
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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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-

Ha most vasárnap lenne az országgyűlé-
si választás, akkor 72 százalékos lenne a 
részvételi hajlandóság, a Fidesz–KDNP-
re 37 százalék szavazna, az ellenzék 
közös listájára 41 százalék – derült ki a 
Závecz Research közvélemény-kutatá-
sából.

A pártok közül a Fidesz–KDNP vezet 
37 százalékkal, a Demokratikus Koalíció 

követi 18 százalékkal, utána a Jobbik 6, a 
Momentum 5, az MSZP, az MKKP és a Mi 
Hazánk 4, az LMP 3, míg a Párbeszéd 2 
százalékon áll. Rákérdeztek az ellenzék 
közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay 
Péter nevével fémjelzett Mindenki Ma-
gyarországa Mozgalomra is, ők 3 száza-
lékon állnak.

Forrás: www.hvg.hu

Négy százalékkal vezet az ellenzéki lista

Számolj velünk,
hogy minden szavazat célba érjen!

Tudtad? 2018-ban a
10 000 szavazókör
40%-ában hiányzott
legalább egy ellenzéki számláló. 

Jelentkezz most, hogy 2022-ben már mindenütt ott lehessünk.
Mert a jövőt nem csak a szavazatoddal alakíthatod, hanem azzal is,

hogy őrködsz a szavazás tisztasága felett.

Jelentkezz szavazatszámlálónak!
  www.20k.hu facebook.com/20k22
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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


