
Minden várakozást felülmúl-
va, összesen 633 811 ember 
vett részt az előválasztás első 
fordulóján. A magyar társada-
lom változást kívánó része a 
városokban és a falvakban is 
megmozdult, hiába próbálta 
agyonhallgatni az eseményt a 
kormányzat kezében lévő sajtó. 

Az első fordulóban dőlt el, 
hogy a 106 egyéni választóke-
rületben kik lesznek a közös ellenzéki jelöltek,  
akik szembeszállnak majd 2022-ben a Fidesz 
jelöltjeivel. Hogy ki lesz a közös ellenzéki mi-
niszterelnök-jelölt a mostani forduló első há-
rom helyezettje közül, az a második forduló-
ban, október első heteiben dől majd el.

A kezdeményező hat párt – DK, Jobbik, 
LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd – mellett 
a szervezésben óriási terheket vállaltak ma-
gukra a Civil Választási Bizottság tagjai, illetve 
sok ezer civil önkéntes. 

Bár az első napon ismeretlenek megtá-
madták és lebénították az előválasztás infor-
matikai rendszerét, ez csak növelte iránta az 
érdeklődést. A szervezők a támadás miatt két 
nappal, szeptember 28-áig meghosszabbítot-
ták a szavazást. Ahogy teltek a napok, nem-
csak egyre nőtt a szavazók száma, hanem tö-
kéletesedett az online szavazás lebonyolítása 
is, köszönhetően a rengeteg önkéntesnek, 
akik a sátrakban és a számítógépek mellett 
várták a szavazókat. 
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Annyit tudunk, hogy az 
oltatlanok vannak a leg-
inkább kitéve a súlyos 
lefolyású fertőzésnek. 
De vajon az ezen kívüli 
kört hogyan érinti a jár-
vány? Annál is inkább 
szükség lenne erre, 
mert európai összeha-
sonlításban egyre rosz-
szabbul állunk az oltá-
sok terén. 

Míg az Európai Unió-
ban már hét állam is 80 
százalék feletti átoltott-
ságot ért el, az uniós át-
lag pedig 72,5 százalék, 
addig Magyarországon 
csak az emberek 65,9 százaléka vette fel 
eddig a második adag vakcinát is. Az egy-
szer oltottak körében maradt az ország 
18., de ez aligha ad okot elégedettség-
re. Ha tudnánk, hogy milyen csoportok a 

leginkább veszélyeztetettek, akkor talán 
többen vennék igénybe például a har-
madik oltási lehetőséget. Az információ 
életeket menthetne. 

Forrás: www.nepszava.hu

Miért titkolja a covidbetegek oltási 
adatait a kormány?

Folyamatosan nő az új covidfertőzöttek száma. Ezért fontos lenne ismer-
ni a kórházi adatokat, hogy tudjuk, kik a legveszélyeztetettebbek. A kor-
mány azonban az eddigieknél is jobban titkolja ezeket az adatokat.

dr. Steinmetz Ádám

ELŐ

VÁLASZTÁS 

választó

kerület

Név Frakció Jelölőszervezet(ek) Szavazat szám %

Somogy megye 3. számú vk. egyéni jelöltjének eredménye
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dr. Steinmetz Ádám Jobbik Jobbik, LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM 2464 100
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A miniszterelnökjelöltek eredményei az első fordulóban

Név Párt Szavazat szám %

Dobrev Klára Demokratikus Koalíció 214 319 34,76

Karácsony Gergely MSZP–Párbeszéd–LMP 168 396 27,31

Márki-Zay Péter MMM 125 944 20,43

Jakab Péter Jobbik 86 909 14,1

Fekete-Győr András Momentum 20 944 3,4
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Másfél évet kell várni térdprotézisre

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-
zelő adatai alapján csípőprotézis-mű-
tétre átlagosan országosan több mint 
egy évet, 491 napot kell várni. Jelenleg 
7276-an vannak a várólistán. A legtöb-
bet erre a műtétre a Dél-Dunántúlon 
kell várakozni: 569 napot.

Térdprotézisre is sok embernek 
szüksége lenne, jelenleg 8461-en vár-
nak a beavatkozásra. Nekik átlagosan 

több mint másfél évet, 595 napot kell 
várniuk. De a Nyugat-Dunántúlon erre 
a beavatkozásra még hosszabb a vára-
kozási idő, több mint 2 év, egész ponto-
san 782 nap.

A kormány azt ígéri, hogy a várólis-
ták csökkentésére idén 3,5 milliárdot, 
jövőre pedig 8,7 milliárd forintot utal a 
kórházaknak.

Forrás: www.atv.hu, www.hvg.hu
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Nyilván az orvoshiány miatt a mátészal-
kai kórházban kora délutántól nem üze-
mel a szülészet. Így akinél ezt követő 
időpontban indul be a szülés, annak az 52 

kilométerre lévő Nyíregyházára vagy Fe-
hérgyarmatra kell mennie. Az intézmény 
szerint októbertől visszaállítják a korábbi 
ügyeleti rendet a szülészeten.

13.30 után nem lehet szülni 
Mátészalkán

Meglehetősen kínos, hogy miközben Or-
bán reggeltől estig ócsárolja a hanyatló 
Nyugatot, ahol elviselhetetlen az élet, a 
saját gyereke és unokái is elhagyják a ha-
zájukat.  

Mellesleg Orbán Viktor sem a „fejlett” 
Keleten, hanem Oxfordban tanult So-
ros-ösztöndíjjal. Ráhel lányát Svájcban 
képezték egy évi 15 milliós tandíjú ma-
gániskolában, a miniszterelnök fia pedig 

egy fizetős brit katonai akadémián tanul-
hatott az adófizetők pénzéből. 

Minket riogatnak a szerintük élhetet-
lenné vált Nyugattal, de ők mégis ott ta-
nulnak, és immár ott is akarnak élni.

Forrás: www.nyomtassteis.hu 

Orbán lánya és unokái is Nyugaton 
keresik a boldogulást

Spanyolországba költözik Orbán 
Rá hel a férjével, Tiborcz Istvánnal 
és három gyermekükkel. A legna-
gyobbat már be is íratták egy otta-
ni elit iskolába. 

„A megtérülését lehet természetesen 
pénzben is mérni, de én nem ezt javas-
lom” – jelentette ki a kiállításért felelős 
fideszes politikus, Kovács Zoltán. Mi azért 
nézzük meg, hogy megtérülhet-e valaha 
ez a temérdek pénz. 

A felnőtt napijegy 2700, 1200 forint 
a diák, a családi jegy 6700. Ha minden-
ki a legdrágább jegyet venné, akkor is 6 
milliónál is többet kellene belőle eladni a 
kiállítási részre elköltött 17 milliárd meg-

térüléséhez. Ha tényleg jönne egymillió 
érdeklődő, az az egyhatodát sem hozná 
vissza a pénznek. És nyilván nem érdekel 
egymillió embert egy ilyen kiállítás. 

Vagyis ez a pénz soha nem fog meg-
térülni. Semjén Zsolt és még néhány 
politikus kedvenc hobbijára elköltöttek 
72 milliárd forintot a mi adónkból. Csak 
összehasonlításként: az Országos Men-
tőszolgálat egész éves költségvetése 
ennél alacsonyabb, 59,9 milliárd forint.

Mennyit bukunk a vadászati 
kiállításon? 
A Hungexpo rendezvényhelyszín felújítása 55, a kiállítás megszervezése 
pedig 17 milliárd forintba került. Ha egymillió ember nézné meg, akkor is 
csak a hatoda térülne meg annak, amit a kiállítási részre költöttek.     
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Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor barátja a 
Kelenföld és a Ferencváros pályaudvar 
közötti vasúti vágányok bővítésére és 
egyéb létesítményekre kilométerenként 
62 milliárdot, összesen 338 milliárdot 
kap. Kelenföld és Ferencváros állomások 
között harmadik (egyes helyeken negye-
dik) vágányt fektetnek le, a meglévőket 
pedig felújítják. Két új megállót építenek, 
egyet a Közvágóhídnál, egyet pedig a XI. 
kerületben, Nádorkert néven. Majdnem 
13 kilométer új vágány, 16 új vasúti kitérő 
és hat új vasúti hídrendszer épül. Szak-

értők szerint mindezek reális ára 30-50 
milliárd lenne.

Csak összehasonlításként: a hatalmas 
bécsi főpályaudvar teljes felújítása 340 
milliárd forintnyi összegbe került. Ebből a 
pénzből 50 hektáron építkeztek, 100 kilo-
méter új vasúti sínt fektettek le, 8 kilomé-
ter új zajvédő falat építettek, 12 vágányon 
tudnak a személyvonatok közlekedni, és 
négy autószállító vonati peron is létesült. 
Megépült továbbá egy 100 üzletes bevá-
sárlóközpont, egy 630 autós mélygarázs 
és egy 11 állásos buszpályaudvar.

Forrás: www.444.hu 

Tízszeres áron épít vasutat 
Mészáros Lőrinc


