
ÁLLANDÓ HELYSZÍN:
DK iroda
 • Nagykanizsa, Király u. 20. I. emelet 14., 

a Király-Zrínyi utcai körforgalomnál az 
emeleti üzletsoron

 • hétköznap 9-12 és 15-18 óra között
KITELEPÜLÉSEK
Február 12. szombat
 • 10-12 óráig Nagykanizsa, Vásárcsarnok
 • 13-17 óráig Nagykanizsa, Deák tér, Turul-

szobor mellett
 • 13-17 óráig Nagykanizsa, Szolgáltatóház 

mellett, Hevesi utca
Február 13. vasárnap
 • 9-12 óráig Bolhapiac, Nagykanizsa 

Vásárcsarnok 

 • 13-16 óráig Nagykanizsa, Deák tér, Turul-
szobor mellett

 • 9-16 óráig Nagykanizsa, Szolgáltatóház 
mellett, Hevesi utca

Február 20. vasárnap
 • 9-12 óráig Bolhapiac, Nagykanizsa 

Vásárcsarnok
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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Horváth Jácint

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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Szakmai pályafutásom a városok, falvak fej-
lesztését jelentette 20 éven keresztül. Részt 
vettem Európa Uniós és magyar támogatási 
források kezelésében, ezek eredményeként 
Nagykanizsán és a falvakban is rengeteg 
fejlesztést támogattunk. Kiemelt figyelmet 
fordítottunk a szakmai bírálatra, szemben a 
mai, kiskirályok általi osztogatásokra.

De dolgoztam a másik oldalon, a pályá-
zatok világában is, így pontosan ismerem, 
miként küzdenek nap mint nap a vállalkozá-
sok, hogy fejlesztési forrásokhoz jussanak. 
Ha egyáltalán lehetőséget kapnak. Azt lát-
ják, hogy a fideszes elit pályázat nélkül, ha-
veri úton kapja számolatlanul a milliárdokat.

Az első és legfontosabb célom, hogy a 
térség központjának, Nagykanizsának min-
den szinten megerősítsük gazdasági sze-
repét, hiszen ennek pozitív hatása egész 
Dél-Zalára kiterjed. Ennek érdekében vég-
re érdemi, nagy beruházásokat kell hozni 
Nagykanizsára is. A térség gazdaságfejlesz-
tésének egyik elengedhetetlen része, hogy 
az M9-es gyorsforgalmi út nyomvonalát az 
eredeti tervek szerint, Nagykanizsát érintve 
kell megépíteni.

A térségünk hosszú ideje nélkülözi már 
a munkahelyteremtő, és megtartó beru-
házásokat, ennek okán Dél-Zalából egyre 
többen a megyeszékhelyre vagy Ausztriába 
kényszerülnek dolgozni járni, hogy tisztes-
séges megélhetésüket biztosítani tudják. 
Ezt az állapotot meg kell szüntetni! Meg kell 
teremteni mindenki számára a helyben való 
munkavállalás lehetőségét!

Szeretném, ha mi, dél-zalaiak kezünkbe 
vennénk végre a sorsunk irányítását, mert 
közösen tudunk változtatni!

Horváth Jácint: Közösen tudunk 
változtatni!

Támogassa aláírásával!

Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Zala megye 3-as 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. 2020ban 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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