
FEBRUÁR 12-ÉN:
Berettyóújfalu: 
 • Lidl áruház parkolója,
 • Penny Market áruház parkolója,
 • TESCO áruház parkolója,
 • piac

Biharkeresztes: OTP parkoló

Derecske: Főtér

Komádi: Főtér

Pocsaj:  Főtér

FEBRUÁR 13-ÁN:
Berettyóújfalu: 
 • Lidl áruház parkoló,
 • Penny Market parkoló

Hosszúpályi piac
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Pártoktól független hetilap

Az ön választókerületében 
az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje Szántai László

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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1966-ban születtem Berettyóújfaluban, de 
biharkeresztesiként. Szüleim berekböször
ményi és biharkeresztesi származású-
ak, jómagam Berettyóújfaluban élek, így 
elmondhatom, hogy tősgyökeres bihari 
gyerek vagyok. Fiam, Zsombor egyetemis-
taként Budapesten él. Biharkeresztesen 
jártam iskolába, egészen az érettségiig ott 
tanultam. Ezt követően egy évet dolgoz-
tam az akkori helyi KTSZ gumis műhelyé-
ben, majd Szarvasra kerültem főiskolára, 
ahol meliorációs üzemmérnök képesítést 
szereztem. E diploma megszerzése és a 
sorkatonaság után kerültem a Meliorációs 
Főmérnökséghez munkavezetőként. Mi-
után e cég megszűnt, Berettyóújfaluban 
helyezkedtem el a polgármesteri hivatal-
ban műszaki ügyintézőként. Innen 22 év 
után vezető főtanácsosként távoztam, az-
óta a magánszférában dolgozom műszaki 
ellenőrként, leginkább vízügyi és környe-
zetvédelmi beruházásokon. Közben vol-
tam a helyi csatornamű társulat elnöke, és 
megszereztem egy második diplomát, így 
kaptam vállalkozói szaküzemgazdász ké-
pesítést.

7 éve vagyok lakóhelyemen független 
önkormányzati képviselő, mely tevékeny-
ségem folyamán igyekeztem előrelendíte-
ni az általam képviselt körzet és a település 
gyarapodását, felvállalva e törekvésem so-
rán a konfliktusokat is.

Hiszem, hogy olyan képviselőre van 
szüksége a tájegységünknek, aki közülünk 
való, így ismeri a hétköznapi emberek éle-
tét és tudja képviselni érdekeiket.

KÉREM, TÁMOGASSA TÖREKVÉSEIMET 
SZAVAZATÁVAL !

Szántai László: Nem riadok vissza, 
tudom képviselni a helyiek érdekeit! 

Támogassa aláírásával!

Ajánlásgyűjtési időpontok, helyszínek Hajdú-Bihar megye 
4-es választókerületében:
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Az egyeztetett lakossági fórumok időpontjai.

Monostorpályi, Művelődési Ház: Március 16-án 17.00 óra

Pocsaj, Teleház: Március 17-én 17.00 óra

Mezőpeterd: Március 18-án 17.00 óra

Nagykereki, Bocskai Várkastély: 
 Március 21-én 17.00 óra

Biharkeresztes, 
Művelődési Ház: 
Március 28-án 17.00
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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 
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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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A február 3-án Hadházy Ákos főszereplé-
sével lezajlott lakossági fórumon tartott 
bevezető beszédemben foglaltak miatt 
Berettyóújfalu Város fideszes többségű 
képviselő-testülete határozatban kötele-
zett arra, hogy írásban és szóban kérjek 
bocsánatot az ott elhangzottakért, mert 
értelmezésük szerint szavaimmal meg-
sértettem, megvádoltam a várost, a hiva-
talát és a képviselő-testületet.

Ultimátumuk szerint amennyiben ezt 
nem teszem meg, úgy felkérik a polgár-
mestert jogi eljárás indítására.

Tekintettel arra, hogy a felemlített 
beszédemben a korrupcióról általános-
ságban, tények említése nélkül ejtettem 
szót, érthetetlen számomra, hogy egyes 
fideszes képviselők és köztük a polgár-
mester miért vette ezt magára nézve 

sértőnek. („Akinek nem inge, ne vegye 
magára!”)

Természetesen nem kértem bocsána-
tot, hiszen nincs miért. Valamint javasol-
tam, hogy a rágalmazásért teendő felje-
lentésükbe vegyék bele a polgármestert 
és az alpolgármestert, hiszen a város 
ügyeiről ők tudhatnak a legtöbbet.

Nos, a feljelentés megtörtént. Szilárd 
meggyőződésem, hogy ennek az egész 
hercehurcának egyetlen jelentősége van: 
mivel országgyűlési képviselő-jelöltként 
az ellenfelük vagyok, így megpróbálnak 
személyemben lejáratni, igyekeznek el-
lehetetleníteni annak érdekében, hogy 
gyengítsék pozíciómat.

Nem fog nekik sikerülni. Ezek a törté-
nések csak megerősítenek a szándékom-
ban! Szántai László

Nincs miért bocsánatot kérnem!
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 • A létminimumhoz elegendő pénzt biz-
tosítanak minden magyarnak, akinek 
erre szüksége van, az egyfős háztar-
tásoknál 100 ezer, a kétfősnél 150−170 
ezer forintra egészítik ki a jövedelme-
ket. 

 • A nyugdíjakat folyamatosan, a gazdaság 
növekedésével arányosan emelik, és az 
ellenzék mindenképpen megtartaná a 
13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést és 
a szerb határ menti kerítést is.

 • Az alapvető élelmiszerek áfáját 5 száza-
lékra csökkentik az eddigi 27 százalék 
helyett. 

 • Az emberek egészségének javítása érde-
kében jelentősen megrövidítik a várólis-
tákat. 

 • Az eddiginél sokkal több segélyezési le-
hetőséget kapnak az önkormányzatok. 

 • Jelentősen megemelik a szociális mun-
kások, az egészségügyi szak dol go zók, a 
pedagógusok és a rend vé delmisek bérét.

 • Az önkormányzatokkal együttműköd ve 
bérlakás-, panelfelújító és más lakhatási 
támogatás programot is indítanak. 

 • Visszaállítják 18 évre a tankötelezettségi 
korhatárt, hogy sokkal több diák marad-
hasson az oktatási rendszerben.

Ezt teszi az ellenzék, ha megnyeri a választást

Az Egységben Magyarországért hatpárti szövetség első intézkedései kö-
zött szerepel, hogy győzelmük esetén duplájára növelik a családi pótlé-
kot, és megemelik a gyest. 


