
Négy év után ismét a saját kezünkben 
van a sorsunk. Április 3-án, a választás 
napján a szavazatunkkal mi fogjuk eldön-
teni, hogy elkezdődjön egy új korszak, 
vagy maradjon továbbra is Orbán Viktor 
korrupt és a szegényeket nem tá-
mogató rendszere. A Márki-Zay 
Péter vezetésével megalakuló 
új kormány a nyugdíjak és a 
családi pótlék emelését, az 
egészségügy és az oktatás 
rendbetételét, valódi rezsi-
csökkentést, a kisebb áfával 
az alapvető élelmiszerek árának 
mérséklését, illetve szociális bér-

lakások építését ígéri.  Most az első lépés 
a változáshoz, hogy az aláírásával segítse 
ön is az ellenzék közös jelöltjének elindu-
lását a választáson. 
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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Sermer Ádám

Sorsdöntő választás előtt állunk! Tizenkét év után először van esély arra, hogy az 
ellenzék leváltsa Orbán Viktort és kormányát. Az ellenzék közös miniszterelnök-
jelölttel, minden körzetben közös jelölttel és közös programmal áll a rajtvonalhoz. 
A megméretés első állomása, hogy minden jelölt gyűjtsön össze legalább 500 
érvényes ajánlást, vagyis ennyi választópolgár aláírását. Amennyiben támogatni 
akarja az ellenzéket, akkor az aláírásával segítse kerületének jelöltjét!
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„Legyen közvetlen, valódi 
képviselete a borsodiaknak!”

Harminchat éves vagyok, kommunikáci-
ós tanácsadóként és politikusként dol-
gozom. Fiatalkoromban versenyszerűen 
vízilabdáztam, majd a Budapesti Met-
ropolitan Egyetemen megszerzett dip-
lomáim után hátrányos helyzetű gyer-
mekekkel foglalkoztam. A roma fiatalok 
nehéz sorsát látva elhatároztam: a ké-
sőbbiekben azért fogok dolgozni, hogy a 
roma honfitársainkkal szembeni előítéle-
teket felszámoljam.

A pártpolitika világába a Magyar Li-
berális Párt aktivistájaként kerültem be, 
később az ifjúsági szervezet (LiFT) veze-
tője, a párt elnökhelyettese, önkormány-

zati képviselőjelöltje és főpolgármester-
jelöltje lettem, amíg vissza nem léptem 
Karácsony Gergely javára.

Jelenleg a Liberálisok ügyvivője, a 
Legalizálj Egyesület alapító elnöke, a Bu-
dapest Film Zrt. felügyelőbizottságának 
tagja vagyok. Részt vettem a letelepe-
dési kötvények ügyét vizsgáló ellenzéki 
árnyékbizottság, a Hármas Egység és az 
Egy Magyarország munkájában, a Szabad 
Bíróság! Szabad Gyöngyöspata! elneve-
zésű demonstráció előkészítésében. Az 
utóbbi időben a jogállam és a demokrá-
cia helyreállításáért létrejött ELEGY szak-
bizottságában is tevékenykedem. Célom, 
hogy Tállai András fideszes helytartót le-
váltva a borsodiaknak erős, hiteles parla-
menti képviseletet biztosítsak.

Sermer Ádám
Választott frakció: DK
Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

Támogassa aláírásával!
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Számoljuk együtt a szavazatokat!

Jelentkezés: https://szamoljukegyutt.hu/csatlakozz 
Ha kérdésed van, írj az info@szamoljukegyutt.hu e-mail-címre, ha ott nem kapsz 24 órán 
belül választ, hívd – kizárólag a szavazatszámlálással kapcsolatban – a +36 70 670-4505 

infóvonalunkat.
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Demokratikus országokban elképzelhe-
tetlen, hogy a választások előtt a kormány-
párt és az ellenzék miniszterelnök-jelöltje 
ne vitázzon egymással. Ma gyaror szágon 
országgyűlési választást megelőzően 
utoljára 2006-ban volt miniszterelnök-

jelölti vita. Azóta, bár az ellenzék többször 
kérte, Orbán Viktor nem mert leülni vitázni 
az aktuális kihívójával. 

Márki-Zay Péter reményét fejezte ki, 
hogy a kormányfő ezúttal kiáll vele vitázni.

Forrás: www.hang.hu 

Mer-e vitázni Orbán Márki-Zayval?
Választási vitára hívta ki Orbán Viktort az egyesült ellenzék miniszterelnök-
jelöltje. Márki-Zay Péter szerint az emberek, legyenek kormánypárti szava-
zók vagy ellenzékiek, megérdemlik, hogy meghallgathassák azt, aki a kö-
vetkező négy évben Magyarország miniszterelnöke kíván lenni. 

A kutatásból az is kiderült, hogy a covid-
járvány alatt  az álláskeresők 40 százalé-
ka egy fillér támogatást sem kapott. Az 
egy éven túl nyilvántartásban lévő állás-
keresők száma 16,8 százalékkal nőtt. És 
átlagosan 16 hónapba telik munkát ta-
lálni Magyarországon. Azért ilyen hosz-
szan, mert akik elvesztik a munkájukat, 

azoknak a hiányszakmákhoz nincs meg 
a szaktudásuk, azt még meg kell szerez-
niük. 

Az ellenzék népszavazási aláírás-
gyűjtése éppen arra irányult, hogy há-
romszorosára, 9 hónapra hosszabbítsák 
meg az álláskeresési járadék folyósítá-
sát.  

Átlag 16 hónap az álláskeresés 

Miközben Magyarországon csak 3 hónap az álláskeresési járadék – ami Eu-
rópában a legrövidebb időtartam –, addig a legfrissebb kutatások szerint  
az derül ki, hogy egy évnél is jóval tovább tart, míg a munkáját elvesztő em-
ber új állást talál. 
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Továbbra is Orbán Viktor barátja, Mészá-
ros Lőrinc és családja számít a leggaz-
dagabb magyar háztartásnak a Forbes 
című lap legfrissebb listája szerint. Va-
gyonukat mintegy 488,1 milliárdra be-
csülik. Bár a koronavírus-járvány alatt 
„csak” 70 milliárd volt a növekmény – 
ez azt jelenti, hogy tavaly percenként  
16 552 forinttal gazdagodott a felcsú-
ti milliárdos. 2020-ban ugyanennyi idő 
alatt 353 160 forinttal nőtt a vagyona.  

Forrás: www.444.hu

Percenként 16 552 forinttal 
gazdagodik Mészáros Lőrinc 

Újabb tucatnyi település maradt háziorvos nélkül

Csak októberben annyi településen (13) szűnt 
meg a háziorvosi szolgálat, mint 2010-ben ösz-
szesen. Ma Magyarországon 3155 településből 
648-ban hiányzik háziorvos.

Az ellátatlan háziorvosi praxisok száma 
évek óta drámaian emelkedik Magyarorszá-
gon. Mostanra hat járásban minden második, 

tizenegyben minden harmadik embernek nincs 
állandó háziorvosa. A háziorvoshiány leginkább 
Magyarország leszakadó régióit érinti, mosta-
nában azonban már Budapesten is egyre gya-
koribbá válik a probléma. 

Novemberben már több mint 856 ezer lakos 
volt háziorvos nélkül. 
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Jelenleg 39 282-en kapnak 50 ezer forintnál 
is kevesebb nyugdíjat havonta. Az 50 és 100 
ezer forint közötti ellátásban részesülők 
pedig 395 037-en vannak. Vagyis több mint 
434 000 azoknak a száma, akiknek a sze-

génységi küszöb alatti bevételből kellene 
megélniük. Ez ma minden ötödik nyugdíjas 
esetében így van. A kétségbeejtő helyzeten 
csak az javít valamelyest, hogy egy részük 
más forrásokból is némi jövedelemhez jut. 

Minden ötödik nyugdíjas százezernél 
kevesebbet kap havonta
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A közbeszerzések előtt megkapta a pon-
tos számokat Simonkától, így fillérre tud-
ta, milyen ajánlattal lehet győzni – val-
lotta a hódmezővásárhelyi ENORA Kft. 
egykori ügyvezetője, G. András. Simonka 
Györgyöt és 32 társát azzal vádolják, hogy 

egymással összejátszva loptak el uni-
ós forrásokat. G. András elmondta, hogy 
meg közelítően 600 millió forintot osztott 
vissza Simonkának. Ennyi pénz leszállítá-
sához azonban már szatyrokra és szeme-
teszsákokra volt szüksége. 

Kukászsákokban vitték a 600 
milliót a fideszes képviselőnek  
Egy tanúként meghallgatott építési vállalkozó arról beszélt, hogy a pá-
lyázatokon megnyert pénz 45 százalékát vissza kellett adnia Simonkának. 
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