Nyomtasd, másold, terjeszd!

Ander Balázs: A hanyatló vidéki
régiókat meg kell menteni!
Nagyatádon születtem, Dél-Somogyhoz
kötnek a gyökereim.
Ennek az elárult, elárvult, cserbenhagyott térségnek valódi képviseletre van
szüksége. Nem arra, hogy az aktuális hatalom kijelölje engedelmes parlamenti
gombnyomogató képviselőjét.
Arra van szüksége, hogy legyen valaki
az Országgyűlésben, aki a körzet szolgájaként valóban az itt élő emberek érdekeit
képviseli. Erre a munkára vállalkozom.
Bármit harsogjon is a propaganda, igen
nehéz a megélhetés a legtöbb embernek
errefelé. Hiányos és rossz infrastruktúra, kevés normális megélhetést biztosító
munkahely. Pedig Dél-Somogy lakói nem
másodrendű emberek. Irtózatos a szakadék az ezer hektárokat uraló dúsgazdag
nagybirtokosok és a falvak népe között.
Dél-Somogy lakói már tudhatják, hogy
szenvedélyesen szeretem a szülőfölde-

met. Sok ezer itteni polgárhoz hasonlóan,
én is azt szeretném, hogy gyermekeinknek
ne kelljen elhagyniuk hazájukat, ha boldogulni akarnak.
A dél-somogyiak már tudják, hogy ha
értük kell harcolni, akkor én soha nem
kérdezem, hogy ki melyik pártnak a szimpatizánsa, mert az én mezemet a megye
címere díszíti, ami pártállásra, származásra
való tekintet nélkül egyaránt jelképez minden itteni becsületes lakost.
Kormányváltásra van szükség, hiszen a
hanyatló vidéki régiókat meg kell menteni! Ezt az országot ezer éven át a magyar
falu, a vidék tartotta meg. Komplex vidékfejlesztési politikára van szükség, ahol a
források nem a gazdagokat gyarapítják.
Olyan képviselő kell, aki szívügyének tekinti a régió megmentését, s e küzdelemben egyformán támogatják bal- és jobboldali szavazók is.

Számoljuk együtt a szavazatokat!
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Innen töltheti le a lapszámokat

NYOMTASS TE IS!
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Az ön választókerületében
az ellenzék közös országgyűlési
képviselőjelöltje Ander Balázs
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Támogassa aláírásával!
Sorsdöntő választás előtt állunk! Tizenkét év után először van esély arra, hogy az
ellenzék leváltsa Orbán Viktort és kormányát. Az ellenzék közös miniszterelnökjelölttel, 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!
Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Somogy megye 2-es választókerületében:

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.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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2022. február 12-én szombaton
•• Barcs, Köztársaság u. 1. (Jobbik
képviselői iroda) 09:00-14:00

•• Kadarkút, Kossuth u. 2. (Reál Bolt,
Húsbolt) Parkoló 09:00-14:00

•• Csurgó, Csokonai u 13 MSZP-iroda
(Takarékbankkal szemben) 09:0014:00
•• Nagyatád, Piactér 1. MSZP-iroda
09:00-14:00
•• Nagyatád, Piac Standolás 09:0012:00 ig
1

2022. 02. 10. 19:58:29

Mer-e vitázni Orbán Márki-Zayval?

Percenként 16 552 forinttal
gazdagodik Mészáros Lőrinc

Választási vitára hívta ki Orbán Viktort az egyesült ellenzék miniszterelnökjelöltje. Márki-Zay Péter szerint az emberek, legyenek kormánypárti szavazók vagy ellenzékiek, megérdemlik, hogy meghallgathassák azt, aki a következő négy évben Magyarország miniszterelnöke kíván lenni.

Forrás: www.hang.hu

Átlag 16 hónap az álláskeresés

Forrás: www.444.hu

Forrás: www.444.hu

azoknak a hiányszakmákhoz nincs meg
a szaktudásuk, azt még meg kell szerezniük.
Az ellenzék népszavazási aláírásgyűjtése éppen arra irányult, hogy háromszorosára, 9 hónapra hosszabbítsák
meg az álláskeresési járadék folyósítását.
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Forrás: www.atlatszo.hu

tizenegyben minden harmadik embernek nincs
állandó háziorvosa. A háziorvoshiány leginkább
Magyarország leszakadó régióit érinti, mostanában azonban már Budapesten is egyre gyakoribbá válik a probléma.
Novemberben már több mint 856 ezer lakos
volt háziorvos nélkül.

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.

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

Újabb tucatnyi település maradt háziorvos nélkül
Csak októberben annyi településen (13) szűnt
meg a háziorvosi szolgálat, mint 2010-ben ös�szesen. Ma Magyarországon 3155 településből
648-ban hiányzik háziorvos.
Az ellátatlan háziorvosi praxisok száma
évek óta drámaian emelkedik Magyarországon. Mostanra hat járásban minden második,

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-

Forrás: www.168ora.hu

Minden ötödik nyugdíjas százezernél
kevesebbet kap havonta

Miközben Magyarországon csak 3 hónap az álláskeresési járadék – ami Európában a legrövidebb időtartam –, addig a legfrissebb kutatások szerint
az derül ki, hogy egy évnél is jóval tovább tart, míg a munkáját elvesztő ember új állást talál.
A kutatásból az is kiderült, hogy a covid
járvány alatt az álláskeresők 40 százaléka egy fillér támogatást sem kapott. Az
egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők száma 16,8 százalékkal nőtt. És
átlagosan 16 hónapba telik munkát találni Magyarországon. Azért ilyen hos�szan, mert akik elvesztik a munkájukat,

Illusztráció: Pápai Gábor

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.

A közbeszerzések előtt megkapta a pontos számokat Simonkától, így fillérre tudta, milyen ajánlattal lehet győzni – vallotta a hódmezővásárhelyi ENORA Kft.
egykori ügyvezetője, G. András. Simonka
Györgyöt és 32 társát azzal vádolják, hogy

egymással összejátszva loptak el uniós forrásokat. G. András elmondta, hogy
megközelítően 600 millió forintot osztott
vissza Simonkának. Ennyi pénz leszállításához azonban már szatyrokra és szemeteszsákokra volt szüksége.

Forrás: magyarnarancs.hu

Demokratikus országokban elképzelhe
tetlen, hogy a választások előtt a kormánypárt és az ellenzék miniszterelnök-jelöltje
ne vitázzon egymással. Magyarországon
országgyűlési választást megelőzően
utoljára 2006-ban volt miniszterelnök-

Továbbra is Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc és családja számít a leggazdagabb magyar háztartásnak a Forbes
című lap legfrissebb listája szerint. Vagyonukat mintegy 488,1 milliárdra becsülik. Bár a koronavírus-járvány alatt
„csak” 70 milliárd volt a növekmény –
ez azt jelenti, hogy tavaly percenként
16 552 forinttal gazdagodott a felcsúti milliárdos. 2020-ban ugyanennyi idő
alatt 353 160 forinttal nőtt a vagyona.

3

2022. 02. 10. 19:58:29

