
legepiilt a szennyvizhalozat, Megujult a 4912-es osszekoto lit, 
^ Uj sportcentrum letesiil Ojfeherton 

100 %-os EU-s es allami forrasbol 3,7 milliard Forint tamogatassal - 19 utcaban -
keszult el a szennyvizhalozat Ujfeherton, 1950 haztartast, ezzel egyutt 5100 fonel is tobb 
lakost vont be a kornyezettudatos szennyvizkezelesbe a projekt. Osszessegeben 2 286 db-
ra nott a bekotesek szama, mely a telepiilesi halozat 55%-at adja. Ezzel teljesse valt a 
telepiiles kozmii ellatottsaga. 
A szennvviz halozatra csatlakozok visszakaotak az LTP befizeteseiket. 

10ifeh6rt6 

A tobb evtizedes varakozas utan a nyaron vegre elkesziilt az Lljfeherto - Erpatak -
Nagykallo osszekoto, 4912-es ut. A Fidesz-KDNP kormanya nem csak megigerte, 
hanem meg is valositotta a kdzel 2 milliard forintos beruhazast. 
A felujitas ket utemben tortent. 
1. (item: Ujfeherto toutcaja (Debreceni lit, F6 ter, Szent Istvan lit, Vasiit lit), 

koltsege: 825 millio Ft 
2. utem: Ujfeherto - Erpatak - Nagykallo osszekoto ut, koltsege: 1 140 millio Ft. 

Az litfeliijitasi munkak 6t honappal a vallalt hatarido elott kivalo minosegben elkeszultek. 
A 19,5 km hosszu osszekoto lit a terseg ket meghatarozo telepiileset, varosat koti ossze, igy 
a beruhazasnak kozlekedesbiztonsagi es gazdasagi jelentosege is nagy. Dr. Simon Miklos 
tersegiink orszaggyiilesi kepviseloje kiemelte, hogy a megvalosult beruhazas bizonyitek 
arra, hogy a kormany nem csak igerget, hanem teljesit is, igy cegek, gazdalkodok reszere 

biztonsagossa es gyorsabba valnak a szallitas lehetosegei az orszagos lithalozatba valo 
csatlakozashoz. Remeljiik, hogy a feliijitott lit hosszu ideig fogja szolgaini az itt elok 
biztonsagos kozlekedest. 
A Fidesz - KDNP kormany dontese ertelmeben hamarosan - 626 millio forint 
tamogatasbol - lij sportcentrum epiil Ujfeherton, - jelentette be sajtotajekoztaton 2016. 
marcius 3-an Simon Miklos kepviselo es Beres Levente megyei kozgyiilesi tag. 

VEDJtJK MEG 
MAGVARORSZAGOT! 

Tisztelt Varoslako! 

Oktober masodikan a magyar polgarok az 
Europai Unioban eloszor mondhatnak 
velemenyt Briisszel bevandorlas 
politikajarol, most uzenetet kuldhetnek, 
hogy tamogatjak vagy elutasitjak a briisszeli 
bevandorlas politikat. 

A hitelesitett nepszavazasi kerdes 
igy szol: 

Akarja-e, hogy az Europai Unio az 
Orszaggyules hozzajarulasa nelkiil is 
eloirhassa nem magyar allampolgarok 
Magyarorszagra torteno kotelezo 
betelepiteset? 

A kenyszerbetelepites ugyerol van szo, amelyben 
allaspontimk szerint Briisszel nem, csak a 
magyar emberek hozhatnak dontest. 

Menjen el szavazni es mondjon nemet a 
betelepitesi kvotara! 

N E M 
Beres Levente 

a Fidesz lijfehertoi elnoke, 
megyei kozgyiilesi kepviselo 



Nepszavazas a kenyszerbetelepites ellen 

NE 
KOCKAZTASSUk 
MAGYARORSZAL 

Dr. Simon Miklos 
orszaggyiilesi kepviselo 

A magyar kormany nepszavazast 
kezdemenyezett a kenyszerbetelepites 
ellen. A referendumra azert van szukseg, inert 
Briisszel arra tett javaslatot, hogy az Europai 
Unioba erkezo bevandorlokat egy elore 
meghatarozott kvota alapjan ossza szet a 
tagallamok kozotl, kotelezo jelleggel. Ez tehat 
azt jelentene, hogy a jovoben brusszeli 
btirokratak dontenenek arrol, hogy hany 
bevandorlot telepitsenek Magyarorszagra, az 
Orszaggyiiles es a magyar allampolgarok 
megkerdezese nelkiil. S mindezt egy keplet 
alapjan dontenek el Briisszelben. A 
bevandorlas jelenlegi utemet es a csaladegyesiteseket is figyelembe veve 6t ev leforgasa 
alatt egy szegednyi ember Magyarorszagra telepiteset jelentheti. Allaspontunk az, hogy 
csak a magyarok dcinthetik el, hogy kivel szeretnenek egyutt elni es kivel nem. 

Nem engedhetjiik, hogy az orszag jovojet meghatarozo dontesek jogat kivegyek a 
magyar emberek es az Orszaggyiiles kezebol. Briisszelt meg kell allitani! A 
nepszavazason vilagos es egyertelmii iizenetet kiildhetiink Briisszelnek. 

Oktober 2-an nemzeti sorskerdesrol dontiink, gyermekeink unokaink jovoje a tet! 
Az elmiilt idoszakban sokat tettiink azert, hogy fokozzuk Magyarorszag polgarjainak 
biztonsagat. Velemenyem s remenyeink szerint - gyorsan es j61 reagaltunk az illegalis 
bevandorlas okozta kihivasokra. Keritesepitessel megvedtuk deli hatarainkat es 
torvenymodositasok reven - amelynek kimunkalasaban a Honvedelmi es Rendeszeti 
bizottsag alelnokekent reszt vettem - megfelelo jogositvanyokat adtunk a hatosagok 
kezebe, hogy hatekonyan fellephessenek terrorgyanus esetekben. Kiilonleges jogrendkent 
bevezettijk a terror veszhelyzetet, s immar a honvedseg is bevetheto a hatarvedelemben. 
Az Europai Bizottsag egy nemregiben nyilvanossagra hozott javaslata alapjan 
penzbiintetessel sujtana azokat az tagallamokat, amelyek nem szeretnenek migransokat 
betelepiteni. A penzbuntetes merteke 78 millio forint lenne bevandorlokent. Ezzel 
szemben egy magyar emberre fejenkent 1 millio forint unios tamogatas jut het ev alatt. A 
kilatasba helyezett biintetes akkora osszeg, amelyert egy magyar ember atlagosan 39 evig 
dolgozik. A biintetesre vonatkozo javaslat valojaban egy nyilt zsarolas azokkal szemben, 
akik nem hajlandoak elfogadni a kenyszerbetelepitest. A magyar kormany elutasitja a 
nyomasgyakorlast. A kotelezo betelepitessel megvaltozna Europa, igy Magyarorszag 
etnikai, kulturalis es vallasi osszetetele. Az illegalis bevandorlok nem tartjak tiszteletben 
a torvenyeinket, es nem akamak osztozni kozos kereszteny kulturalis ertekeinkben, 
hagyomanyainkban. A mas toldreszekrol, mas kulturakbol ideerkezo emberek tomeges 
betelepitese ennek megfeleloen veszelyt jelent a kulturankra, eletformankra, szokasainkra 
es hagyomanyainkra. Ha nem cseleksziink, par evtized miilva nem fogunk raismerni 
Europara. 

N E M Z E T I S O R S K E R D E S R O L DON TUNK, G Y E R M E K E I N K , UNOKAINK J O V O J E A l E T ! 

otelezo betelepitesi kvota sokba ken 

A kotelezo betelepitesi kvota bevezetese jelentos koltsegekkel is jarna. Egy bevandorlo 
ellatasa mar a jelenlegi szabalyok szerint is 130 ezer forintba keriil havonta. Az Europai 
Unio nem tette vilagossa, hogy honnan kellene eloteremteniink a bevandorlok ellatasara 
szant osszeget. Az viszont teny, hogy Magyarorszag november vegeig meg egy fillert 
sem kapott meg abbol az 1,2 milliard forintbol, amelyet az Europai Bizottsag 
surgossegi segelykent itelt meg hazanknak a migracios nyomas kezelesere. Raadasul 
fennall a veszelye, hogy a legfejlettebb nyugati celorszagok a kepzettebb bevandorlokat 
fogadnak be, igy a tobbi tagorszagnak szakkepzetlen emberek tomegeit kellene 
befogadnia. 

4300 FORINTOT KdU HAOYARORSZAG 
IBEVANOORLdRANAPONIA 

HAVONTA 
130 000 FORINT 

MINIMALB^R 

A bevandorlas az egesz kontinenst erinto problema, amely evtizedekre meghatarozhatja 
Europa es Magyarorszag sorsat. Tersegiink is erintett a migracioban, hiszen 
Nyirbatorban ket zart befogado allomas is miikodik tobb szaz fovel. Sokan emieksztink 
arra a 2013-as idoszakra, amikor egy Unios eljaras miatt ki kellett nyitni a menekiilt 
szallast aminek kovetkezteben illegalis bevandorlok szazai leptek el Nyirbatort, amit a 
lakossag felelemmel elt meg. Ezt a helyzetet a migracios torveny megvaltoztatasaval -
akkor ket honap alatt sikeriilt megsziintetni. Az illegalis bevandorlok ellenorizetleniil 
lepik at a hatarokat, igy nem tudjuk, hogy kik ok es mik a szandekaik. A kormany 
mindenekelott azert utasitja el a kotelezo betelepitesi kvotat, mert az novelne a 
terrorveszelyt. Mara bebizonyosodott, hogy a terroristak tudatosan es jol szervezetten 
arra hasznaljak fel az ellenorzes hianyat, hogy elvegyiiljenek a bevandorlok tomegeben. 
Senki sem tudja megmondani, hogy hany terrorista erkezett a migransok kozott eddig, 
es hanyan erkeznek tovabbra is nap mint nap. Marpedig terroristabol egy is sok. A 
parizsi es a brusszeli merenyletek is bebizonyitottak, hogy a bevandorlas es a 
tcrrori/miis kozott szoros oss/crumics van. 

SZAVAZZON NEMIMEL A K O T E L E Z O BETEL^^S^vSSWf 


