Kedves Polgártársam!

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!

Fricsovszky-Tóth Péter vagyok, Pest megye 7. számú választókörzetében
élő 42 éves édesapa. Néhány évvel ezelőtt arra tettem fel mindent, hogy a
hely, ahol élek sokkal jobb hellyé váljon!
Tapasztaltam magam körül nap mint nap a
mutyit, az arroganciát, a bársonyszékekben
ülő vezetők, politikusok lopásait és megelégeltem mindezt. A pontot az i-re az tette fel,
amikor jómagam átlag polgárként, önkormányzati épületben a bőrömön éreztem meg
a Fidesz maffiamódszereit. Az ember két utat
választhat, amikor elege van a rendszerből:
igyekszik kivonni magát vagy harcol ellene. Én
az utóbbit választottam. Tiszta szívű, eltökélt,
változást akaró csapattársaimmal egy üllői civil szervezetet hoztunk létre, hogy összefogjuk a polgárok igényeit. Cselekszünk és cselekvésre buzdítunk, a 2019-es önkormányzati
választáson elindulva a semmiből még a Fideszt is sikerült legyőznünk! Nagy öröm volt
számomra, amikor megtudtam, hogy a 2021es előválasztáson pártoktól teljesen független jelölt is megmérettetheti magát, így elindultam, s sikerült kiemelkedő eredménnyel a
mára már Egyesült ellenzék jelöltjévé válnom.
Mit is jelent ez? 2022 áprilisában kerül sor
újra az országgyűlési választásokra, ahol nemcsak a miniszterelnökre (azaz pártjára), hanem
a lakóhelyünk és környékének országgyűlési
képviselőjére is szavazunk. Kiválaszthatjuk azt

www.nyomtassteis.hu

az embert, aki a parlamentben a mi környezetünk útjainak, intézményeinek, egészségügyének, oktatásának fejlesztéseiről gondoskodik. Azt a személyt, aki az itt élőket képviseli
és élhetőbbé, jobbá teheti városainkat.
Higgye el, nagyon fontos döntés van a választók kezében, hiszen a 2022-es eredménytől függ, milyen irányba halad Magyarország!
A keleti keménykezű diktátorok útjára lépünk
vagy felzárkózunk a nyugathoz? Hagyjuk tovább kifosztani az országot és a legszegényebb, legboldogtalanabb európai ország
maradunk, unokáink egy másik országba születnek vagy letesszük egy olyan Magyarország jövőjét, ahol minden magyarnak jó élni?
Szűcs Lajos neve ismerősen csenghet.
Ha hallott már róla, az azért van, mert közel
20.000.000.000 Ft lopás tapadhat a „kezéhez”. Ő Pest megye 7. sz. választókörzet jelenlegi országgyűlési képviselője. Ez csak 1
a sok indok közül, amiért le kell őt váltanunk,
hogy végre elinduljunk FELFELÉ! Köszönöm eddigi bizalmát, maradjunk kapcsolatban, tisztelettel:

Mese az ingyenes
egészségügyről

A 2019-es statisztikai adatok szerint az
Európai Unióban csak két ország költött
kevesebb pénzt egészségügyre, mint
hazánk: Lettország és Ciprus. Magyarország nemzeti összterméke (GDP-je)
4 és fél százalékának megfelelő összeget
fordított egészségügyre, az uniós átlag
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A Fidesz hatalomra kerülését nagyban segítette a 2008-as népszavazás,
amelyben leszavaztatták a 300 forintos vizitdíjat. Azóta olyan egészségügyet hoztak létre, amelyben − kis túlzással − ha van pénzed, élve maradsz,
ha nincs, akkor meghalsz.

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ól függe
Pártokt

Fricsovszky-Tóth Péter, az egyesült ellenzék közös civil jelöltje
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7 százalék volt. Ez a ráfordítás a legalacsonyabb szint Magyarország történetében 1995 óta.
Ehhez képest sportra, Orbán Viktor
kedvenc területére, kétszer többet költünk az EU-átlagnál.
Ennek az lett a következménye, hogy
végleg kettészakadni látszik a magyar
egészségügy: államira és magánra.
Aki nem tudja kivárni a több hónapos
(néha többéves) várólistákat, és pénze is
van, az a magánegészségügyben keres
megoldást. Nagyon sok család anyagi
helyzetét roppanthatja össze egy komolyabb betegség.
Aki minden erőfeszítés ellenére sem
tud fizetni, annak marad az állami egészségügy. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi
Kamara elnöke szerint sajnos megvan az
esély arra, hogy az állami és a magánegészségügy teljesen kettészakadhat, ha
az állami egészségügy egyre rosszabb
1

szegényellátássá romlik, a tehetősebbek
pedig egyre inkább a magánegészségügyet veszik igénybe. Azért is komoly
kockázat ez, mert nincs két egészségügyre való orvos és szakdolgozó. Arról
nem is beszélve, hogy vidéken már most

gond van az orvosi ellátással. Nem pályáznak az orvosok a kieső helyeken az
állásokra, mert a magángyógyítás felé
vagy külföldre törekednek. Nem nehéz
megjósolni, hogy ebből katasztrófa lesz.
Forrás: www.mfor.hu

Durván nő az állami vezetők száma
Orbán Viktor 2010-ben még azt mondta: „se rangkórság, se kormányzati dáridó” nem lesz jellemző az új hatalomra. Akkor 181 állami vezetővel alakult
meg a kormány. Tavaly már 596 tagot számlált, vagyis több mint megháromszorozódott az induló létszám.
Míg 2011-ben csak két miniszteri biztos
volt, ma már 61 van: akad, aki az űrkutatásért felel vagy a mohácsi csata évfordulójáért, más a cirkuszközpont felállításáért vagy az Indonéz Köztársaság
közúthálózata útdíjfizetésének támogatásáért. Ezeknek a miniszteri biztosok-

nak a havi fizetése másfél millió forint.
A kormánytagok, államtitkárok, helyettes államtitkárok, valamint kormánybiztosok és miniszteri biztosok bértömege
megduplázódott 2018 és 2020 között:
4 milliárd 684 millióról 9 milliárd 356 millió forintra nőtt.
Forrás: www.24.hu

Dagad a fideszes korrupciós botrány
Kiderült, hogy a nemrég lemondott igazságügyi miniszter-helyettes, Völner
Pál, már a kinevezése napján is átvett 5 millió forint kenőpénzt.
Egy korrupt NAV-tisztviselő lehallgatása
vezette el a Nemzeti Védelmi Szolgálatot a Magyar Végrehajtói Kar elnökéhez,
majd rajta keresztül Völner Pál államtitkárhoz. Az eddigi információk szerint a
végrehajtói kar elnökétől összesen 83
millió forintot kapott. De úgy tűnik, hogy
ennél sokkal több pénzről van szó. A végrehajtói kar elnöke közel 900 millió kenőpénzt szedett be a többi végrehajtótól,
hogy megkapják az áhított állást.

Telefonbeszélgetései során többször
említést tett egy titokzatos „Gazdáról”,
aki Völner szintje fölött fedezte őt a kormányzaton belül, és akivel külföldön is
rendszeresen találkozott.
Völner Pál Orbán évfolyamtársa volt,
és úgy tűnik, hogy a vele kapcsolatos
korrupciógyanúról Orbán, Pintér és Varga
Judit már hónapok óta tudhatott. Ezért
vehették el tőle a végrehajtások felügyeletét október elején.

Forrás: www.hvg.hu

Százmilliós beléptetőkapuk
a tévészékházban
Valamitől nagyon félnek az MTVA székházában. Összesen öt beléptető
kaput telepítenek, 590 millió forintért, méghozzá golyóálló üvegből.
A recepciós pultot 3 méteres vastag
acéloszlopok közé telepített golyóálló
biztonsági üveg védi, fölötte még, biztos,
ami biztos, egy félméteres rács feszül.
A zsilipkapuk is golyóálló üvegből készültek, és három szenzor, egy súlymérő,
egy infravörös és egy lézeres érzékelő el-

lenőrzi, hogy egyszerre csak egy ember
lehessen benne. Miután valaki az egyik
oldalon belépett, az ajtó bezárul, és a túloldali csak akkor nyílik, ha az illetőnek van
saját belépőkártyája, vagy a túloldali biztonsági őr megnyom egy gombot.
Forrás: www.mfor.hu

A hitelkamatok az egekben, de a betétekre nem
fizetnek többet
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt időszakban már ötször emelte az irányadó
kamatot. A bankok minden emelés után
azonnal növelték a hitelkamatokat is, a
betéti kamatokért viszont nem fizetnek
többet. A betéti kamatok táblázata a

legtöbb banknál évek óta nem változott. További súlyos problémát jelent a
most már 7,4%-ra nőtt infláció, így az
emberek kevéske megtakarítása – már
akinek még van – egyre jobban elértéktelenedik.

Forrás: www.24.hu

Még a fideszes fiatalok szerint is
csalnak a választáson
Az elmúlt 11 évben számottevően csökkent a Fidesz támogatottsága a fiatalok körében, akik egyértelműen a korrupcióval azonosítják a politikát – derült
ki egy friss nemzetközi kutatásból, amelyet 15–29 évesek körében végeztek.
Az egyik legmegdöbbentőbb adat az,
hogy még a kormánypárti fiatalok 40%a is azt gondolja: Magyarországon a választások nem szabadok és nem tisztességesek, miközben az ellenzékieknél ez

az arány eléri a 90%-ot. A magyar fiatalok
egyébként nagyon elégedetlenek, végtelenül megosztottak, passzívak, viszont
erősen Európa-pártiak.
Forrás: www.szabadeuropa.hu
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