
IRODA
Tatabánya:
MSZP-iroda (Győri út 18-20): 
 • 12-én, 13-án 10-17 óra
 • 25-éig hétköznap 9-12 és 

14-17 óra

Tata:
MSZP Iroda (Agostyáni út 1.):
 • 12-én, 13-án 10-15 óra
 • 25-éig hétköznap 15-17 

óra között

KITELEPÜLÉS
Tatabánya:
02.12.
 • 10-12 óra: Újvárosi Piacnál

02.13.
 • 9-11 óra: Konzum Piacnál

02.14.
 • 9-11 óra: a Kertvárosi 

lakótelepi SPAR-nál
 • 15-17 óra: a Kodály téren

02.15.
 • 15-17 óra: a Sárberki 

SPAR-nál

02.16.
 • 10-12 óra: Dózsakertben, a 

sétálóutcában
02.17.
 • 15-17 óra: a Kodály téren

02.18.
 • 15-17 óra: a Szent Borbála 

úton, a Lidl-nél
02.19.
 • 9-11 óra: az Újvárosi 

Piacnál
02.20.
 • 9-11 óra: a Konzum Piacnál
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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Dr. Konczer Erik

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 legalább 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
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nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Dr. Konczer Erik 45 éves közgazdász, jogász. 
Komárom-Esztergom megye születése óta 
az otthona. Nős, feleségével és kislányá-
val Vértesszőlősön él. 1976-ban született 
a ma már Komáromhoz tartozó Szőnyben. 
Édesanyja saját trafikot vezetett, ott olvasta 
már fiatal korától a napi- és hetilapokat, lett 
nyitott a közélet iránt. Édesapja állatfelvá-
sárlóként, majd pincérként dolgozott. Egy 
fiatalabb lánytestvére van. Nagyapja, Tata-
bánya város első állandó rendőrkapitánya a 
példaképe.

Fiatalkorától besegített édesanyja trafik-
jában. Egyetemi tanulmányai alatt bankban 
és tanácsadó cégnél dolgozott részmun-
kaidőben, hogy önálló jövedelemre tegyen 
szert. 2004-től multinacionális vállalatoknál 
dolgozott a megyei iparban ezrek munká-
jáért, mikor nemzetközi megrendeléseket 
szerzett mobilalkatrész-gyártó vállalatnak, 
vagy mikor az első csúcskategóriás mobilte-
lefon gyártását vezette be. Rövid oroszlányi 
autóipari munka után Magyarország vezető 
telekommunikációs cégénél helyezkedett el. 
Az utolsó négy évben az adatvédelmi felké-

szüléssel és működéssel foglalkozó projekt 
üzleti oldali vezetője, előtte egy projektjét 
nemzetközi díjjal is díjazták.

2019-től a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés összellenzéki frakciójának veze-
tője, célja, hogy Tatabánya az új Európai Uni-
ós ciklusban is súlyához megfelelő mértékű 
támogatáshoz jusson. Kiemelten fontos szá-
mára a környezetvédelem, az Európai Unió 
Régiók Bizottságánál a Természeti Erőforrá-
sok Bizottságában dolgozik. Utolsó diploma-
munkájának témája Tatabánya fenntartható 
fejlődése. 

Aktívan részt vesz a tatai Öreg-tó körüli 
botrányok megismertetésében. Fontosnak 
tartja, hogy ne az értékes földeket alakítsák 
át ipari területté.  Nem nézi jó szemmel, ho-
gyan nő a különbség a legszegényebbek és 
a leggazdagabbak közt. Fontosnak tartja a 
hajléktalanok és az elesettek megfelelő tá-
mogatását és a munkavállalók kiszolgálta-
tottságának felszámolását. 

A munka világából jön, így ismeri a dol-
gozó emberek életét. Tudásával, tapasztala-
tával mindannyiunk hiteles képviselője lesz.

Dr. Konczer Erik: „Minden 
tudásomat, tapasztalatomat 
a térség fejlesztésére fordítom!”

Támogassa aláírásával!

Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Komárom-Esztergom megye 
1-es választókerületében:

VÁLASZTÁS

2022
KOMÁROM-E. 
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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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 • 13-15 óra: Kertvárosban, 
a Bányász Művelődési 
Háznál

02.21.
 • 15-17 óra: a Kodály téren

02.22.
 • 9-11 óra: a Kertvárosi 

lakótelepi SPAR-nál
 • 15-17 óra: a Sárberki 

SPAR-nál
02.23.
 • 10-12 óra: Dózsakertben, a 

sétálóutcában

02.24.
 • 15-17 óra: a Kodály téren

02.25.
 • 15-17 óra: a Szent Borbála 

úton, a Lidl-nél

Tata:
 • Keddenként (02.15., 

02.22.) 9-11 óra között 
a Keszthelyi utcában a 
Pennynél 

Baj:
 • Február 17., csütörtök 

15-17 óra között a 
Polgármesteri Hivatal 
előtt

Szárliget:
 • Február 18., péntek 15-17 

óra között a SPAR-nál

Vértesszőlős:
 • Február 19., szombat 

9-11 óra között a Rapid 
MarketnélTelefonszám:+36 30-500 3935
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