arról, hogy mi történik Nyírbátorban!
Augusztus 11-én időközi választások lesznek
a nyírbátori 6. sz. választókörben. A FIDESZKDNP jelöltjén keresztül mint eddig is, egy
nyugodt, békés kampányba kezdett. Csak
Nyírbátor, illetve a 6-os körzet eredményeire,
problémáira, helyzetére összpontosítottunk.
Sajnos nem ezt tették viszont a nyírbátori
baloldal prominens képviselői!
A szocialisták 8 éves regnálásuk alatt
szétzüllesztették, a csőd szélére juttatták
hazánkat, és sajnos szűkebb környezetüket,
így Nyírbátort is. A polgárok jelentős része
megunta már hazudozásaikat, s elfordultak a
párttól, illetve képviselőitől.
A korábban óriási vereséget szenvedett,
szétesett MSZP-nek most létfontosságúvá vált
e választás, s visszatértek a korábbi
gyűlöletkampányuk stílusához, a hazudni
éjjel, nappal módszerhez.
Ezt bizonyítja a nemrégiben megjelent
kiadványuk, melynek minden egyes állítása
hazug, alaptalan rágalom.
Minden egyes sora tételesen cáfolható, de
van-e értelme az olyan vádaskodással

foglalkozni, amiben egy párt nem vállalja fel
saját magát sem?
Az MSZP szégyelli a színét, szégyelli a
logóját.
Hazudozásaik
tömkelegét
írják
le
„függetlenség”,
„semlegesség”
látszatát
keltve, ezzel is becsapva a Nyírbátoriakat.
Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy
képviselőjelöltjük
is
megtagadja
hovatartozását, elhallgatja az őt indító pártot.
Hisz ő is úgy gondolja, mint Bajnai Gordon,
hogy függetlenként lehet csak nyerni
Nyírbátorban.
Az ilyen morális, erkölcsi válságban lévő
csapat aljas rágalmai nem érdemelnének
egyetlen sor reagálást sem, de úgy gondoljuk,
hogy 1 – 2 dologra rávilágítva világossá kell
tenni milyen módszereket is használ az
MSZP.
Tartozunk annyival a Nyírbátoriaknak, hogy
néhány tényt részletezzünk, hogy tisztán
lássanak,
hogy
ne
essenek
a
gyűlöletkampány
sunyi
módszereinek
csapdájába.

„… nem lett volna a törvényi kötelezettségeit többször megsértő vezetője a kulturális
központnak.” – olvashatjuk a szórólapon.
A Kulturális Központnak (2/3-os többséggel, azaz nem csak a FIDESZ
– KDNP közreműködésével) új ügyvezető igazgatója lett. A szocialisták
kiadványa elfelejti megemlíteni, hogy ennek oka az, hogy a korábbi
igazgató követte el a törvénytelenségek sorozatát, 43 millió hiányt
halmozva fel ezzel. Persze Veress János csapata, Ballánéval az élen, e
hiányért az új vezetőt teszik felelőssé, s lehetetlenítik el munkáját. Miért
is?
Látva, hogy az új vezető kiutat találhat a bajból, az elbuktatása
érdekében az egyedüli jövedelmező részt, a Nyírkom-ot gyorsan
átjátsszák az önkormányzat részére.
Az új vezetővel csődbe visszük az önkormányzati céget! – szólt a jelszó
a szociknál – majd szervezünk egy újat, ahová természetesen újra a mi
emberünket helyezzük el!
A hiánnyal kapcsolatos felelősségre vonás kapcsán a
polgármester asszony kifejti, hogy „nem az a lényeg, hogy ki
ezért a felelős…” Na persze! Ilyenkor nem kell Nyírbátor
közpénzéért aggódni?

Most bezzeg a szocialisták féltik a kistérség és a város
költségvetését!
Nos, a kistérség 12 db szolgálati autóval rendelkezik. Ebből 2005-ben 5 db-ot, 2006-ban 2 db-ot,
2007-ben 3 db-ot, 2008-ban pedig 1 db-ot vásároltak. Hogyan őrködnek a szocialista vezetők az
önkormányzati, a közvagyon felett? Ezt jól példázza
a 2007-ban 24 millió forintért beszerzett kistérségi
ISUZU busz esete. A vadonatúj kisbuszt odaadták
gebinbe egy vállalkozónak, aki évekig „munkásjáratként” hajtotta. Most kibelezve, motor nélkül,
használhatatlanul áll a telephelyen.
A számokat nézve Balla Jánosné vezetése alatt
a kistérség 11 db szolgálati autót vásárolt, míg
Simon Miklós vezetése alatt mindössze 1 dbot, ami egy leamortizálódott „beteg”szállító
kocsit váltott ki. Ki az akkor, aki
minisztériumi
szintre
duzzasztotta
a
gépkocsipark számát ?
2005-ben a Nyírbátori Önkormányzat a
szociális ellátást a normatíván kívül 72 millió
forinttal, 2009-ben Balla Jánosné kistérségi
vezetősége idején 50 millió forinttal, 2010ben 65 millió forinttal támogatta. Simon
Miklós vezette kistérségi társulást (ami
Nyírbátor összes szociális feladatán kívül a
védőnői iskola-egészségügyi és orvosi
ügyeleti szolgálatot ellátja) 2011-ben 51
millió forinttal, 2012-ben 57 millió forinttal,
2013-ban pedig 28 millió forinttal támogatta.
Éves átlagban korábban 17 millió forinttal
került többe az ellátás, mint a Simon Miklós
vezette kistérségnél.

A busz motorjának helyén a zöld fű látszik !
Most Nyírbátor költségvetése mögé bújik a
szocialista brigád, mikor a kistérségnek járó
juttatásokról kell dönteni. Miért nem volt
veszélyben Nyírbátor költségvetése az előző
ciklusban, mikor a jelenlegi kistérségi
összegnél sokkal többet fizetett ki a város?
Csak nem azért, mert akkor Balláné volt a
kistérség elnöke? Ezzel kapcsolatban illik azt
is tudni, hogy Nyírbátornak vannak olyan
feladatai, amelyekért csak társulás keretein
belül kaphat kiemelt állami normatívát!
Ki vesz ki súlyos milliókat a város zsebéből?
Miért kell ilyen ócska hazugságokkal
félrevezetni a nyírbátoriakat?

Nyírbátor polgármester asszonyának az jelenti az igazi gondoskodást, ha pártérdekek miatt
veszélyezteti a kistérség működését, s ezzel a 40 millió forintos kiemelt normatíva is elvész?
Miért nem érdekli vajon, hogy így több száz idős, több ezer rászorult, beteg ember ellátását
veszélyezteti?

A közpénzeket féltő MSZP-s Balla Jánosné milliós jutalmai!

A szocialista hazugságsor persze a nagy aggodalmai közepette elfeledkezik megemlíteni azt is,
hogy Nyírbátor polgármestere a korábbi években a kistérségi tiszteletdíján kívül 500.000 Ft
jutalmat, 291.260 Ft költségtérítést, 73.500 Ft üdülési csekket, 61.800 Ft ajándékutalványt vett fel.
Tehát addig, míg Balláné a nyírbátori milliós juttatásai mellé a kistérségtől tiszteletdíja
mellé közel 1 millió pluszt vágott zsebre, addig Simon Miklós egyetlen fillér
plusztámogatásra sem tartott igényt, s abban nem is részesült!

Mi a helyzet a más tollával való ékeskedéssel?
Mint minden ciklusban természetesen előfordulhat olyan, hogy egy pályázat benyújtása és
kivitelezése közötti időben személycserék történnek. De nézzük akkor a számokat!
Balla Jánosné kistérségi elnöklésével a kistérség mindösszesen 2 pályázatot nyert el és valósított
meg összesen 35 millió forint értékben. Az ő vezetése alatt megnyert, de Simon Miklós vezetése
idején végrehajtott pályázatok 824 millió forintot tesznek ki
Ezzel szemben az elmúlt 3 évben dr. Simon Miklós vezetésével 4 db 1 milliárd 15 millió
forint összértékű sikeres pályázat megvalósítása folyik a Kistérségben.
A tények, a számok a szocialistákkal ellentétben nem hazudnak!

Torzó a műemléki környezetben?
Döbbenetesnek tartjuk, hogy a szocialisták
minden eredményt, minden fejlesztést
negatív színben tűntetnek fel! Ennyibe nézik
az emberek erőfeszítéseit, kemény munkáját!
Simon Miklós vezetése alatt a Kistérségi
Szociális Központ kialakítására beadott és
elnyert pályázatból végre sikerül rendbe
tenni, korszerűsíteni a volt gimnázium
patinás épületét! Azt az épületet, amit a
helyi szocialista vezetés magára hagyott,

Amit hagytak omladozni, tönkremenni!
Az a lepukkant épület eddig nem zavarta
polgármester asszony műemléki ízlését!
Mellesleg a felújítás minden előírásnak
megfelelően
történt.
Az
akadálymentesítéssel az itt elhelyezendő időskorúak
és fogyatékkal élők alapellátását megvalósító
intézmény mozgássérültek számára is
megközelíthető, elérhető lesz.

Különösen visszataszító és felháborító érzéketlenségre vall, hogy a nyírbátori MSZP
szórólapján az időseket és fogyatékkal élőket kiszolgáló, korszerű eszközt, építményt nevez
torzónak és értéktelennek!

.
„Mit is hozott a városnak
a képviselő úr?”
kérdezik a hazugsággyártók, mint akik nem tudják
Csak két dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban:
160 nyertes nyírbátori pályázat, ami
összességében 11 milliárd forintot jelent a
városnak! Ez a választókerületbe érkezett
33 milliárd pályázati pénz 1/3-át teszi ki.
Igen nagy az esély a városközpont felújítási
pályázat elnyerésére, ami újabb több száz
millió forintot hozhat Nyírbátornak..
A korábbi szocialista vezetéssel szemben
most arra is figyelünk, hogy a pályázatok
megvalósítása során minél több fiatal
(többségében
nyírbátori)
diplomást
foglalkoztassunk versenyképes fizetéssel,
ezzel is segítve az elvándorlás és elöregedés megállítását.
De nem elhanyagolható az sem, hogy Nyírbátort Simon Miklós segítségével a
FIDESZ-KDNP kormány mentette meg a csődtől azzal, hogy a város
adósságállományának 50 %-át, azaz 1,8 milliárd forintot átvállalt Nyírbátortól.

Azt persze már nem firtatja a szocialista kiadvány, hogy e hatalmas adósságállomány Veres
Jánosnak és az őt kiszolgáló szocialista városvezetésnek köszönhető! Nyírbátor a
legnagyobb mértékben eladósodott települések közé tartozott, lakosonként 284 ezer forint
adóssággal.
Jó szocialista morálnak, szokásnak megfelelően köszönetképpen gyártanak egy vádaskodó,
lejárató, hazugságoktól hemzsegő szórólapot!
Szocialistáék csődöt mondtak országosan és helyileg is!
Tudják ezt, ezért vannak kétségbeesve, ezért kapkodnak, hazudoznak most is szokásuk szerint.
Volt vezérük Gyurcsány Ferenc szokásától még a mai napig nem tudnak megválni, azaz
hazudni reggel, délben és este!
Pedig az emberek jelezték már, hogy nekik ebből elég volt!

Na és mi a helyzet az augusztus 11-i időközi választással?
Természetesen a kiadvány szerint a FIDESZ-KDNP fenyegetése miatt mondott le a „független”
képviselő úr, aki helyére most új jelöltet kell választani.
 Ha igaz, hogy megfenyegették, tegye meg az őt is megillető jogi lépéseket!
 Ha ténylegesen megfenyegették és nincs vaj a fején, akkor miért is mondott le?
 És talán nem ártana kideríteni azt is, hogy valójában ki is hozta fenyegetett helyzetbe
képviselő urat!
Nem kérünk az MSZP hazug gyűlöletkampányából!

Na de kit? Ki az a név nélküli,
színtelen, arctalan demokrata?

A FIDESZ – KDNP Nyírbátorért dolgozó, demokrata, nevét és
hovatartozását felvállaló jelöltje: Barna Gábor!

A szórólapot kiadta: Fidesz választókerületi szervezet

