Csonka Balázs: Közösen az
országért, a jogrendszerünkért!

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

2000-ben a Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem)
Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi doktorátust.
2000 és 2004 között Veszprémben
dr. Tóth Béla ügyvéd mellett voltam
ügyvédjelölt.
2004-ben tettem szakvizsgát, azóta
saját irodámat vezetem. Szakterületem
a büntetőjog, a családi jog, a polgári jog
és az adatvédelem. Több ügyet képviseltem az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.

A Magyar Ügyvédi Kamara Veszprém
megyei küldöttje vagyok, egyúttal a kamarai fegyelmi bizottság tagja.
Pártpolitikai felkérésemig pedig a
Társaság A Szabadságjogokért (TASZ)
Veszprém megyei munkatársa voltam.
Erős a kötődésem Veszprémhez és
a Bakonyhoz. A Demokratikus Koalíció
által felkért, de függetlenségére büszke
jelöltként vállalom a megméretést. Abban hiszek, hogy közösen tudunk tenni
az országért, a jogrendszerünkért, és
csodálatos városunkért, Veszprémért.

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.

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.hu
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Az ön választókerületében
az ellenzék közös országgyűlési
képviselőjelöltje Csonka 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 megméretés első állomása, hogy minden jelölt gyűjtsön össze legalább 500
érvényes ajánlást, vagyis ennyi választópolgár aláírását. Amennyiben támogatni akarja az ellenzéket, akkor az aláírásával segítse
kerületének jelöltjét!
Az alábbi helyszíneken és időpontokban tudja leadni ajánlását Csonka Balázsra, az egységes ellenzék közös Veszprém megye 1 OEVK országgyűlési képviselőjelöltjére:
Csonka Balázs irodája – Veszprém, Mártírok
útja 3/A
2022. február 12. SZOMBAT 9.00-16.00
2022. február 14-25. között minden SZERDÁN
és CSÜTÖRTÖKÖN 10.00-12.00
MSZP iroda – Veszprém, Kereszt utca 9.
2022. február 12. SZOMBAT 9.00-16.00
2022. február 14-25. között HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 9.00-17.00
PÉNTEK 9.00-13.00
Veszprém Jutas ABC előtt
2022. február 12. 9.00-15.00

Veszprém PIAC bejárata előtt
2022. február 12. SZOMBAT 9.00-13.00
2022. február 14-25. között minden KEDDEN
és PÉNTEKEN 9.00-11.00
HEREND Termelői PIAC
2022. február 12. SZOMBAT 9.00-12.00
2022. február 18. PÉNTEK 9.00-12.00
Telefon: +36-30-117-6310
A további helyszínekről Csonka Balázs – Veszprém
képviselőjelölti Facebook-oldalán folyamatosan
frissülő tájékoztatást nyújtunk:
facebook.com/csbkepviselojelolt
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Percenként 16 552 forinttal
gazdagodik Mészáros Lőrinc

Európa Kulturális Fővárosa – Átlátha- koli Torony problémáit. Egyidejűleg rentóvá kell tenni az Európai Kulturális Fő- dezni kell a vasúti pályaudvar méltatlan
város program pénzügyeit, és nyíltabbá helyzetét. Fel kell újítani a Vásárcsarnoa programokat. Nemcsak betonba kell kot. Fejleszteni kell a szociális bérlakásfektetni, hanem újratermelődő és fenn- programot. Az utak fejlesztésénél, feltartható emberi, kulturális teljeújításánál nemcsak a Veszprémen
sítményekbe is. A döntési jogot
kívüli, hanem a településeken
vissza kell adni a veszprémi
belüli utakat is fejleszteni kell.
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hálózatot kell létrehozni szerVES
A vidék szolgálata – A váte a régióban.
lasztókerület településein élő
emberek negyede nem részesül kielégítő háziorvosi szolgáltatásban, a fogorvoshoz jutás sok helyen
szinte lehetetlen. Ha Orbán kivezeti
hazánkat az Európai Unióból, akkor elvész minden földalapú támogatás, nem
lesz Magyar Falu- program sem. A vidék
szolgálata azt jelenti, hogy ezekre kiemelt forrásokat kell nyújtani.

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.
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Forrás: www.444.hu

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-

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
18:46:08

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

Forrás: www.atlatszo.hu

2021. 12. 05.
Csak októberben annyi településen20k22_nyomtassteis_20211205.indd
(13) szűnt tizenegyben 1minden harmadik embernek nincs
meg a háziorvosi szolgálat, mint 2010-ben ös�állandó háziorvosa. A háziorvoshiány leginkább
szesen. Ma Magyarországon 3155 településből Magyarország leszakadó régióit érinti, mosta648-ban hiányzik háziorvos.
nában azonban már Budapesten is egyre gyaAz ellátatlan háziorvosi praxisok száma koribbá válik a probléma.
évek óta drámaian emelkedik MagyarorszáNovemberben már több mint 856 ezer lakos
gon. Mostanra hat járásban minden második,
volt háziorvos nélkül.

nyomtassteis-v2022-veszprem1.indd 2

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.

Forrás: www.168ora.hu

Minden ötödik nyugdíjas százezernél
kevesebbet kap havonta

Panelprogram és a város építészeti
fejlesztése – A panelprogramot újra kell
indítani uniós forrásokból, önerő nélkül.
Rendezni kell a Húszemeletes és a Po-
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Illusztráció: Pápai Gábor

Minőségi szemléletváltást
a politikában!
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