Hazudozás a régi recept szerint!
Újabb bizonyítékokkal állt elő a nyírbátori Mszp,
hogy képtelenek a változásra, a szerintük sikeres
hazugságok sorozatával újra be tudják csapni városunk lakosait. Legutóbbi kampánykiadványuk
hemzseg a hazugságoktól, csúsztatásoktól, ellentmondások tömkelegétől.
Csak néhány kiemelt torz hazugság:
Szerintük csak az ő polgármesterjelöltjük rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Biztos, hogy így
van ez? A Fidesz - Kdnp polgármesterjelöltje jogi
doktori fokozattal rendelkezik. Az talán nem felsőfokú végzettség?
Eléggé ellentmondásos a két háttér vezér nyilatkozata is. Balláné szerint Nyírbátor fejlődése lelassult a Fidesz kormányzása ideje alatt. Veres
szerint viszont neki köszönhetően óriási mértékben növekedett, fejlődött városa. Nos akkor melyik az igaz? Feltételezve, hogy Balláné igazmondásba tévedt, akkor azért szavazzanak a nyírbátoriak rájuk, hogy a kétharmados győzelmet aratott
jelenlegi Fidesz kormány továbbra is elnyomhassa
városunkat?
Aztán azt állítják, hogy a kormánynak nincs beleszólása az EU-s pénzek leosztásába! Akkor mégis
hogyan nyomta el eddig a Fidesz kormány városunkat? A válasz egyszerű, úgy, hogy megszabadította Nyírbátort több mint 3,5 milliárd forintos
adósságtól, amit szocialistáink halmoztak fel! Nem
csak az országot, hanem saját városukat is a csőd
szélére juttatták! Az igazság az, hogy a 20102014-es időszakban a térség 274 uniós pályázatából Nyírbátor 148-at kapott 11,5 milliárd forint értékben, ami 54%-os részesedés. Ez lenne az elnyomás? A számok nem hazudnak! (Részletek a: jobbator.hu honlapon).
De ezek után igazából én nem is a tartalmi blődségekre, hazugságokra kívánnék rámutatni, sokkal inkább számos árulkodó jelre, ami a sorok között van.
Talán sokak számára ismerősen cseng Freud neve. Ő a pszichológia tudományának egyik atyja,
aki főként a tudat alatti miszikumokkal foglalkozott. Azt kutatta, hogy tudatalattink miként befolyásolja tetteinket.
Folytatás a 4. oldalon

Mire jó az alaptalan
lejáratás?
Az Mszp a közelgő önkormányzati
választások kampányában letagadja
pártját, saját hovatartozását.
Óriásplakátjaikról eltűnt logójuk,
polgármesterjelöltjüket is függetlenként próbálják eladni.
Az új külső, az új megjelenés ugyan
nagyon hamisan fest, de tartalmilag
nem tudnak kibújni bőrükből.
A hazudozástól, a csúsztatástól, az
ellenfél (bár szerintük inkább ellenség) alaptalan lejáratásától nem
tudnak megszabadulni.
Igaz most önkormányzati választások lesznek, de újra csak a tavasszal
már lerágott kistérségi témával tudnak előrukkolni.
Továbbra sem zavarja őket, hogy
egy fél mondat sem igaz az állításaikból, de még mindig térségünk országgyűlési képviselőjét, Dr. Simon
Miklóst, valamint a helyi Fidesz –
KDNP képviselőket próbálják alaptalanul lejáratni.
Hazudozásaik közben persze elfelejtik kifejteni, hogy akkor, amikor Balla Jánosné vezette a kistérségi társulást, Nyírbátor költségvetéséből
jóval nagyobb darabot hasított ki,
mint amit most kért a kistérség.
Most viszont alantas hivatkozásokkal
igyekeztek szocialistáék ellehetetleníteni a kistérségi társulás működését. Nem zavarta őket az sem,
hogy több száz ember munkahelye
került így veszélybe.
Folytatás a 2. oldalon
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Újra beültetnek minket a hintába!
Városfejlesztési irodánk vezetője az egyik közösségi portálon fizetett hirdetésben kéri a városlakókat teljesítményének magasztalására. Sőt
óriásplakáton hirdeti függetlenségét a háta mögött felsorakozó összes „prominens” helyi szocialistával. Igaz, hogy még csak két éve dolgozik
vezetői beosztásban pár főt irányítva, de mégis
magasztalják hatalmas tapasztalatát!(?) Olyan korábbi időkben megvalósult - beruházások előtt
ácsorog, amihez neki semmi köze nincs és nem
is volt. Tanácstalanok vagyunk, hogy akkor ki is
hozta ide ezeket a felújításokat, fejlesztéseket.
Dr. Veres János tavaszi EP kampányában az szerepelt, hogy ő.
Balla Jánosné azt hangoztatta, hogy márpedig ő.
Most pedig mindettől független polgármesterjelöltjük sajátítja ki magának mindezt. Úgy, hogy
e beruházások megvalósításakor ő még csak a
döntések közelében sem volt.
Városfejlesztési irodavezetőként viszont nem
vállalja fel az omladozó falakat, a járhatatlan
utakat, járdákat.

Az Mszp kormányzása idején a csődöt mondott
Veres János volt pozícióban, tehát ő tudott intézkedni Nyírbátor fejlődéséért. Nem Balláné,
vagy nem Máté Antal, aki ráadásul Nyírbogáti.
Veres ezen intézkedései több mint 3 milliárd
adósságába került városunk lakóinak! Persze
hogy ezt az Orbán kormány kifizette, arról mélyen hallgatnak. Mint ahogy tudatosan elhallgatFolytatás az 1. oldalról

ják azt is, hogy a fejlesztéseket Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselőnk is támogatta. No
de egyszerűbb félrevezetni az embereket annak,
aki EP-s pozíciókra vágyódva szemrebbenés nélkül passzolta át városunkat Dr. Helmeczynek.
Díszpolgárunknak(?) ennyire fontos Nyírbátor.
Mivel az Európai Parlamentbe sem jutott be,
most helyi képviselőként kívánja a várost megmenteni! Ugyan hogyan? Veres csak akkor ruccan ide Budapestről, vagy Bécsből, ha szavazatokra van szüksége, de a nyírbátoriakkal való
sorsközösséget már nem vállalja.
Polgármesterként, miniszterként eladósította
városkánkat, megbukott, képviselőként meg
megváltó lesz?
Szüntelenül hallhatjuk azt is, hogy a Fidesz –
KDNP képviselői nem működtek együtt, mindent
megakadályoztak, ami a város fejlődését szolgálta volna. Nos a testületi ülések jegyzőkönyvei
szerint az építő gondolatokat a képviselő – testületünk egyhangúlag megszavazta, azaz ezeket
a 4 mszp-s szavazattal szemben 6 jobboldali
igen támogatta. Mire jók ezek a hazugságok?
Na és milyen cégekkel végeztették el a beruházásokat, a felújításokat, ha pl. a pár éves művelődési ház lépcsőzetének felújítására sok milliót
kell költeni a mi pénzünkből.
Az együttműködésüket is hűen bizonyítja, hogy
jobboldali képviselők több alkalommal tettek
javaslatot járdaépítésre, útjavításokra, játszóterek építésére. Ezek közül csak azt támogatták a
szocik, amiben ők is érintettek voltak. Most pedig két játszótér építésével próbálnak kampányolni. Finoman szólva is arcátlanság.
Nos úgy tűnik e kampányban is a már többször
megbukott hazug altatási taktikát választották a
nyírbátori szocialisták.
De köszönjük, mi választók nem szeretnénk újra
beülni ebbe a hintába.

Köszönet helyett vádaskodnak a nyírbátori szocialisták
Nem érdekelte szocialista képviselőinket, városvezetőt a kistérségben végzett sokrétű, igen hasznos munka megszűnésének veszélye sem.
Dr. Simon Miklós ideje alatt pályázatokkal a kistérség két milliárd forinttal gazdagodott, dupla annyi támogatás
érkezett, mint a korábbi időben. Ennek az összeg fele Nyírbátort gyarapította! (A város háttérbeszorítása ezek szerint is alaptalan rágalom!) Ennek volt köszönhető, hogy programok, képzések, továbbképzések keretein belül szinte
minden kistérségi lakoshoz eljutott a társulás segítsége.
Dr. Simon Miklós fáradhatatlan munkájának, lobbi tevékenységének köszönhetően gyerekek ezrei vettek részt különféle rendezvényen, táborokban. Felnőtteknek, időseknek szerveztek koruknak megfelelő igen hasznos programokat. Számos képzés, továbbképzés valósult meg, melynek köszönhetően több család megélhetési körülményei
javultak, többen ennek köszönhetően tértek vissza a munka világába. A nyírbogáti polgármester tehát segítő, jó
döntéseket hozott városunkat illetően is! A kistérség vezetőjét és dolgozóit mindezekért köszönet illetné, e helyett
szocialistáék csak rágalmaznak. Erejükből már csak ennyire telik.
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Együttműködés szocialista módra…
A függetlennek álcázott szocialista polgármesterjelölt és képviselőjelöltjeik plakátjai ellepték a várost, amin fennhangon hirdetik, hogy bíznak az együttműködésben. Teszik mindezt
úgy, hogy az őket támogató MSZP szervezet logóját, jelképeit, sőt színvilágát sem vállalják
fel, sőt szinte már elhatárolódnak ettől, átverve ezzel is a közvéleményt.
Milyen együttműködés lehet egy olyan csapattal, akik nem vállalják fel még az őket delegáló pártot sem? Igaz munkásságukat nézve ez egyáltalán nem meglepő. Az, hogy az MSZP
országos szinten összeomlott és nincs vezér az tény, de ez még nem jelenti azt automatikusan, hogy a nyírbátori szocialisták is meg kellene tagadni.
Ezek után mondhatjuk, hogy saját pártjukkal, választóikkal sem tudnak együttműködni.
Nézzük tágabb formában a bizakodását a plakát szereplőinek. Őket az elmúlt 12 évben
nem érdekelte, hogy járdáink járhatatlanok, hogy a várost ellepi a szemét, a gaz, a parlagfű. De sikerült felújítani az Édesanyák útjának középső részét, a Gyulaji utca elejét. Vajon
miért csak ennyit? Azt hiszik, hogy most kampányidőszakban gyorsan összedobnak pár
látványberuházást, valamint elkezd a polgármester asszony házalni és ettől mindenki elájul. Számos lakossági kérés került elutasításra beruházásokkal kapcsolatban.
Az elutasítások tömkelege a lakosokkal való együttműködés?
Kivel tudtak együttműködni a képviselő-testületből a szocialista városvezetők és képviselők? A jobboldali képviselők minden fejlesztést, építő javaslatot megszavaztak, sőt a kompromisszum érdekében szocialista jelölt vezetői posztját is támogatták. Ennek ellenére a
médiában folyamatosan támadják a
jobboldali képviselőket. „Természetesen” a közpénzen fenntartott helyi médiák nem adnak
teret a Fidesz – KDNP képviselői megnyilvánulásoknak, szocialista szócsőként funkcionálnak. A Bátor újság például a kampány idején háromszor is megjelent. Korrekt dolog közpénzen kampányolni?
A lakosság korrekt tájékoztatásának terén is megbukott a szocialista Együttműködés!
A kistérség korábbi vezetőjeként Balláné nem aggódott Nyírbátor költségvetéséért, minden
lehetséges forrást át kellet irányítani a kistérségnek, mondván ott nyírbátoriak is dolgoznak, nyírbátoriak is igénybe veszik a szolgáltatásokat. Mihelyt Dr. Simon Miklós lett a kistérségi elnök, polgármesterasszony és csapata előtt csak egy cél lebegett, megsemmisíteni, tönkretenni a kistérségi társulást. Nem volt probléma, hogy több száz dolgozó, több
száz család megélhetése kerül veszélybe. Nem aggódott azok miatt sem, akik a nyújtott
támogatásokat, szolgáltatásokat nem tudták volna továbbra is igénybe venni.
Ez lenne az Együttműködés?
Vajon a választókerületünk egyetlen országgyűlési képviselőjével milyen együttműködésre
számít a plakáton szereplő hármas, amikor az áprilisi választásokon a városi szlengben
csak „tallus kocsinak” titulált hangosbemondós bordó WV Jettából ismert szocialista ordíttatott mocskolódó, rágalmazó szöveget, természetesen az Együttműködés jegyében.
A felsoroltakból látható, hogy a lakosokkal, a jobboldali képviselőkkel, egyetlen országgyűlési képviselőnkkel, a Fidesz-Kdnp kormánnyal a szocialisták nem tudnak együttműködni.
De tökéletesen működik az összhang azzal a néhány vállalkozóval, akik az összes városi
beruházást megnyerik! Vagy a városházán és a könyvtárban jó fizetésért alkalmazott politikai tanácsadókkal! Vagy azon szocialista képviselőkkel, akik sok milliós jutalmakat szavaztak meg a jelenlegi polgármesternek.
Ezen változtatni nem tud más, csak a FIDESZ! Október 12-én erről kell majd döntést hoznia!

Szavazatával is támogassa jelöltjeinket!
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Árulkodó jelek

Nos e szempontból is van bőven árulkodó
jel a bal-toll-as förmedvényben.
A címlapon óriásplakátjuk látható, melyen
titkolják hovatartozásukat. Letagadják, elhallgatják mszp-s voltjukat. e kiadványban
pedig még egy sötét kerettel is körbeveszik.
A gyászkeret csak nem arra utal, hogy tudat
alatt temetik saját magukat?
Nem tudni, hogy tudatos, vagy tudat alatti,
de jelöltjüket függetlennek tituálják! Ez nem
kész átverés? Veres bukott miniszter, bukott országgyűlési képviselő pusztán az
együttműködésbe vetett hitnek köszönhetően kijelenti, hogy ő csak akkor veti be öszszes bukott tudományát a városért, ha az
általa támogatott jelölt nyer. No ennyit az
együttműködési szlogenjükről.
Érdemes kicsit a záró oldalt is tanulmányozni:
Kiemelt rész: Hiszünk az együttműködésben
– NEM.
Kis tudat alatti elszólás. Igazából úgy is ír-

hatták volna, hogy nem, hiszen eddig sem
érdekelt az ellenzék véleménye minket!
Aztán a tudatalatti dolgozik tovább! Szerintük a szocialisták kiérdemelték a bizalmat. E
szövegrész mellett meg is adják a választ
egy hatalmas NEM-mel.
E NEM másik oldalán újabb bevallás olvasható: a szocialisták az elmúlt 12 évben már
bizonyítottak.
Az általuk odabiggyesztett hatalmas NEM mi
más, ha nem egy önbevallás?
E néhány példát kiemelve tehát látható,
hogy a nyírbátori szocialisták nem csak
megtagadják párthovatartozásukat, de az
eltékozolt 12 év után, a lakosok bizalmának
elvesztése miatt már kezdik temetni is magukat!
Stílusuk viszont maradt a régi: hazudni, átverni, rágalmazni. Összeuszítani embereket,
megbántani keresztényeket!
Ha mindennek véget szeretne vetni tisztelt
Olvasó, akkor bátran bízzon a Fideszben!

Városfejlesztés? Szakértelem?
A bal-tollas kampány ömlengésben az egekig magasztalják a „nagy tudású” nyírbogáti Városfejlesztési Iroda vezetőjét. Pedig rövid munkássága hagy némi kívánni valót maga után! A városközpont rombolása, a város perifériájának
elhanyagolása nem minden nyírbátorinak váltja ki tetszését.
Kormányzati támogatással végre lehetőség nyílt a városközpot rehabilitációjára. Polgármesterasszony és az irodavezető úr önhatalmúlag úgy döntött, hogy nekik nem kell egy szép parkba szökőkút, holott erre nagy igény lett volna, esztétikailag is javított volna központi parkunk megjelenésén.
A szakemberi körültekintő munkának köszönhetően több helyen fák akadályozzák a járdán való közlekedést. Ugyan
miért? Kissé furcsa városlakói szemmel az is, hogy a járda két helyen is olyan útszakaszhoz vezet, ahol nincs gyalogátkelő. Nem balesetveszélyes ez?
No és a körforgalmat elhagyva, pár méterre eljuthatunk a Zrínyi út, és a Károlyi utca kereszteződéséhez. Az arra
közlekedők tudják, hogy itt gyalogosan, vagy bármilyen járművel közlekedni, átkelni életveszélyes.
A szóban lévő kereszteződés ügyének rendezése, már megvalósulhatott volna 2011.-ben is. A Nyírbátori Önkormányzat rendelkezett azzal az engedéllyel, melyet a 20/1984.(XII.21.)KM. rendelet alapján Magyar Közút Zrt. s a
Szabolcs- Szatmár –Bereg Megyei Kormányhivatal adott ki egy gyalogos átkelő kialakítására. Az engedély azonban
kihasználatlanul maradt, mint számos más elképzelés is. A körzet jelenlegi képviselője újból kezdeményezte az önkormányzatnál az átkelőhely terveztetését, de sajnos továbbra is eredménytelen e kezdeményezés is.
De tudjuk, hogy mindez csak és kizárólag az együttműködés jegyében kerül elutasításra.
Ilyen a szocialista együttműködés a lakosokkal, a Fidesz önkormányzati képviselőivel.
No és ilyen a nagy szakértelmű, nagy tapasztalatú, megfontolt városfejlesztési munka pillanatnyilag a hivatalban.
Időszaki kiadvány. Kiadja a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Nyírbátori Szervezete.
A kiadásért felelős: Dr. Simon Miklós

