediawaven és a XI.
Aranyszem Operatőr Fesztiválon is elnyerte a
legjobb kísérleti film díját.

ÉRDEKESSÉG
GNL Színfolt
Menő a nagymama
A 21. század megváltoztatta a családon belül a
nagymamák szerepét. Fiatalabbak és privilegizált
kapcsoltban állnak unokáikkal.
Old Timer RNR Magazine
Stockdale: „Fényes jövő előtt áll a rockzene”
A Wolfmother frontembere, Andrew Stockdale úgy
véli, hogy napjainkban nagyon élvezetes lett a
rockzene és fényes jövő áll előtte.

MÉDIA
Média 2.0
Felfalja a magyar internetet a Facebook
Már az egész világon elérhető a Facebook Instant
Article, amivel azonnal, betöltési idő nélkül
olvashatunk cikkeket mobilról.

KAPCSOLAT
Mandiner Kft.
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