
 • Nyíregyháza, Búza téri piac  
(9.00-11.00) (nem biztos a helyszín 
még)

 • Nyíregyháza, Kossuth tér 
(Takarékpalota mellett) 12.00-16.00

 • Nyíregyháza, Ungvár sétány 9. 
(dohánybolt előtt) 12.00-16.00

 • Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. 
(Móra Ferenc Ált. Isk. előtt) 12.00-16.00

 • Nyíregyháza, Állomás tér 6. (Penny 
Market mellett) 12.00-16.00
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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Lengyel Máté

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
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Önkormányzati képviselő vagyok, az ellen-
zéki pártok közös országgyűlési képviselő-
jelöltje. 12 éve veszek részt az önkormány-
zati munkában, előbb az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság, majd a Városstratégiai 
és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként, 
jelenleg pedig a Pénzügyi Bizottság elnö-
keként. 2018 decemberében lettem első 
ízben önkormányzati képviselő, majd a 
2019-es önkormányzati választáson újra 
bekerültem a Közgyűlésbe.

Születésem óta Nyíregyházán élek. Is-
koláimban szerettették meg velem igazán 
a történelmet. A selmeci diákhagyományok 
iránti érdeklődésem miatt az egyetemet 
Miskolcon végeztem történészként, ahol 
még jobban megerősödött bennem, hogy 
a hagyományok tisztelete, a lokálpatrio-
tizmus mennyire fontos egy város és egy 
nemzet életében.

Ezért is tekintek büszkén azon tirpá-
kokra, akik a Nyírség homokján, hitből és 
homokból újraépítették városunkat a 18. 
században, és elindították az önállóság és a 
fejlődés útján. Elhivatottságukból és áldo-
zatkészségükből ma is sokat tanulhatunk.

Számomra Nyíregyháza az első. Ezért 
kezdtem el politizálni, és ezért fogom az itt 
élők érdekeit szolgálni, szeretett városom 
fejlődését segíteni, ahogy a városalapítók 
is tették. 

Egy budai villából nem lehet az Európai 
Unió egyik legszegényebb térségét képvi-
selni, ahhoz itt kell élni. 

Támogassanak szavazatukkal április 
3-án az országgyűlési választáson, hogy 
végre valódi képviselete legyen Nyíregy-
házának és Önöknek!

Lengyel Máté: Számomra Nyíregyháza 
az első!

Támogassa aláírásával!

Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
1-es választókerületében:
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Demokratikus országokban elképzelhe-
tetlen, hogy a választások előtt a kormány-
párt és az ellenzék miniszterelnök-jelöltje 
ne vitázzon egymással. Ma gyaror szágon 
országgyűlési választást megelőzően 
utoljára 2006-ban volt miniszterelnök-

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.

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. 

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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