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A Dunakanyar közlekedésének szempontjából elengedhetetlen a 11-es út
felújítása és fejlesztése, mert ez az egész térség úthálózatának kulcseleme.
Ezért is volt jó olvasni, hogy Szentend- tése, így kénytelen a kormány a számára
re polgármestere, Fülöp Zsolt, meg- nem fontos projekteken spórolni (nyilegyezett a Közútkezelővel a 11-es út ván a pénzosztogatáson nem fog, mert
felújításáról, így a munkálatok már el is attól várja − hiába − a győzelmet).
kezdődhettek volna. Erre − az ereElszabadultak az építőipari árak:
deti tervek szerint − biztosítotma egy építkezési beruházás
ta volna a szükséges forráakár többszörösébe is kerülsokat a magyar kormány.
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a nagyobb infrastruktúrafejEgyébként azt is érdemes
lesztési projektek mögül. Úgy
figyelni, hogy hol sunnyogja el
tűnik, ennek következő áldozata a
a kormány a fontosabb beruhá11-es út lesz. A szentendrei útszakasz zások kivitelezését. Ebből látszik, hogy
felújítását tavasszal kezdték volna meg, melyik választókerületeket engedte el
így a projekt megvalósulása már nagy a Fidesz. Úgy tűnik, a Dunakanyar ezek
veszélyben van.
közé tartozik.
A beruházások halasztásának nem
nehéz látni az okait: üres az államkassza.
Buzinkay György
Idén több mint 4 ezer milliárd forintos
Pest 3. számú választókörzetének
mínusszal zár Magyarország költségveközös ellenzéki képviselőjelöltje
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Ötmilliárdért vett covidteszteket
semmisít meg a kormány
Egészen hihetetlen, ami történt. A Fidesz-kormány a mi pénzünkön megvett
PCR-teszteket inkább hagyta raktárakban megrohadni, de nekünk nem adtak belőle ingyen. A lakosságot arra kényszerítették, hogy vegye meg magának darabját 14−19 ezer forintért.
Mint ismert, tavaly, a kapkodó és átláthatatlan kormányzati beszerzések idején
nemcsak lélegeztetőgépeket vásárolt
elképesztő mennyiségben a kormány,
hanem PCR-teszteket is.
Mi kerül ebből most a kukába? A Fo
sun típusú tesztből – ennek darabja 6070
forint volt − 3,4 milliárd forintért vásárolt
a Külügyminisztérium. Ezek
idén március végén, április
elején jártak le. A Clinomics
termékéből 161 millió forintért vásárolt, ennek darabára 2593 forint volt, és
2021. április 20-án jártak
le. Továbbá vettek 1,355
milliárdért a Maccura
tesztjéből is – ennek darabjáért 4106 forintot fizetett a magyar állam, vagyis

a magyar adófizetők. A Maccurák is idén
tavasszal, azaz április 7. és 13. között jártak le.
Vagyis közel 5 milliárd forint értékű, tavaly beszerzett és időközben lejárt
tesztet selejtez le az ál-
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Illusztráció: Baksa Nóra

Kihátrál a kormány a 11-es út
felújítása mögül?

vagy egyéb előírás miatt szükségük van
PCR-tesztelésre. Az állam ezeket a teszteket egy forinttal sem támogatja, a piacon pedig 14 ezer és 19 ezer forint között
kell fizetni értük.
Egyes szakértők szerint van olyan
eljárás, amivel a most megsemmisített
teszteket is meg lehetett volna menteni.

Kukászsákokban vitték a 600
milliót a fideszes képviselőnek
Nem akármilyen részletek derültek ki Simonka György fideszes országgyűlési képviselő büntetőtárgyalásán. Egy tanúként meghallgatott építési vállalkozó arról beszélt, hogy a pályázatokon megnyert pénz 45 százalékát vissza kellett adnia Simonkának.
A közbeszerzések előtt megkapta a pontos számokat Simonkától, így fillérre tudta, milyen ajánlattal lehet győzni – vallotta a hódmezővásárhelyi ENORA Kft.
egykori ügyvezetője, G. András. Simonka
Györgyöt és 32 társát azzal vádolják, hogy
egymással összejátszva loptak el uni-

ós forrásokat. G. András elmondta, hogy
megközelítően 600 millió forintot osztott
vissza Simonkának. Ennyi pénz leszállításához azonban már szatyrokra és szemeteszsákokra volt szüksége.
Simonka György tagadta, hogy ilyesmi történt volna.
Forrás: www.magyarnarancs.hu

Hillary Clinton: Magyarországot egy
kapzsi és korrupt vezető irányítja
Száz ország vesz részt az Amerika által
szervezett demokráciakonferencián, de
Magyarország – egyedüliként az Európai
Unió tagjai közül – nem lehet ott, mert a
szervezők úgy látják, hogy hazánk már
nem tekinthető teljes értékű demokráciának.
Az Egyesült Államok csak olyan országokat hív meg a három hét múlva
esedékes demokráciacsúcsra, amelyek
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magasra teszik a lécet maguk és mások
számára a demokratikus értékek terén –
közölte az amerikai külügyminisztérium.
Hillary Clinton, az Obama-kormány
külügyminisztere úgy nyilatkozott, hogy
Magyarország élén − több más államhoz
hasonlóan − olyan vezető áll, aki egyszemélyi hatalommal, kapzsisággal és korrupcióval irányítja az országát.
Forrás: www.nepszava.hu www.168ora.hu

Forrás: www. jelen.media.hu

lam. Ráadásul a tesztek megsemmisítése
további súlyos milliókba kerül.
Idén tavasszal, amikor a harmadik hullám kezdődött, minden teszt segíthetett
volna abban, hogy az emberek tisztában
legyenek azzal, hogy megfertőzhetnek-e
másokat, vagy nem. A családok erőn felül
fizettek-fizetnek akkor, ha a munkájuk

Az aprópénzért is lehajolnak
Magyarország nyolcadik leggazdagabb embere, Széles Gábor is kapott a
szegény falvak kisboltjait támogató forrásból 62 millió forintot.
Széles Gábor egyébként a Videoton Hol
ding Zrt. és a kormánypárti Magyar Hírlap tulajdonosa, vagyonát 156,6 milliárd
forintra becsülik. A Zalacsányban lévő
kisboltja mellett az ugyanezen a tele-

pülésen található Batthyány Kúria és
Kastélyszálló fejlesztésére is kapott 101
millió forint vissza nem térítendő állami
támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől.
Forrás: www.444.hu

Számoljuk együtt a szavazatokat!
Legyünk felelős állampolgárok, és ellenőrizzük együtt a 2022. évi országgyűlési
választások tisztaságát!
Jelentkezés:
https://szamoljukegyutt.hu/csatlakozz
Ha kérdésed van, írj az info@szamoljukegyutt.hu e-mail-címre,
vagy hívj bennünket a +36 70 670-4505 telefonszámon!

Műtétjének időpontja: 2024.
szeptember 7.
Újra leállították a műtétek jó részét és a daganatos emberek szűrését. Már most lényegesen több a várakozó, mint májusban, a legutolsó
műtétistop-intézkedéscsomag végén.
Minden halasztható műtétnek minősül,
ami nem daganatos beteg operációja
vagy életmentő műtét.
Az előző körös, tavaly novemberi mű
téti halasztások idén májusig tartottak.
Akkor nagyjából 35 ezren várakoztak kü
lönböző műtétekre, a legtöbben szürkehályog-műtétre, térdprotézisre, csípő
pro
tézisre. Most is hasonló a helyzet,
csak már 49 ezer magyar vár műtétre a

várólistákon. Vannak kórházak, ahol térdprotézisre 2024 őszére adnak időpontot.
A várakozási idő persze rövidülhet, mert
közben sokan meg fognak halni.
Eközben Orbán Viktor a szokásos
pénteki rádiós interjújában azt mondta: „furcsa dolog, de a Magyarországon
bevethető járványkapacitások jóval nagyobbak, mint a nyugat-európaiak”.
Forrás: www.szabadeuropa.hu www.klubradio.hu
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