
 • Heves 12-25 végig 14:00-tól 18:00-
ig, Hunyadi János utca 11-13 
(Takarékszövetkezet felett)

 • Heves feb. 16. Szerda 7:30-tól 11:00-ig, Heves 
Városi piac

 • Heves feb. 19. Szombat 7:30-tól 11:00-ig, 
Heves Városi piac

 • Kisköre feb. 13. Vasárnap 14:00-tól 18:00-ig, 
Mátyás király út 2. (Coop ABC-vel szemben)

 • Nagyfüged feb. 18. Péntek 14:00-tól 18:00-ig, 
Piac tér 1.

 • Tarnazsadány feb. 18. Péntek 14:00-tól 18:00-
ig, COOP abc (Dózsa utca 12.)

 • Kisköre feb. 19. Szombat 7:30-tól 11:00-ig, 

Piac (Arany János tér)
 • Erdőtelek feb. 19. Szombat 14:00-tól 18:00-ig, 

COOP abc (Fő út 144.)
 • Tenk feb 19. Szombat 14:00-tól 18:00-ig, 

COOP abc (Lehel utca 3.)
 • Boconád feb. 21. Hétfő 14:00-tól 18:00-ig, 
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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Korózs Lajos

Sorsdöntő választás előtt állunk! Tizenkét év után először van esély arra, hogy 
az ellenzék leváltsa Orbán Viktort és kormányát. Az ellenzék közös miniszterel-
nök-jelölttel, minden körzetben közös jelölttel és közös programmal áll a rajtvo-
nalhoz. A megmérettetés első állomása, hogy minden jelölt gyűjtsön össze le-
galább 500 érvényes ajánlást, vagyis ennyi választópolgár aláírását. Amennyiben 
támogatni akarja az ellenzéket, akkor aláírásával segítse kerületének jelöltjét!

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

nyomtassteis.hu/jelentkezes/   |   nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Egerben születtem 1958. szeptember 
7-én. Nős vagyok, feleségem Korózsné 
Miskolczi Andrea, gyermekeim: Áron 
(1995) és Benjámin (1999). Sarudon la-
kunk az Üdülő soron. Legmagasabb is-
kolai végzettségem: egyetem – ELTE, 
szakképzettségem pedig szociológus.
Országgyűlési képviselő vagyok, a Nép-
jóléti Bizottság elnöke.

Az 1994-es parlamenti választáso-
kon nyertem el az első országgyűlési 
képviselői mandátumom. Azóta már a 
hatodik ciklusomat töltöm, mint parla-
menti képviselő. A hatszor megválasztott 
képviselőség mellett háromszor voltam 
államtitkár és kétszer voltam parlamenti 
bizottsági elnök. Mindig a szociális és a 

nyugdíjügyekkel foglalkoztam. Ezen te-
rület irányítása kapcsán nevemhez kötő-
dik, az un. nyugdíjkorrekciós program ki-
dolgozása, a „rossz évben megállapított 
nyugdíjak” kiigazítása, a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiával kapcsolatos kormányzati 
politika koordinálása vagy az Országos 
Esélyegyenlőségi Hálózat létrehozása. 
A fentieken túl a 2022-es parlamenti vá-
lasztásokhoz kapcsolódó „Közös Alap” 
ellenzéki program egyes fejezeteinek ki-
dolgozása.

Politikai hitvallás: Hiszek a szociális 
demokráciában! Hiszem, hogy a sza-
badság az egyenlőség és a szolidaritás 
elvezet bennünket egy igazságos társa-
dalomhoz!

Korózs Lajos: Hiszek a szociális 
demokráciában!

Támogassa aláírásával!

Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Heves megye 3-as választókerületében:

Számoljuk együtt a szavazatokat!
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, 
ha ott nem kapsz 24 órán belül választ, 

hívd – kizárólag a szavazatszámlálással kapcsolatban – a +36 70 670-4505 infóvonalunkat.
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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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COOP abc (Szabadság tér 5.)Tarnaméra feb 
21. Hétfő 14:00-tól 18:00-ig, COOP abc (Árpád 
utca 4.)

 • Tarnabod feb 21. Hétfő 14:00-tól 18:00-ig, 
Polgármesteri Hivatal 

 • Tarnaörs feb. 25. Péntek 14:00-tól 18:00-ig, 
Söröző előtt (Erzsébet út 20.)

 • Erk feb. 25. Péntek 14:00-tól 18:00-ig, COOP 
abc

 • Visznek feb. 26. Hétfő 14:00-tól 18:00-ig, 
Hubertus étterem (Erzsébet tér)

 • Zaránk feb. 28. Hétfő 14:00-tól 18:00-ig,
 • Hevesvezekény márc. 01. Kedd 14:00-tól 

18:00-ig, COOP abc (Alkotmány utca 1.)
 • Pély márc. 01. Kedd 14:00-tól 18:00-ig, COOP 

abc (Fő út 182.)
 • Tarnaszentmiklós márc. 02. Szerda 14:00-tól 

18:00-ig, Presszó

 • Hatvan 12-25 végig 9:00-tól 18:00-ig, 
Grassalkovich út 3. Kampányiroda

 • Hatvan feb. 13. Vasárnap 7:30-tól 11:00-ig, 
Lengyel piac

 • Hatvan feb. 20. Vasárnap 7:30-tól 11:00-ig, 
Lengyel piac

 • Lőrinci feb. 15. Kedd 7:30-tól 11:00-ig, Piac 
(Szabadság tér 4/A)

 • Lőrinci feb. 22. Kedd 7:30-tól 11-ig, Piac 
(Szabadság tér 4/A)

 • Petőfibánya feb. 14. Hétfő 14:00-tól 18:00-ig, 
CBA Silver (Bánya utca 2.)

 • Apc feb. 14. Hétfő 14:00-tól 18:00-ig, COOP 
abc (Fő út 33.)

 • Csány feb 15. Kedd 14:00-tól 18:00-ig, COOP 
abc (Kossuth Lajos út 4.)

 • Ecséd feb. 15. Kedd 14:00-tól 18:00-ig, 
Polgármesteri hivatal (Szabadság utca 141.)

 • Hort feb. 15 Kedd 14:00-tól 18:00-ig COOP 
abc (Ady Endre út 39.)

 • Karácsond feb. 16. Szerda 14:00-tól 18:00-ig, 
COOP abc előtt (Hősök tere 1.)

 • Gyöngyöshalász feb. 16. Szerda 14:00-tól 

18:00-ig, COOP abc (Árpád út 1.)
 • Boldog feb. 17. Csütörtök 14:00-tól 18:00-ig, 

COOP abc (Turai út 14.)
 • Atkár feb. 20. Vasárnap 14:00-tól 18:00-ig, 

COOP abc (Fő út 51.)
 • Adács feb. 22 Kedd 14:00-tól 18:00-ig, COOP 

abc (Szabadság tér 6.)
 • Vámosgyörk feb. 22 Kedd 14:00-tól 18:00-ig, 

COOP abc (Kossuth Lajos utca 2.)
 • Heréd feb. 23. Szerda 14:00-tól 18:00-ig, 

COOP abc (Arany János utca 19. 
 • Zagyvaszántó feb 23. Szerda 14:00-tól 18:00-

ig, COOP abc (Bajcsy Zs. út)
 • Szűcsi feb 24. Csütörtök 14:00-tól 18:00-ig, 

COOP abc (Petőfi Sándor utca 46.)
 • Rózsaszentmárton feb. 24. Csütörtök 14:00-

tól 18:00-ig,
 • Nagyút feb.28. Vasárnap 14:00-tól 18:00-ig, 

Polgármesteri Hivatal előtt
 • Ludas feb. 28. Vasárnap 14:00-tól 18:00-ig, 

Takarékszövetkezet előtt ( Fő út 46.)
 • Nagykökényes márc. 03. Csütörtök 14:00-tól 

18:00-ig, CBA
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