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Legyen Magyarország mindannyiunké!
Az összefogás elkezdődött
Egységben Magyarországért, a Hajdú
ságért, a családjainkért, Önért és mind
annyiunkért. Ebbe a mondatba sűrűsödött mindaz, amiért az ellenzéki civilek
és pártok összefogtak, hogy a 2022-es
országgyűlési választáson leváltsák Orbán Viktort, a Fideszt és a helyi tejhatalmú kiskirályait. Az előválasztás eredményeként, az Önök választása a Hajdú
6-os választókörzetben, Hegedüs Péter,
Balmazújváros polgármestere lesz a
fideszes Tiba István ellen. Az összefogás egyik közös célja a jelenlegi korrupt
rendszer felszámolása és a bűnösök elszámoltatása.
Ne legyenek kétségeink. Természetesen a Fidesz mindent meg fog tenni
azért, hogy a kormány tevékenységével
egyet nem értő tisztességes embereket
ellehetetlenítse, és akár alap nélküli kitalált történetekkel rágalmazza.
Elég volt a felelőtlen ígérgetésekből,
a megfélemlítésekből, a korrupcióból és
az ország – azaz az önök – vagyonának
esztelen költekezéséből. Mondhatnánk
azt, hogy ez a megtakarítások kormánya. A tapasztalat viszont sajnos az, hogy
a jelenlegi kormány 3 évig ígérget, és a
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választás előtti időszakban csak éppen
annyit ad, hogy elmondhassa: „én adtam”,
csak a 3 évi megtakarítást nem tudjuk,
hogy éppen melyik NER-üdvöske kapja
meg valamilyen alapítványon vagy strómanon keresztül.
Elég volt a rendszerszintű korrupció
ból, az emberek, az önkormányzat és a
vidék kizsigereléséből. Tegyük rendbe
ezt a végletekig eladósított országot úgy,
hogy a lakosságtól már ne követeljen
több áldozatot!
A számonkérés csak az egyik feladat
a sok közül, bár kétségkívül most az egyik
legfontosabb. A legfontosabb feladat
azonban a kormányváltás után az országunk működtetése.
Nem igaz, hogy eltűnt vagy meggyengült volna az ellenzéki összefogás.
Mi civilek és ellenzéki pártok készen állunk az előttünk álló nehéz feladatra.
Építsünk közösen olyan Magyarországot, amely képes újra otthont, megélhetést, és kiszámítható jövőt kínálni!
EGYSÉGBEN MAGYARORSZÁGÉRT!
EGYSÉGBEN A HAJDÚSÁGÉRT!

www.nyomtassteis.hu
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Audi A6-os, budai villa, erdélyi luxusingatlan, többek között ilyesmikre
megy el a határon túli magyaroknak szánt támogatás, amelyet a fideszes
politikai elit a saját céljaira fordít.
Vagy a becsületes székelyek hazudnak,
vagy Kövér László, a parlament fideszes
házelnöke. Juhász Péter politikai aktivista dokumentumfilmjéből ugyanis az derült ki, hogy a Hargita megyei Tibódon a
megszólaló helyiek szerint Kövér gyakran
tűnik fel egy ott kirívóan drágának számító házban, sőt egyesek úgy tudták, hogy
a házelnöké az úszómedencés ingatlan.
A romániai földhivatali adatok alapján
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Innen töltheti le a lapszámokat
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Ellopják a határontúliak támogatását is

Hegedűs Péter,
az ellenzék közös jelöltje Hajdú-Bihar megye
8. sz. választókerületében
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
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viszont egyértelmű, hogy Veress László,
Kövér kabinetfőnökének tulajdona a 188
négyzetméteres alapterületű ház. De
úgy tűnik, hogy azt Kövér is a sajátjaként
használja. A házra egyébként elővásárlási
joggal rendelkezik a szintén Veress László vezette erdélyi Ábel Alapítvány. Vajon
miért?
„Kövér László egyszer sem vette
igénybe – sem hivatalos, sem pedig magánútjain – az elnöki titkárság
vezetőjének székelyföldi házát” – közölte az Országgyűlés
elnökének nevében Szilágyi
Zoltán parlamenti sajtófőnök.
Nem ez az első különös
ingatlanügylet, amiben felbukkan a házelnök kabinetfőnökének neve.
Kövér kabinetfőnökének
személye azért is érdekes,
mert sikkasztás miatt nyomoznak egy őt is érintő kétes
ügyben.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Veress családja a sajátjaként használ
egy budai villalakást, amit külhoni magyaroknak szánt adományokból vásárolt
240 millió forintért a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Visontai Kálmán,
aki Veress munkatársa az Országházban.
A határon túli magyaroknak szánt adományokból nemcsak villalakásra, hanem

egy Audi A6-os megvásárlására is jutott
pénz, ezt Visontai használja. A szervezet
egyetlen nemzetközi forrásból kapott
adományt, több mint 322 millió forintot.
A támogatás Frank Liu tajvani milliárdos
üzletember közbenjárásával érkezett, aki
jó barátságot ápol Kövér Lászlóval. A házelnök nemrég állami kitüntetésre is felterjesztette Frank Liut.
Forrás: www.24.hu

Erdélyben könnyű lesz csalni
a szavazatokkal

Az éjszakai és hétvégi műszakok bérezése csupán a hétköznapi díjak 70-80
százalékát teszik ki, egy pályakezdő orvos nagyjából 1300 forintos órabérért töltötte távol szeretteitől az ünnepeket. Ezt
az órabért bármelyik gyorsétteremben
felülmúlják.
Az Orvosi Kamara szerint ezért a márciusban bevezetett egészségügyi szol-

gálati jogviszony okolható, amelynek
átláthatatlansága miatt az ügyeleti rendszer finanszírozása igazságtalan, és intézményenként eltérhet. Ha a kormány nem
tesz semmit az egészségügyi rendszer
káoszos viszonyainak rendezésére, az orvoshiány tovább súlyosbodik, a rendszer
pedig még törékenyebbé válik.
Forrás: www.erosito.hu

Pénzeső az egyházaknak

Mások helyett is lehet szavazni az áprilisi országgyűlési választáson Erdélyben − ezt állítja Juhász Péter (az Együtt volt politikusa) az ottani magyar Demokrácia Központ ügyintézőivel folytatott beszélgetései alapján.
A titokban készített hangfelvételek szerint több ilyen, magyar kormányzati
pénzből fenntartott intézményben is azt
közölték, hogy a lebukás veszélye nélkül
megoldható, ha külföldön élő családtagjai, rokonai nevében is le akarja adni vala-

1300 forint az orvosi ügyeleti órabér

ki a szavazatokat. A honosítási irodaként
is működő központokban, ahol a szavazatokat gyűjtik majd össze, azt ígérték, nem
igazán nézik majd, ki hány szavazatot dob
az urnába.

Forrás: www.24.hu

Keveset keresel? Nincs gyereked?
Te adózol a legtöbbet!
Az alacsony keresetű gyermektelenek adóterhelése Magyarországon a legmagasabb az EU-n belül – állapította meg a Budapest Intézet kutatása.

A kormány egy december 24-ei keltezésű
rendeletében vállalta, hogy 2027-ig évi
33−38 milliárd közti összeggel tovább növeli a katolikus egyház finanszírozását, 33
milliárddal jövőre, 38,7 milliárddal pedig
2027-ben. A reformátusok 16 milliárddal

kapnak többet jövőre, és 19-cel többet
majd 2027-ben.
Ez a mostani kötelezettségvállalás
2027-ig a két egyháznak több mint 300
milliárd forintos pluszpénzt jelent majd.


Forrás: www.hirklikk.hu

Már 45 ezer aláírás van a népszavazásra
Az ellenzék szerint január elejére vagy
legkésőbb első felére össze tudják szedni a „jövővédőnek” elkeresztelt, a Diákvárosért és az álláskeresési támogatás
kiterjesztéséért elindított népszavazás
kiírásához szükséges, kérdésenként 200
ezer aláírást.
A karácsony előtti időszakban pár nap
alatt 45 ezer aláírás gyűlt össze. Ha a hatóságok, az Országgyűlés és Áder János
köztársasági elnök nem fogja szándé-

kosan húzni az időt, akkor – az érvényes
törvény szerint – az országgyűlési választásokkal egy időben kiírhatják a népszavazást. Arról dönthetnek majd a választók: akarják-e, hogy a Diákváros épüljön
meg a tervezett helyszínen és ne egy
kínai egyetem a magyar adófizetők pénzéből, illetve szeretnék-e az álláskeresési
támogatás időtartamát a jelenlegi mindössze háromról kilenc hónapra növelni.
Forrás: www.nepszava.hu

Számoljuk együtt a szavazatokat!
Európában ritka módon nem tartalmaz
semmilyen jóváírást vagy kedvezményt
az adórendszer, ami az alacsony jövedelmű, gyerektelen adózók adóterhelését
csökkentené. Az is nagyon ritka, hogy a
gyerektelen adózók jövedelemtől függetlenül ugyanazzal a kulccsal adóznak,
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mint a magas jövedelműek. Tehát a nagyon sokat és a nagyon keveset keresők
fizetéséből ugyanakkora arányban von le
az állam. Magyarország mellett csak Bulgáriában, Romániában és Észtországban
működik ilyen egykulcsos adórendszer.
Forrás: www.telex.hu

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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