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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Márki-Zay Péter

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 megmérettetés első állomása, hogy minden jelölt gyűjtsön össze leg alább 500 
érvényes ajánlást, vagyis ennyi választópolgár aláírását. Amennyiben támogatni 
akarja az ellenzéket, akkor aláírásával segítse kerületének jelöltjét!
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Hódmezővásárhelyen születtem, vallá
sos családban. Tanár szüleimtől tanultam 
meg a hagyományos értékeket meg
becsülni. Hét gyermeket nevelünk sze
retetben feleségemmel, akivel 27 éve 
kötöttem házasságot. Hosszabb külföldi 
munkavégzés után azért költöztünk is
mét haza, hogy gyermekeim is magyar
ként nőjenek fel. 

A pártok és városom lakosainak ösz
szefogásával két alkalommal választottak 
meg nagy többséggel Hódmezővásár
hely polgármesterének. A közös munka 
eredményeként városunkban felszámol
tuk a korrupciót. Kellő szakértelemmel és 
becsületes munkával biztosítjuk a sza
bad fejlődést. Kifizettük a ránk hagyott 
adósságokat, és a kiváltságosok gazda
godása helyett a város lakóinak kívánunk 
jobb életet biztosítani a korábban feles
legesen elköltött és ellopott pénzekből. 
Politikusként is segítségemre van az a 
tudás, amihez több diploma megszerzé
sével jutottam, valamint az a tapasztalat, 
amit ha kellett kétkezi munkával, hazai 
és külföldi vállalati vezetőként vagy mint 
egyetemi oktató szereztem meg. 

Az Ön képviselőjeként és az ellen
zék közös miniszterelnökeként is az lesz 
a célom, hogy Magyarországon ne csak 
a kevesek gazdagodjanak, mindenkinek 
tegyük lehetővé a felemelkedést és a 
biztos megélhetést. Jobb az egészség
ügyi ellátást, oktatást, oldjuk meg a lak
hatási válságot, állítsuk meg a pénzrom
lást és az ijesztő mértékű áremelkedést 
az euró bevezetésével! Hiszem, hogy 
közösen mindez sikerülni fog, de ehhez 
Önre és az Ön szavazatára is szükség van. 
Legyen része Ön is az összefogásnak! Tá
mogassa szavazatával közös munkánkat!

Márki-Zay Péter: „Legyen végre 
Magyarország mindannyiunké!”

Támogassa aláírásával!

Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Csongrád megye 
4-es választókerületében:
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Település Helyszín Időpont

Algyő Búvár utca 9:0017:00

Csanádplaota Kelemen László Tér 9:0017:00

Földeák Szent László Tér 9:0017:00

Kiszombor Szent István Tér 13 9:0017:00

Makó MSZP iroda 9:0017:00

Spar előtt 9:0017:00

Széchenyi Tér (Szökőkútnál) 9:0017:00
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Demokratikus országokban elképzelhe
tetlen, hogy a választások előtt a kormány
párt és az ellenzék miniszterelnökjelöltje 
ne vitázzon egymással. Ma gyaror szágon 
országgyűlési választást megelőzően 
utoljára 2006ban volt miniszterelnök

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

MárkiZay 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. 

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 koronavírusjárvány alatt 
„csak” 70 milliárd volt a növekmény – 
ez azt jelenti, hogy tavaly percenként  
16 552 forinttal gazdagodott a felcsú
ti milliárdos. 2020ban 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 282en kapnak 50 ezer forintnál 
is kevesebb nyugdíjat havonta. Az 50 és 100 
ezer forint közötti ellátásban részesülők 
pedig 395 037en 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

Fo
rr

á
s:

 w
w

w
.1

68
or

a
.h

u

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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Hódmezővásárhely MMM iroda Szegfű u.8. 9.0018.00

Kis Spar 9.0017.00

Kossuth térRapcsák u.sarok 9.0017.00

Hosszú u.3. 9.0017.00

Erdő u.5 9.0012.00
16.0019.00

Öregmagtár u.13 9.0012.00.
14.0018.00

Piac 13.0016.00

Egressy u.24 9.0018.00

Szikáncs Petőfi u.6. 10.0016.00

Mártély Coop ABC 9.0012.00

Székkutas Piactér 09.0012.00


