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HISZÉKENY DEZSŐ AZ EGYETLEN JELÖLT, AKI MÁR LEGYŐZTE A FIDESZT
Hiszékeny Dezső, országgyűlési képviselő. A baloldali összefogás jelöltjeként
2014-ben már nyert a Fidesz jelöltje ellen. Akkor a szavazatok több mint 51%-át
szerezte meg.

AZ EGYETLEN JELÖLT AKINEK AZ EGÉSZ ÉLETE A KERÜLETHEZ KÖTŐDIK
Hiszékeny Dezsőt 40 éve minden a kerülethez köti. Angyalföldön lakik és Újlipótvárosban dolgozik. A hajógyárban kezdte pályafutását, műszaki területen.
Dolgozott multinacionális cégnél és vezette 30 fős vállalkozását is. Az ezredfordulót követően Dr. Tóth József polgármester közvetlen munkatársaként, majd
önkormányzati képviselőként dolgozott. 2006-tól a kerületi beruházásokért és
a vagyonért felelős alpolgármester volt. Ez idő alatt 16 milliárd forinttal nőtt a közös vagyonunk és megépült egyebek mellett a RaM Colosseum, a 100 lakásos
passzívház, Nívó-díjat nyerve megújult a több mint 100 éves Pannónia Általános
Iskola, valamint felújították a Szegedi úti szakrendelőt is.
Az elmúlt négy évben 38 hozzászólásában, 9 vezérszónoki beszédében mondta el
álláspontját és közvetítette választói véleményét a Parlamentben. 106 önálló és 26
nem önálló indítványban tett kísérletet, hogy változtasson a Fidesz politikáján.

LEGYŐZTE POLT PÉTER ÜGYÉSZSÉGÉT
Sikeres harcot vívott a Polt Péter vezette ügyészséggel szemben. Az ellene indított koncepciós perben megpróbálták bemocskolni a nevét. A titkosszolgálat és
az ügyészség minden igyekezete ellenére sikerült bebizonyítania, hogy a beépített
ügynökök provokációs ajánlatát elutasította. Nem tudták megvesztegetni. Ráadásul az is kiderült, hogy az ügyészség valótlan tartalmú iratok készítésével próbálta
őt lejáratni.

HISZÉKENY DEZSŐ AZ EGYETLEN JELÖLT,
AKINEK VALÓS ESÉLYE VAN ISMÉT LEGYŐZNI A FIDESZT
Hiszékeny Dezső célja, hogy a jelenlegi hatalmat
a 2018-as választásokon leváltsák. Itt a XIII. kerületben,
ő az, aki ismét legyőzheti a Fideszt.
Támogassa a lokálpatrióta jelöltet,
a győzelemre esélyes Hiszékeny Dezsőt!
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