
Az ellenzék közös miniszterelnök-je-
löltje a röszkei határállomás közelében 
egy úgynevezett „migránsszámláló” 
táb lát állított fel, amivel azt szeretné 
megmutatni, hogy  „Orbán Viktor nem 
bevándorlásellenes, sőt, ő szervezi a 
migrációt, nála több mig-
ránst senki nem hozott be”. 
Márki-Zay szerint Soros 
György egyetlenegy mig-
ránst sem hozott be Ma-
gyarországra, és ha akart 
volna, akkor sem tehette 
volna ezt meg, hiszen Ma-
gyarországra csak a ma-
gyar kormány engedélyé-
vel léphet be bárki.

Bejelentette, hogy ak-
kor is marad a kerítés, ha 
tavasszal az ellenzék nyeri 
a választásokat. Azt mond-
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Pártoktól független hetilap

Ki telepít be migránsokat?

Csak 2019-ben több mint 50 ezer külföldi munkavállalót engedett be Orbán 
Viktor Magyarországra. Húszezer külföldit pedig letelepedési kötvények-
kel, pénzért, ugyancsak ő hozott be. Soros György egyetlen embert sem, 
nem is tudott volna, hiszen hazánkba csak a magyar kormány engedélyével 
léphet be bárki is – állítja Márki-Zay Péter.  
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A 4. OLDALON

ta, erről Gyurcsány Ferencet is meggyőz-
te már. 

A kerítést Márki-Zay az illegális migrá-
ció megakadályozása működő elemének 
nevezte, viszont azt ígérte, felülvizsgálják 
az Orbán által pénzért, letelepedési köt-

Ez meg is látszik a térségen, sajnos na-
gyon nincsenek itt fejlesztések. Ezért 
a térséget érintő négy közös ellenzéki 
képviselőjelölttel összefogtunk az itt 
élők érdekében. Szél Bernadett, Szabó 
Tímea, Nunkovics Tibor, valamint Nagy 
László Csaba solymári önkormányzati 
képviselővel az első alkalommal a leg-
égetőbb kérdéssel, a közlekedési káosz 
enyhítésével foglalkoztunk.

Mindannyian támogatni fogjuk az Or-
szággyűlésben, hogy a 10-es utat elke-
rülő útszakasz mihamarabb elkészüljön. 
Biztosítani kell azt is, hogy a Bicskét (M1) 
Esztergommal összekötő M100 építé-
se a 10-es utat ne tegye még járhatat-
lanabbá. Ez pedig csak akkor történhet 
meg, ha az M100-zal – amelynek az épí-

tése az ígéretek szerint tavasszal elkez-
dődik – egyszerre építjük meg a 10-es 
utat elkerülő kétszer kétsávos sztrádát, 
azaz az M10-est. Ebbe csatlakozna be az 
M0 északi szakasza, azaz a Budakalászt 
Solymárral összekötő út. Ezzel válna tel-
jessé a Budapestet elkerülő autóút..

De nem szabad elhanyagolni a kö-
zösségi közlekedés fejlesztését sem. 
Meg kell vizsgálni, hogy az 1-es villamos 
Üröm határa felé mikorra hosszabbítha-
tó meg  - erre már vannak is tervek.

A jövőben is rendszeresen egyeztetni 
fogunk a pilisi régió lakóinak érdekében.

Buzinkay György,
Pest megye 3. számú választókerületének 

közös ellenzéki képviselőjelöltje 

Összefogás a pilisi régióért

A Fidesz választókerületihatár-módosításainak a legnagyobb vesztese a 
pilisi régió. Míg régen önálló képviselettel rendelkeztek az itt lakók az Or-
szággyűlésben, addig 2014 óta szét lett szabdalva a térség, ezért ma nincs 
valódi képviseletük. 

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!
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Most azonban a Fidesz parlamenti több-
sége elfogadott egy törvénymódosítást, 
aminek értelmében a jövőben nem kell 
ténylegesen azon a lakcímen élnie an-
nak, aki valahova bejelentkezik. Vagyis 
azoknak, akik csak szavazni jönnek át egy 
pár órára, de ténylegesen nem itt élnek, 
már nem kell semmitől sem tartaniuk. 

Az ellenzék szerint ebből nyilvánvaló-
an következik, hogy szervezett választási 
csalásra készül a Fidesz. Ha azokba a kör-
zetekbe, ahol kicsi szokott lenni a különb-
ség a választáson a Fidesz és az ellenzék 
között, bejelentenek néhány száz külföl-

dön élőt, akkor ezzel akár a maguk javára 
is billenthetik ezekben a körzetekben a 
választás végeredményét. 

Az Ukrajnában élő magyarok – és 
gyakran nem magyarok – számára úgy 
tette vonzóvá ezt a lehetőséget a Fidesz-
kormány, hogy aki itteni lakcímmel is ren-
delkezik, az magyar nyugdíjat kap, ami je-
lentősen meghaladja az ukrán, sőt, néha  
a magyar átlagot is.  

Az ellenzéki pártok közösen fordultak 
az Alkotmánybírósághoz, mert törvényte-
lennek tartják a jogszabály-módosítást.

Forrás: www.hang.hu

Választási csalásra készül a Fidesz?

A korábbi választásokon tömegesen vettek részt olyan  magyar állam-
polgársággal rendelkező emberek, akik ténylegesen Ukrajnában élnek, 
ide csak bejelentkeztek, nemegyszer több százan egy lakásba. Ez persze 
törvénytelen volt. Eddig.

vényekkel betelepített mintegy húszezer 
migránst, és közülük ki fogják szűrni a 
bűnözőket. Szerinte Orbán 2019-ben 55 
ezer, 2020-ban pedig 43 ezer „Európai 
Unión kívüli migránst telepített be Ma-
gyarországra”.

Fontos tisztázni néhány fogalmat. 
Migráns az, aki a saját országából egy 

másikba költözik. Ezek lehetnek például 
munkavállalók, de menekültek is. Az igazi 
menekülteknek – akik például háborús 
helyzet miatt hagyták el hazájukat – jo-
guk van beadni a meneddékkérelmüket, 
amit elbírálnak. Illegális, törvénytelen a 
migráció akkor, ha valaki engedély nélkül 
lépi át a határt. Ezt az ellenzék is elítéli. 
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Pénz helyett levelet küldött az Unió

Hosszú hónapok óta nem jön pénz az Uni-
óból, pedig Orbán Viktor nagyon számított 
a 2500 milliárd forintos helyreállítási támo-
gatásra. Az EU azonban garanciákat követel 
arra, hogy nem lopják el ezt a pénzt is.

Hivatalos levélben szólította fel az 

Európai Bizottság Magyarországot, hogy 
nyugtassa meg őket a korrupciós kocká-
zatokkal és a közbeszerzések átláthatósá-
gával kapcsolatban.  Ez a feltétele annak, 
hogy elfogadják a magyar helyreállítási ter-
vet. Pénz csak ez után jöhet. 

Karas Mónikát, az NMHH elnökét 2013-
ban kilenc évre választották meg, ő azon-
ban most, egy évvel előbb lemondott. 
Ezzel a trükkel ismét a jelenlegi kormány-
párti többség dönthet arról, hogy ki irá-
nyítsa a médiát a következő kilenc évben. 
Így –  a terveik szerint –  a Fidesz akkor is 
megőrzi befolyását a sajtóra, ha tavasszal 
veszít a választásokon.

Karas Mónika az Állami Számvevő-
szék alelnökeként havi 4,2 milliót fog ke-
resni. De az NMHH éléről sem távozott 
üres kézzel, összesen bruttó 61,6 millió 

forint lelépési pénzt kapott. Ha valakinek 
történetesen 100 ezer forint a nyugdíja, 
akkor ennyi pénzt 51 év alatt kapna kéz-
hez – mármint ha megérné. 

Amikor a Fidesz 2010-ben hatalomra 
került, akkor a kétmillió forint feletti, úgy-
nevezett „pofátlanul magas” végkielégí-
tések ellen – visszamenőlegesen – tör-
vényt hozott, 98 százalékos különadóval 
sújtva azokat. Persze már rég nincs élet-
ben ez a törvény, hiszen most már az ő 
embereiket érintené.

Forrás: www.24.hu

Hatvanmilliós végkielégítés 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) most lemondott elnöke 
az Állami Számvevőszék alelnöke lesz, havi csekély 4,2 millióért, de a ko-
rábbi munkahelyéről sem üres kézzel távozott. 
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A bevásárlóközpontokban októberben 
két számjegyű volt az árdrágulás, az ét-
olaj ára 30, a burgonyáé 27, a margariné 
19%-kal nőtt tavalyhoz képest. De tucat-
nyi termék drágult 10 százalékot meg-
haladó mértékben tavaly októberhez 
képest. Egyheti nagybevásárlás összkölt-
sége a 24 ezer forintot közelíti. 

Mivel nőnek az energiaárak, a cé-
geknél pedig nincs rezsicsökkentés, így 
előbb-utóbb a pluszköltségeiket átter-
helik a fogyasztókra. 

Huszonnégyezerhez közelít egy 
heti nagybevásárlás 

Az Európai Unióban harmadik helyen állunk a 6,6 százalékos októberi inf-
lációs adatunkkal. Ennél nagyobb pénzromlást csak két országban mér-
tek, Litvániában (8,2%) és Észtországban (6,8%). 
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Az éves áremelkedés mértéke

2020 2021
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Árváltozás az előző év azonos 
időszakához képest


