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A hét témája:

A népszavazás eredménye

(Folytatás az 1. oldalról.)
Veszprémben átlagban a
választópolgárok 53,03 százaléka ment el voksolni, de szavazókörönként és képviselői
egyéni választókörzetenként
is természetesen eltérnek egymástól az adatok.

minőségének javításában. Az
országosnál magasabb arányú
nemekről kapcsán nem kis
büszkeséggel tudják megállapítani, hogy sikerült megértetni polgártársainkkal, miért
szükséges mégis a pillanatnyi
egyéni érdeket alávetni az
ország európai felzárkózásának. A nemmel voksolók viszszaigazolták számukra, hogy
a kampányban terjesztett
ismertetőjük elgondolkodásra
késztetett, hisz ők nyíltan vállaltuk a népszerűtlennek tűnő
nem szavazatok sugalmazását.

Fotó: Zwicker

A legtöbb
és a legkevesebb
A részvételi arány tekintetében a Kossuth iskolában
lévő 6. szavazókör lett az első
helyezett, itt a választásra
jogosultak 61,46 százaléka
ment el vasárnap voksolni, a
legkevesebben pedig a Deák
iskolában lévő 45. szavazókörben voltak, ott ez a szám 40,67
százalék. Ha a szavazóköröket
nézzük, érdekes, hogy az igenek aránya mindhárom kérdés esetében a gyulafirátóti
polgármesteri hivatalban
lévő, 55. szavazókörben volt a
legmagasabb, a kórházi napidíj esetében 87,42 százalék, a
vizitdíjnál 86,13 százalék, a
tandíjnál pedig 85,91 százalék.
A nemek aránya a kórházi
napidíj esetében a Báthory
iskolában működő 42. szavazókörben lett a legmagasabb,
32,04 százalék, a vizitdíjnál
és tandíjnál pedig az Erdei
tagóvodában lévő, 41. szavazókörben, előbbinél 36,12
százalék, utóbbinál 39,7 százalék.
Ami a képviselői egyéni
választókörzeteket illeti, az 1ben, vagyis Gyulafirátóton
mondtak a legtöbben igent a
tandíj eltörlésére, a szavazók
82,15 százaléka. A vizitdíj
esetében az igenek aránya a
legmagasabb a Péterné Rózsa
Mária képviselte 11. körzetben lett, 82,34 százalék és
ugyanitt utasították el legtöbben a kórházi napidíjat 83,98
százalékkal. A nem szavazatok aránya mindhárom kérdésben a Domokos József által
képviselt 8. számú választókörzetben lett a legnagyobb, a
kórházi napidíjnál 27,15 szá-
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A kórházban fekvő betegek – ha időben jelezték – mozgóurnába dobhatták szavazataikat

zalék, a vizitdíjnál 30,22 százalék, a tandíjnál 31,33 százalék. A legtöbben pedig, a
választásra jogosultak 62,28
százaléka Brányi Mária körzetében, a 15-ben ment el szavazni.

A frakcióvezetők
véleménye
Brányi Mária, a Védegylet
frakcióvezetője örömmel
fogadta a nagyarányú részvételt, mint mondta, széleskörű
társadalmi véleményt tükröz
az igenek száma. Hozzátette,
bíznak abban, hogy a megfelelő következtetéseket levonja
a kormány, és ezentúl figyelembe veszik a szakmai és
lakossági véleményeket. A
veszprémi eredményekről úgy
vélte, speciális helyzetben
vagyunk a kórház és a rendelőintézet ittléte miatt, hiszen
magasabb az ellátás színvonala és így kevésbé érezhetők az
egészségügy problémái, mint
vidéki falvakban. Ugyanígy
vélekedett a felsőoktatásról is,
mert sokan itt helyben tanulnak tovább és így ez számukra
kevesebb költséggel jár, vagy-

is kevésbé érzik, mekkora
gondot jelentene az albérlet és
más kiadások mellett még
tandíjat is fizetni.
Hartmann Ferenc, a szocialista frakció vezetője szerint
ez egy olyan népszavazás volt,
amelyen csak az igenek nyerhettek, hiszen a kérdések arról
szóltak, akarunk-e fizetni. A
szavazók többsége egyébként
érzelmek és nem észérvek
alapján dönt. Ezért különösen
érdekes, hogy Veszprémben a
megyei jogú városokhoz
képest magasabb lett a nemek
aránya, ez azt mutatja, hogy
sokan végiggondolták a díjak
eltörlésének következményeit
és ez alapján döntöttek a nem
mellett. Bosszankodik azonban amiatt, hogy ötmilliárd
forintos népszavazást kellett
tartani Orbán Viktor helyzetének megerősítéséért. Üdvözölte a kormány azon döntését,
hogy a népszavazás eredményének megfelelően a már
benyújtott törvénymódosítással várhatóan április 1-jétől
eltörli a három szóban forgó
díjat.
Strenner Zoltán, a Fidesz
frakcióvezetője szerint a népszavazás eredménye nem

pártgyőzelem, hanem a társadalom különböző rétegeinek,
fiataloknak és időseknek az
összefogását mutatja. Kiemelte, természetesen örülnek az
eredménynek, hiszen ezzel a
magyarországi emberek bebizonyították, hogy képesek a
saját sorsukat irányítani és
ezért különösen örvendetesnek nevezte a veszprémi,
országos átlagot meghaladó
53 százalékos részvételi
arányt. A leadott nem voksokról pedig úgy vélekedett, azok
a két kormányzópárt iránti
lojalitást és hűséget jelzik.
Örömét fejezte ki, hogy bár a
részvételre buzdító nyilatkozatot a szocialista és szabaddemokrata frakció nem írta
alá, az mégis elérte a kitűzött
célt és sokakat vitt vasárnap a
szavazóurnákhoz.
Szalay András, az SZDSZ
frakcióvezetője és Dióssy László volt polgármester közös
nyilatkozatban fejtette ki véleményét. Úgy fogalmaztak,
megértik, hogy a többség nem
kíván sem részben, sem jelképesen közvetlen formában
részt vállalni az egészségügyi
szolgáltatások, illetve a felsőoktatás finanszírozásában,

Az érintettek
Kristóf János, a Pannon
Egyetem rektorhelyettese
kérésünkre elmondta, erre az
eredményre számítottak az
előrejelzések alapján. Kiemelte, a felsőoktatási képzési
részhozzájárulás az éves, 11
milliárdos költségvetésük 3–5
százaléka lett volna, így veszteség igazán nem érte őket,
bár tény, hogy el tudták volna
költeni beruházásokra, fejlesztésekre. Felhívta a figyelmet azonban, hogy arra alkalmas lett volna a tandíj, hogy
motiválja a hallgatókat, akik
ma átlagosan 130 százalékát
töltik ki a képzési időnek, mire
diplomát szereznek. Azáltal
pedig, hogy jobb teljesítményre ösztönözte volna őket, javította volna a felsőoktatás
minőségét is.
Dr. Rácz Jenő, a Csolnoky
Ferenc Megyei Kórház főigazgatója szerint borítékolható
volt az igenek és a nemek aránya, ő ilyen részvételre is számított. Elmondta, bevétel
kiesést tulajdonképpen nem
jelent számukra a kórházi
napidíj eltörlése, hiszen kiadásokat is okozott. Hozzátette, a
belső szabályzatukat a változásoknak megfelelően át kell
alakítaniuk. Emellett pedig
két olyan dolgozójuk, aki a
kórházi napidíjakkal foglalkozott, nem kíván tovább náluk
dolgozni, helyettük pedig nem
vesznek fel senkit.

Veszprém Kártya elfogadóhelyek és kedvezmények
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. parkolási üzeme,
Veszprém, Belvárosi üzletház,
II. emelet, 88/411-153, éves
magánszemély bérlet árából
5000 Ft/év kedvezmény vagy
chipkártya 6000 Ft/év
Zwicker fotó, Veszprém, Kossu
th u. 21., digitális képkidolgo
zás, műtermi fotózás, 10%
Fejesvölgy vendéglő, Veszprém,
Vámosi u. 2., 88/423-979;
www.fejesvolgy.hu, éttermi
szolgáltatás 10%-a kedvez
mény más akciókra, melegétel
utalványra nem vonatkozik
Benzinklub Kft., Veszprém,
Pápai u. 42., 88/562-252;
info@benzinklub.hu; www.ben
zinklub.hu, üzemanyag tanko
lás: 5 Ft/l;
Hotel Villa Medici Nosztalgia
Kisvendéglője, éttermi szol
gáltatás 10%
Városi Művelődési Központ,
Veszprém, Dózsa Gy. u.2.,
belépődíjas rendezvények:
10%
Kittenberger Kálmán Növényés Vadaspark, családi jegy
kedvezmény legalább 230 Ft
Petőfi Színház, Veszprém, Óvári
Ferenc u.2., 88/422-440;
szervezes@petofiszinhaz.hu;
www.petofiszinhaz.hu, bérlet
5%; jegy 10% (csak saját pro
dukcióra)
Betekints étterem, Veszprém,
Veszprémvölgyi u. 47., 88/579-

280; betekints@betekints.hu;
www.betekints.hu éttermi szol
gáltatás 10%
Molnár Digitális Fotócentrum,
Veszprém, Szabadság tér 10.,
88/564-700; molnarfoto@
molnarfoto.hu;www.molnarfo
to.hu, digitális képkidolgozás:
10%
Parker &Waterman&Rotring
Bt., www.parker.hu; www.
waterman.hu, 88/427-265,  
15% az internetes áruházból
történő vásárlásokból (akciós
termékek kivételével)
Óváros étterem, Veszprém, Sza
badság tér 14., 88/326-790;
30/9570-552; skorpioparty
service@chello.hu; www.skor
pioparty.atw.hu, éttermi szol
gáltatás 15%
Hefa Sportbolt, Veszprém,
Fenyves u. 21., 88/591-043;
www.hefa.hu, 10%
Nyugalom Kft., Veszprém, Sza
badság tér 2., 88/577-050,
vagyonvédelmi berendezések
10%
Művészetek Háza–Dubniczayház, Veszprém, Vár u. 17–29.,
Művészetek Háza: 88/425204; ar thouse@invitel.hu;
Dubniczay-ház: 88/560-507;
laszlogyujtemeny@invitel.hu;
www.carllaszlocollection.hu,
Gyűjteményei /Modern KéptárVass László gyűjtemény, Dub
niczay-ház: László Károly gyűj
temény/ és az időszaki képző

művészeti kiállítások látogatá
sa: 20%
Herczeg TV-VIDEO Szakszerviz
Veszprém, Hérics u. 12., 0620-933-7755; 88/425-705,
www.herczegtv.hu, munkadíj
ból 15% kedvezmény
Lélekszem masszázs – Kukucska Katalin, Veszprém, Csap u.
10., bejelentkezés, időpont
egyeztetés: 06 20/ 342-0342,
15% kedvezmény
Tapó fogadó és Királyi étterem, Veszprém, Pajta u. 19.,
88/591-450; 06-30/3772836; tapo@invitel.hu; www.
tapo.hu, éttermi szolgáltatás
15%-a kedvezmény más akci
ókra nem vonatkozik, csak
készpénzes fizetés esetén
alkalmazható!
Közinfo Kft., Veszprém, Kossuth
u. 7. I/5., 88/569-870; 20/4637107; info@kozinfo.hu; www.
kozinfo.com, ingatlanközvetí
tés, mediálás, céginformációs
szolgáltatás 10%
D a n u b i u s b e t o n -Ve s z p r é m
Betongyártó Kft., Veszprém,
Tüzér u. 90., transzportbeton
és kapcsolódó szolgáltatásai
nak értékesítéséből 10% ked
vezmény
IDS Elektronikus Vagyonvédelmi Kft., Veszprém, Almádi u.
26., 88/590-990; ids@infor
nax.hu, gyengeáramú rendsze
rek kivitelezésének, valamint
autóextrák(autóhifi, autóriasz

tók, központizárak) munkadíjá
ból 5% kedvezmény
Pannónia étterem, Veszprém,
Virág Benedek u.4., 88/406961; éttermi szolgáltatás 10%
DVD Galaxis Kft. – DVD, Bluray filmkölcsönző, Veszprém,
Ady u. 79., 30/957-0660. Két
film kölcsönzésekor a harmadik
film ingyenes + ajándék.
DVD Galaxis Kft. – Videojáték
Szaküzlet, Veszprém, Kossuth
u. 6., Cserhát üzletház, 30/9697479, 88/787-271. Játékszoft
verek: 5%
Kék Jácint virág-ajándék üzlet,
Veszprém, Szabadságtér 15.
10%
Autómentő Egyesület, Veszp
rém, Szent István u. 87/a,
30/505-5308, 20%
Totál Fittness, Veszprém, Lóczy
u. 22., 70/946-0173, 20/4305091, teremhasználat: 15%
Gizella Hotel, Veszprém, Jókai u.
48., 88/579-490, éttermi szol
gáltatás 10%
Veszprémi Ünnepi Játékok,
Veszprém, Óváros tér 22.,
88/444-454, 10%
Oliva étterem, Veszprém, Buhim
u. 14-16., 88/403-875, étter
mi szolgáltatás 10%
Global-Invest Ingatlaniroda,
Veszprém, Pöltenberg E. u. 16.,
88/561-925, közvetítési díj
20%, ingyenes hitelközvetítés
Aphrodite szépségszalon,
Veszprém, Budapest u. 8.

(SZMT-székház), 88/428455/85, 30/372-5162, pedi
kűr, manikűr, műköröm,
fogyasztó bérlet 10%
Quaestor Utazási Iroda, Veszp
rém, Rákóczi u. 7., 88/411208, www.quaestor.hu, utazás,
szállás, alapellátás 5%
MAXI Autóiskola, Veszprém,
Ádám I. u. 11., www.maxiauto
iskola.hu, elméleti tandíj 10%
Kuti Nyomtatványbolt, Veszp
rém, Brusznyai u. 18-20. és
Őrház u. 15., 88/581-181,
10%
GAS Divatáru üzlet, Veszprém,
Kossuth u. 8. (Bástya üzletház),
88/405-258 10%
„Kegyelet 2000” Veszprém Megyei Temetkezési Kft. Köz
ponti iroda: Veszprém, Bajcsy
u. 20., 88/421-822, 20/3885411, 15%
Cafe Piazza Kft., Veszprém, Óvá
ros tér 4., 88/444-445, étter
mi szolgáltatás 10%-a kedvez
mény más akciókra, melegétel
utalványra nem vonatkozik!
Németh Brigitta, Veszprém, Ti
szafa u. 80., 70/708-4617,
masszázs, pedikűr, manikűr
10%
Tone Sys Autohifi márkabolt,
Veszprém, Kinizsi u. 17.,
88/425-792, www.tonesys.hu,
beszerelési munkadíj 10%
A kedvezmények a szolgáltatók
egyéb kedvezményeivel nem
vonhatók össze!

a 7 nap kérdése

Mit szól a voksoláshoz?
Blaskó Attila
lakatos
Szerintem a nyugdíjasok jól meg
szavazták, hogy ne kelljen vizit
díjat és kórházi napidíjat fizetni.
Igaz, majdnem olyan arányban
szavazták meg az emberek a tan
díj eltörlését is. Lehet, igaza volt
Orbán Viktornak és összefogtak
a fiatalok és az idősek. Tartok
tőle, nem lesz hosszú életű az
örömünk, mert a kormány ezt
valahonnan pótolni akarja.

Tenk Szabina
operátor
Én a tandíj tervezett bevezetése
miatt nem jelentkeztem most
egyetemre. Ezek után lehet, hogy
még az idén megpróbálok egy
keresztféléves képzésre bejutni,
bár már hallottam, hogy a rektori
konferencia készül valamire. A
vizitdíjat viszont én meghagytam
volna az orvosoknak, igaz érthe
tetlen számomra, hogy a befize
tett járulék miért nem elég.

Peidl Józsefné
bolti eladó
A kormánynak nem jó ez az
eredmény, mert a reformjaikat
megtörte a népszavazás. Nekem
viszont jó, hogy a tandíjat eltö
rölték, mert özvegyen nevelek
két gyermeket, a második most
készül még tanulni, s gond lett
volna a tandíj kifizetése. Az sem
értettem, egy receptfelírásért
miért kell 300 forintot fizetni,
mikor meg sem vizsgáltak.

Tóth Tímea
egyetemi hallgató
Én most járok egyetemre, s bár
nekem nem kellene fizetnem,
de örülök, hogy másoknak sem
kell majd. A szüleim elmondása
alapján elég sok adót és járulé
kot vonnak le a fizetésekből,
tehát érthetetlen, hogy hova
mennek el azok a pénzek, hogy
még szükség van a vizitdíjra is.
Sajnos a kormánytól ezek után
nem sok jóra lehet számítani.

Errõl jut eszembe...

Meztelen a király
n Darcsi István

Baloldaliságát évtizedek
óta nyíltan vállaló ismerősömmel futottam össze vasárnap, aki elmesélte, hogy a
népszavazáson
három igennel voksolt. Megdöbbenésem láttán elmagyarázta, neki nem okoz
anyagi megterhelést
a vizitdíj és a kórházi napidíj, tanuló
gyermeke sincs. Már
a nagyszülei is a baloldalt
támogatták, és ez apáról
fiúra szállt, ő most renegát
módon mégis ellenük szavazott. Hogy miért? Nos, azért,
mert két évvel ezelőtt, az
országgyűlési választásokon
becsapták: ígértek valamit,
majd éppen az ellenkezőjét
cselekedték.
Közismert az eredmény,
amiért a kormánykoalíció
okolja az Alkotmánybíróságot, a köztársasági elnököt,
az ellenzéket, és személy szerint annak vezérét, Orbán
Viktort, valamint az istenadta népet, akik képtelenek
megérteni, hogy értük cselekszik, nem ellenük. Ám a részvételi adatok és az igenek
rendkívül magas száma azt

mutatja: az emberek nem
engedik, hogy kiskorúnak
nézzék, ráadásul kioktassák
őket. Gyurcsány Ferenc elfelejtette, hogy a nép ültette
abba a magas pozícióba,
melynek betöltésére
két év elteltével
alkalmatlanná nyilvánították. A szavazók egyértelművé
tették, hogy immár
„meztelen a király”!
Érdekes módon, a
vesztes oldalon senkinek sem jutott eszébe vállalni a súlyos vereség politikai
felelősségét, és felajánlani a
lemondását. Mindenki –
miniszterelnök, pártelnök,
szakminiszter, kampányfőnök
– úgy érzi, nem oka a kudarcnak. De akkor ki vesztett?
Ám a túloldalon is csak
módjával ünnepeljenek, mert
ez a siker nem vetíti előre
automatikusan a 2010-es
országgyűlési választások
megnyerését. Orbánt továbbra is csak a sajátjai kedvelik,
csakhogy most nem az ő feje
volt a tét, mint 2002-ben és
2006-ban. De két év múlva
újra fordulhat a kocka, főleg
ha Gyurcsány addigra eltűnik a politika süllyesztőjében.
Erre ma elég nagy az esély...

