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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Dr. Szél Bernadett

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

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

2012 óta vagyok országgyűlési képviselő, 
másfél évtizede budakeszi lakos – itt élek a 
családommal, itt nevelem a gyermekeimet, 
politizálni is itt kezdtem. Közelről ismerem a 
választókerület településeinek gondját-ba-
ját, tudom, mik a fő problémák és kihívások. 
Képviselőjelölti programom főszereplői mi 
vagyunk, a választókerületben élők közös-
sége. A program összeállítását sok hóna-
pos közösségi programalkotási folyamat 
előzte meg személyes találkozásokkal, a 
Tea&Politika és a Piac&Politika beszélge-
téssorozattal, a problémás ügyek helyszí-
neinek bejárásával és utcafórumokkal. Az 
elkészült program tartalmához a választó-
kerület sok száz lakosa járult hozzá. Tudom, 
mekkora gond az átgondolatlan telepü-

lésfejlesztés, ami rontja az életminőséget, 
kezelhetetlen forgalmat generál, és felfalja 
a zöldterületeinket. Az önkormányzatokat 
egyre több hatáskörtől és forrástól foszt-
ják meg, amit nem tudunk elfogadni. Az én 
politikám alapelve, hogy „semmit rólunk 
nélkülünk”. Hiszek abban, hogy a jövőnket 
csak közösen tudjuk alakítani a jó irányba, 
nem felülről jött párthatározatok és tőlünk 
távol született döntések ránk kényszeríté-
sével. Fenntartható, igazságos és békében 
élő országért dolgozom – ehhez kérem a 
támogatásukat!

Facebook oldal: facebook.com/szelbernadett
E-mail cím: szel.bernadett@parlament.hu
Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 67.

Dr. Szél Bernadett: „Semmit rólunk 
nélkülünk!” 

Támogassa aláírásával!

Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Pest megye 2-es 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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Nap Dátum Időpont Helyszín

szombat 2022.02.12. 10:00-12:00 Budakeszi SPAR

10:00-13:00 Budakeszi, Dózsa Gy. tér

10:00-13:00 Telki, Príma mellett

9:30-12:00 Budaörs, Gazdapiac

14:00-17:00 Budaörs, CBA

09:00-12:00
14:00-17:00

Budakeszi, Fő tér 1.
(Agyal patika mellett)

9:30-15:00
Nagykovácsi, régi CBA (Kossuth Lajos u. 
54-56.)

10:00-13:00 Páty, TESCO

10:00-13:00 Zsámbék, Príma előtt

nyomtassteis-v2022-pest2.indd   1 2022. 02. 10.   19:58:10



2 3

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 
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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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13:00-19:00
Biatorbágy, Városháza (önkormányzat) 
előtt

10:00-13:00 Solymár, SPAR

10:00-13:00 Piliscsaba, ALDI

vasárnap 2022.02.13. 15:00-19:00
Biatorbágy, Városháza (önkormányzat) 
előtt

9:00-12:00 Nagykovácsi, busz végállomás

9:00-11:00 Budakeszi SPAR

hétfő 2022.02.14. 11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

17:00-18:00
Nagykovácsi, régi CBA (Kossuth Lajos u. 
54-56)

9:30-11:00 Budakeszi, Dózsa Gy. tér

17:00-19:00 Budaörs Buszvégállomás

kedd 2022.02.15. 09:00-11:00 Zsámbék, piac

11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

17:00-19:00 Budaörs, buszvégállomás

szerda 2022.02.16. 11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

9:30-11:00 Budakeszi, Fő tér

csütörtök 2022.02.17. 11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

17:00-19:00 Budaörs, buszvégállomás

péntek 2022.02.18. 09:00-11:00 Zsámbék, piac

11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

16:30-18:30 Budakeszi, SPAR mellett

szombat 2022.02.19. 9:00-11:00 Páty, piac

8:00-10:00 Biatorbágy, faluház előtt, piac mellett

8:00-10:00 Budakeszi, piac

9:00-11:00 Piliscsaba, piac

vasárnap 2022.02.20. 10:00-12:00 Solymár, SPAR

10:00-12:00 Pilisszentiván, Príma mellett

09:00-11:00 Budakeszi SPAR

hétfő 2022.02.21. 11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

17:00-19:00 Herceghalom, vasútállomás

17:00-19:00 Budaörs, CBA

kedd 2022.02.22. 09:00-11:00 Zsámbék, piac

11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

szerda 2022.02.23. 13:00-16:00 Budaörs, önkörmányzat mellett

17:00-18:30 Pilisjászfalu, vasútállomás

csütörtök 2022.02.24. 11:00-18:00 Budaörs, MSZP iroda (Budapesti út 54.)

17:00-19:00 Telki, CBA

09:00-11:00 Budakeszi, Dózsa Gy. tér

péntek 2022.02.25. 09:00-11:00 Budakeszi, Dózsa Gy. tér

08:30-10:30 Zsámbék piac
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