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Veszprém volt-e a Fidesz Sztálingrádja?
Ezt a kérdést, majd az idő és az azt kíérő események fogják
megválaszolni teljes bizonyossággal, de az biztos, hogy a Fideszféle Birodalomnak elkezdődött a végső visszaszámlálás.
Szerény véleményem szerint a november 12-i ózdi
választás hozta meg a Fidesznek a „Sztálingrádi katasztrófát”. Minden fegyvernemet bevetettek a Jobbikos polgármesterjelölt, Janiczak Dávid ellen, tehát szokásosan
a Kubatov-lista alapján keresték meg és agitáltak azokat,
akik legalább egyszer bekerültek a Fidesz látókörébe. Vitték
zsákszámra a krumplit a cigányoknak és utána persze őket
is szállítójárművekkel (most már törvényesen!) a választóurnákhoz. Bevetették a szintén szokásossá vált lejárató
kampányukat is, de ezt a csatát elvesztették a tisztességgel szemben. Méghozzá nagyon brutális vereséget szenvedett a Fidesz jelöltje. Az embereknek elegük lett ebből a
képmutató, arcátlan és a pénztárcájuk ellen irányuló politikából, amit ez a most már nyilvánvalóan rezsim képvisel.
Bebizonyosodott, hogy igenis le lehet győzni a Fideszt!
Ennek a mostani február 22-i veszprémi választásnak
is óriási tétje volt. Az annyiszor gőgősen elszajkózott 2/3
volt a tétje ennek a választásnak/csatának. A társadalmi
támogatottságát vesztett, egyébként proﬁ Fidesz meggyengülve készült fel erre az ütközetre. Az utóbbi hetek
folyamatos botrányaival és a „Folytatjuk” feliratú zászlóval
tudott csak felfegyverkezni a kormánypárt. Az elszegényedett magyar nép szemében annyira ellenszenves urizálást
folytató Fidesz Vezérkar, Napkirályi pompájához való
fényűzést (Lázár Jánosnak pl.19! ingatlan van a nevén), a
veszprémi választó sem felejtette el. Persze most is jöttek
a terrorbombázással, hogy a kormány csak azt a települést tudja támogatni, amelyik kormánypárti. Ilyenkor
megint csak megáll a józan ész, hogy Magyarország jelenlegi kormánya megkülönbözteti saját honﬁtársait „felsőbb
rendűre és alacsonyabb rendűre”. Látja mindenki, hogy
pl. Hódmezővásárhelyre zsákokkal szórják a pénzt, addig
Szentest és a szentesi embereket, pedig kicsinyes bosszúból
„kiéhezteti” a III. Orbán kormány/Birodalom. Boritékolható, hogy most már Veszprém is erre a sorsra jut.
Mindegy, a csata eldőlt. A „független erők” által támogatott neoliberális Kész Zoltán megnyerte a választást
és ugrott a 2/3- a Fidesznek. Érdekes volt megﬁgyelni,
hogy a kormányközeli média (na, ez most a SimicskaOrbán háború óta kicsit átrendeződött) csak csepegtette a
száraz tényt, de el tudjuk képzelni, mi történt a kulisszák
mögött a Fidesz berkeiben. Állitólag csak megdöbbentek.
Az biztos, hogy most nem zúgtak a győzelmi harsonák és a
kötelező tapsok, Viktor Vezér is csak egy közös fényképezkedés erejéig jött elő az éppen Magyarországon tartózkodó
Arnold Schwarzeneggerrel.

Úgy tudni, hogy csak az országgyűlési képviselőjelölt
(Némedi Lajos) lett kegyvesztett, bár erős a gyanú, hogy
mások is, akik részt vettek ebben az oly fontos, de mégis
vesztett csatában, megkaphatták a Vezérkartól az útilaput. A tényen viszont ez már nem változtat, Veszprémben
végképp odalett a Fidesz halhatatlanságának a mítosza.
Őszintén megmondom, sokkal jobban szerettem volna,
hogyha a mi Jobbikos jelöltünk, Dr.Varga Damm Andrea
hozza meg a Fidesznek azt a lélektani drámát és a magyar
népnek a további éltető levegőt, hogy ezt a becstelen kormányt a történelem szemétdombjára küldjük, de a veszprémiek ezt a módszert és személyt választották, amit tiszteletben kell tartani.
Nem szabad viszont alábecsülni a Fideszt és ﬁzetett
apparátusát, de azt azért ne felejtsük el, hogy a többfrontos háborúba keveredett fonnyadó narancsnak, most már
a tömegek ellenszenvével is szembe kell néznie. Biztosan lesznek csodafegyvereik, amiket az elkövetkezendő
időszakokban be is fognak, majd vetni. Nem vagyok Fideszes tanácsadó, de úgy gondolom ezen irányú alkalmazottak pánikszerűen agyalnak azon, hogy miként
lehetne megállítani a kormány rohamosan fogyó népszerűségét vagy esetleg valami csodával megfordítani a
folyamatot / „a háború végkifejletét”.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
Szerintem az egyik ilyen lesz/lehet az adócsökkentés. Lehet, hogy aztán megvárják vele az országgyűlési
képviselő választást és elsütik akkor, mint a múltkorinál
a „rezsicsökkentés nevű csodafegyvert”. Soha nem fogja
bevallani a Fidesz, hogy ezt a fajta és 20 évre beállandósult
„hidegháborút” együtt generálta az MSZP-vel és köszönik
szépen, jól megélnek belőle. Csak közben az ország, meg
tönkrement benne, mind anyagilag, mind morálisan!
Békére és felemelkedésre van szükség, ahogy Vona
Gábor a Jobbik elnöke is elmondta az évadnyító rendezvényünkön, ezt kívánja a magyar nép, ez Magyarország
érdeke és akkor még lesz magyar jövő!
Bocskay Csaba

a megszokott reggeli áruit vagy csak azért
Vasárnap vagy Vásárnap? megvásárolni
mert nem szeretné senki, hogy egyik percről a másikra
Közismert, hogy most március15.-től lép érvénybe az a kormányrendelet, amely előírja, hogy vasárnap zárva kell lennie
minden 200 m2-nél nagyobb üzletnek és ami kisbolt nyitva
maradhat (kivétel bevásárlóközpontos mozik) ott csakis a tulajdonos állhat a pult mögött.
A KDNP futott neki újra ennek az ötletnek, hogy vasárnap legyenek együtt a családok, de még ha a szándék jól
is hangzana, rengeteg ellenérv szól az ellen, hogy vasárnap zárva legyenek a boltok. Szerény véleményünk szerint ha ez a törpepárt (KDNP), ami ugyan szövetségese a
kormánypártnak a Fidesznek és a miniszterelnök helyettesi széket valóban Semjén Zsolt foglalja is el, valójában
súlytalan a szerepe a magyar közéletben és „így” akart
hírt adni magáról. Ha már nem zavarja őket, hogy a saját
kormányzó szövetségesük állandóan úgy kommunikál,
hogy „Csak a ﬁdesz”, akkor kérdezzük, hogy miért nem
inkább egy olyan kérdéssel rukkolt elő, ami jobban foglalkoztatja az embereket pl az óraátállítás réges-régi
visszatérő problémájának a megoldása. Na, most ez a
minimum 15 000 munkavállalót az utcára küldő intézkedésnek azok sem örülnek, akiknek megmarad ugyan a
munkahelyük, de kevesebb bért fognak hazavinni a családjuknak. Úgy fest valóban együtt lesznek a családok
vasárnap, de kevesebbet tudnak majd költeni esetleg a
vasárnapi ebédjükre?! Ennek a kérdésnek jártunk utána
és egy érhető okból, a névtelenségét kérő kereskedésben
dolgozó személyt kérdeztünk meg arról, hogy neki vagy
esetleg munkatársainak mi a véleménye arról, hogy ezek
után nem dolgozhatnak vasárnap?
– Egyik napról a másikra szembesültünk tényként
arról, hogy vasárnap az üzletek nem lehetnek nyitva, majd
kiegészítve azzal, hogy reggel hat óra előtt sem nyithatnak
ki az üzletek.
Senki sem adott még esélyt sem arra, hogy mi, mint
munkavállalók, vagy mint magánemberek és bárki más
akár egy NÉPSZAVAZÁSON eldöntse, hogy dolgozni
szeretne-e vasárnaponként és a megszokott hajnali órákban a bérpótlékok miatt, vagy éppen azért, hogy az „átlag
magyar ember” akik hatra járnak dolgozni, hogy fogják

–munkahelyétől függetlenül – csökkentsék állásának
a munkaidejét vagy éppen ELVESZÍTSE A MUNKAHELYÉT.
Az emberek nagyon nagy százalékban a mai napig
nincsenek tisztában a reggeli nyitva tartás változással –
kivéve, ha mi kereskedők nem említjük – mivel a vasárnapra koncentrált mindenki.
Nagyon szépen hangzik, hogy „a családdal tölteni a
vasárnapot”, de aki eddig meg akarta ezt oldani, eddig is
megoldotta. Akik pedig vasárnap eddig dolgoztak, ezek
után is fognak, csak adott esetben pótolva egy másodállással, mivel a kieső bérpótlékok jelentősen csökkentik
a család bevételét. Munkahelytől függően ez havi szinten
megközelítheti akár egy alacsonyabb albérlet árát, de
legyen csak „egy-két” csekk, amiket majd „Nézegethet a
család vasárnaponként.”
Rengetegen, a személyes környezetemben is, hétvégi
kikapcsolódást jelentett, hogy a már nem együtt élő rokonaikkal – legyen az másik városba költözött gyermek
munkahely miatt – elmentek kikapcsolódni bevásárlóközpontokba vagy csak éppen vásárolni mivel, hogy
meg tudjanak élni hétfőtől-szombatig dolgoznak, így máskor nincs alkalmuk a nagyobb bevásárlásokat megejteni.
Hiába a meghosszabbított nyitva tartás nem mindenkinek
lesz kedve pl. szombat este munka utána fáradtan, adott
esetben utazva 40-50 km-t (a legközelebbi nagy bevásárlóközpontig) vagy csak akár a város másik végén található
nagyobb áruházakba elmenni és megtartani a megszokott
vásárlásokat.
- egy vasárnap is
dolgozni szándékozó kereskedő

Szentesi szösszenet
Börtönben a besurranó tolvaj
A szentesi Jobbik örömmel és megelégedve vette
tudomásul,hogy végre rács mögé került a mi „Repülős
Gizink” azaz Kilincses Tündi. „Szakterülete” a kilincslenyomással való besurranásos lopás, de most csak a
börtönrácsa kilincsét nézegetheti egy jó ideig.

30. szám, 2015. március

JOBB egyenes

Való Világ
Tisztelt Olvasó!
Először is le szeretném
szögezni, hogy amit írok,
azt nem célirányosan teszem egyik hivatás iránt
sem, csupán elkeseredésemet és felháborodásomat
szeretném továbbítani önnek a központi vezetés
hibáiról, nemtörődömségéről és fejetlenségéről.
Arról, hogy milyen agyament döntéseket hoznak a
hétköznapi munkát végző
emberek felett, az ő szakmai véleményük, beleegyezésük nélkül. (Persze lehet, hogy
ön e sorok olvasása nélkül is ismeri ezeket a tényeket.)
Nézem az M1 híradóját. Agymosás és önsztárolás.
A kormánypárt a múlt évi választási kampányoktól napjainkig elméletileg szinte minden hónapban emelte a
reálbéreket. Hol három, hol két és fél százalékkal. Ilyenkor sajnálom, hogy még nem találták fel azt a televíziót,
amely közvetlen kapcsolatot teremt bemondó és néző
között, mert én bizony megkérdezném tőlük: HOL? Ha
megmondják, hol lettek magasabbak a bérek én oda fogok
költözni. Mert ha összeadjuk a százalékokat és az összehazudott adatokat, akkor mára már olyan jól élünk, hogy
hónap végén nem is kell gondolkodnunk azon, hogy mit
eszünk holnap, agyalni, hogy menjünk-e maszekolni meló
után. Nem kell görcsölni, hogyan váltjuk ki az évente egyre
több, rendszeresen szedett gyógyszerünket, hiszen anynyira jól keresünk. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a
beharangozott 3,5 százalék duplájával keresek kevesebbet
2014. január óta, ugyanabban a munkakörben, az eddiginél több munka elvégzése után.)
Kérdezném továbbá a nagy tudású elvtársakat, urakat,
vagy a magukat politikusnak nevező embereket, hogy
miért kellett Magyarország jól működő kommunikációs
rendszerét tönkre tenni? Itt a segélykérő hívásokra gondolok. A napokban egy többgyermekes családanya halt
meg Szentesen. Harmincöt perc alatt ért ki hozzá a mentő.
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A ház és a mentőállomás közötti távolság 1 kilométer. Mi
tartott ennyi ideig? Egy rendőr elmesélte, hogy munkaideje alatt riasztották, hogy Szentes „xy” utcájában
betörés történt. Ő visszaigazolta, hogy városunkban ilyen
utca nincs, majd hosszas fejtegetés után kiderült, hogy a
segélyhívás Somogy-megyéből érkezett. Gondoljunk bele,
hogy ez idő alatt mit élhettek át az ott élők, mire végre kiért
hozzájuk a segítség.
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy túlnépesedés van a földön, kinőttük a bolygónkat. Akinek nincs
pénze és már nem hoz hasznot a társadalomnak az mehet,
a rabszolgák maradhatnak még egy darabig. Roppant érdekes dolognak tartom azt is, hogy ha orvosi vizsgálatra vár
valaki, ne adj Isten műtétre, akkor négy-öt hónapra kap
időpontot. Amennyiben a delikvens letesz pár tízezer forintot, akkor ez az idő akár pár napra is le tud redukálódni.
Ennyin múlik? Ennyit ér az emberélet? Pár darab rongyos
bankjegy képes helyet szorítani egy kórházi osztályon.
Szintén Szentesen történt, hogy a város egyik utcájában
egy autós nekiment egy tűzcsapnak. A víz ömlött mindenfelé, a tettes elmenekült. Egy szemfüles járókelő
lefényképezte az eseményt és feltette a világhálóra. A
képen még nappali világosság van, viszont egy környéken
lakó elmondása szerint a vízmű szakemberei sötétedés
után értek oda és állították el a vízfolyást. Mi történt a
két időpont között? Mennyi víz folyt el a semmibe? Tényleg ennyire érdektelenek az emberek? Későn jelentik be,
vagy nem is foglalkoznak az ilyen esetekkel. Elképzelhető,
hogy ez is a korábban említett kommunikációs rendszer
hibája, sőt véleményem szerint inkább arra fogható. Nem
értem, mi volt a baj azzal, maikor közvetlenül a szolgáltató, vagy a védelmi szerv kirendeltségén csörgött a telefon
és a következő percben úton volt a segítség? Ehhez képest
most 3-4 helyen fordul meg az információ, mire célba ér, a
fele elvész az éterben. Volt, amikor a környékbeli országok
csodájára jártak a magyarországi kommunikációs rendszer olajozottságának. Az EU erről is gondoskodott, a sok
agyoniskolázott „hozzáértő” agyszüleményinek isszuk
most a levét. A józan paraszti ész nem számít, a papír a
lényeg. Akik ezeket a döntéseket, szabályokat meghozzák,
ﬁzetést és prémiumot is kapnak érte, nem is keveset. Az
ő bérük bizonyosan nőtt az elmúlt hónapokban. Hát ez a
való világ. Módszeres népirtás.
Biácsi Péter

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
A szentesi Jobbik az idén is megemlékezett a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára február 25-én.
A kommunisták soha el nem felejthető bűneivel Szentes is pont elég áldozatot hozott már, elég csak gondolnunk az 1944-ben tarkón lőtt magyar hadifogoly katonatisztre, akit a Dózsa-háznál öltek meg az orosz katonák vagy arra
a 22 szentesi fegyvertelen katonára, akiket szintén orosz katonák végeztek ki Soltvadkertnél.1946. március 6-án orgyilkos kommunista bestiák a
kórházi ágyán ölték meg Lakos József rendőrkapitányt és természetesen nem
lehet elfelejteni a szentesi születésű Brusznyai Árpádot sem, akit részt vett
1956-os szabadságharcunkban, Veszprémben gyilkolták meg bolsevik hazaárulók. Valószínű, hogy nem teljes még a hősi halottaink listája reméljük, hogy
padlásokról közben előkerülő jegyzetek, elsárgult iratok, fényképek, túlélők és
történészek fogják még tisztábbá tenni a kommunisták elévülhetetlen bűneit.
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Fideszes olvasóink ﬁgyelmébe ajánljuk
2,5 milliárd állami támogatást kapott cége,
miközben végig ott ült a parlamentben
A fideszes Farkas Sándor érdekeltsége, a Kinizsi 2000 négy
év alatt kétmilliárdot meghaladó agrártámogatáshoz jutott. És a
pályázat nélküli földekről még nem is beszéltünk!
Többmilliárdos állami agrártámogatáshoz jutott egy
ma is aktív kormánypárti országgyűlési politikus érdekeltsége az elmúlt négy évben, miközben az említett csongrádi
képviselő, Farkas Sándor úgy jutott bevételhez megtámogatott cégéből, hogy közben a mezőgazdasági bizottság
tagja is volt – ez derült ki a magyarnarancs.hu kutatásaiból. Azaz képviselői ﬁzetésén túl közpénz járult hozzá
Farkas gyarapodásához.

Közelíti a 2,5 milliárdot
Az Opten adatai szerint ma is vezető tagja Farkas Sándor a Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt.-nek. A cégnek a
2000-es évek közepétől volt vezérigazgatója, ezt a posztot
egészen 2012 májusáig töltötte be. Farkas vagyonnyilatkozata szerint a cégben ma is 37 százalékos tulajdona van,
és az igazgatóság elnöke. (Farkas Sándor felesége a cég
igazgatósági tagja.) A szegedma.hu egy évvel ezelőtt ezt
írta: „A Kinizsi 2000 Mg. Zrt. elnök-vezérigazgatójaként
havi bruttó 600 ezer forintot keres, míg családi gazdaság
tagjaként évi 2 milliót.”
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapjáról pedig kiderül: cég területalapú támogatás címén
237 millió forintot igényelt és kapott a 2014-es évre, a
második részlet folyósítása éppen a hetekben történik.
Igazán jelentős összeget, 437 millió forintot uniós forrásból állattartótelep-korszerűsítésre kapott a Kinizsi 2000
Zrt., továbbá szintén állattartótelep-korszerűsítés céljából
az állami kasszából 150 millió forintos összegből is támogatták a céget. Ezenkívül a Kinizsi kapott egyebek mellett
cukortámogatást, juhtámogatást, tejtámogatást is, összesen még 130 millió forint értékben. A 2014-re vonatkozó
támogatások számításaink szerint meghaladják a 950 millió forintot.
Ez kiemelkedő a korábbi évek támogatásához képest is.
Míg 2013-ban a Kinizsihez befolyt állami és uniós támogatás 505 millió volt, addig ez a szám 2012-ben 384 millió,
2011-ben 290 millió, 2010-ben pedig 343 millió volt. Azaz
2010 és 2014 között a Kinizsi számításaink szerint 2,47
milliárd forint agrártámogatás kapott, miközben a parlament mezőgazdasági bizottságának tagja volt 2010 és 2014
között, tavasz óta pedig – mivel Farkas újra képviselő lett
– a testület alelnöke. (A Parlament honlapja szerint 2010
és 2014 között 17-szer szólalt fel plenáris ülésen.) Emellett
Farkas pályázat nélkül jutott hozzá földekhez, illetve szintén állami pályázaton kapott több tízmillió forintot érdekeltségének fejlesztésére.

Pályázat nélküli földek
A Blikk karácsony előtt azt írta: „Nemcsak oligarchák,
hanem országgyűlési képviselők is kaptak bérbe pályázat

nélkül állami földeket” – derül ki
abból a dokumentumból, amelyet a
Blikk per útján
kapott a Nemzeti
Földalaptól.
A cikk így folytatódik: „a több
mint 22 ezer földdarabból álló listából 56 helyen
szerepel a Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt., amelyet
a mezőgazdasági bizottság ﬁdeszes alelnöke, Farkas
Sándor irányít. Neki több mint 38 százalékos tulajdonrésze van a cégben.” Farkas minderre így reagált: „Sok
olyan apró területről van szó, amelyeket korábban mi
béreltünk, csak azokat a tulajdonosok a Földért életjáradék program keretében felajánlották az államnak. Van
köztük árokpart, legelő, kisebb szántók szétszórva a földjeink közé ékelődve, sok helyütt még a traktor sem tud
megfordulni, olyan kicsi.” A politikus cége a Csongrád
megyei Fábiánsebestyénben és Eperjesen összesen 151,5
hektárnyi terület kapott az idén pályázat nélkül az államtól
a Blikk listája szerint. Ekkora terület után pedig több mint
tízmillió forint területalapú támogatás jár az EU-tól.

Kicsoda Farkas Sándor?
Farkas ipari szakközépiskolában érettségizett,
majd a debreceni egyetem szarvasi mezőgazdasági
karán diplomázott. 1975-ben gyakornokként került a
fábiánsebestyéni Kossuth Mgtsz-hez, itt a rendszerváltás után, 1992-ben lett elnök. 1999-ben alakult részvénytársasággá az egykori tsz, Farkas lett az elnökvezérigazgató, miközben vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy kárpótlásban 40 hektárnyi földhöz jutott. A
Kinizsi Zrt. ma 3600 hektár saját földön működik. Farkas Sándor 1993 és 1998 között a megyei agrárkamara
elnökségi tagja volt, 1993-ban a Fideszbe is belépett,
1994-ben már az országos választmánynak is tagja volt,
de inkább a megyei közéletben dolgozott, majd 1998ban lett országgyűlési képviselő. A parlamentben szinte
végig a mezőgazdasági bizottságban dolgozott (2006–
2010 között a környezetvédelmi bizottság elnöke volt),
jelenleg a bizottság elnöke, a kertészeti albizottság elnöke. 1998 és 2002 között az agrárpiaci és szabályozási
albizottság elnöke, 2002 és 2006 között a nemzeti lovasprogramot előkészítő eseti bizottság alelnöke volt.
2009–ben alapította a Fábiáni Lovas Kft.-t, amelynek
tavaly májusig az ügyvezetője is volt. Farkas volt tőr- és
párbajtőr-vívóbajnok, de 1987-től a Magyar Lovassport
Szövetség megyei elnöke, 1998-tól országos elnöke lett.
Falujában, Fábiánsebestyénen a helyi sportklub elnöke.

30. szám, 2015. március
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De az utóbbi években jutott Farkasnak a fogathajtó- és
lovasközpont fejlesztésére és vágópont kialakítására is,
igaz, ezekre nem 2014-ben, hanem korábban nyert a szintén a képviselő érdekeltségébe tartozó Fábiáni Lovas Kft.
majd’ 50 millió forintot, valamint LEADER-pályázaton
az önkormányzattal közösen alapított Fábiánsebestyéni
Húsüzem Kft. 25 millió forintot. Ez utóbbiból az önkormányzat a 2014. év végén kiszállt, így az egyedüli tulajdonos jelenleg a Kinizsi 2000 Zrt. (Farkas a Fábiáni Lovas
Kft.-ben feleségével osztozik a tulajdonban.)

Sok-sok cég
Külön érdekesség, hogy a Kinizsi 2000 Zrt. székhelyéül
bejegyzett Külső dűlő 111.-ben szép számmal vannak kft.-k
bejegyezve.
A Külső dűlő 111. alatt találhatjuk a Fábiáni Lovas Kft.-t,
az említett Húsüzem Kft.-t, amely ma már a Koticzki Major
Kft. tulajdonában van. Ez utóbbi kft.-t tavaly októberben
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hozták létre, majd decemberben megalakult a Mucsihát
Kft., tavaly májusban pedig a Dömsödi Kft., amelynek
székhelye viszont a Koticzki-majorban van bejegyezve. Ez
utóbbi háromban is a képviselő felesége, Farkasné Márton
Katalin az ügyvezető a cégkivonatok szerint. Azt persze bizonyítani nem lehet, hogy az utóbbi cégek azért alakultak,
hogy a területalapú támogatástól ne essenek el (ti. az új
szabályozás lényege, hogy az 1200 hektár feletti birtokoktól az 1200 hektár alattiakhoz csoportosítja a támogatást.
Ezt úgy lehet kijátszani elvileg, hogy a nagybirtokot több
kicsire darabolják fel - a szerk.) , ez akkor derül ki, amikor
május 15-éig benyújtják az igényléseket. Addig maradunk
jóhiszeműek, annyi bizonyos, hogy a cégek a kivonatokban
főtevékenységként a gabonatermesztést jelölték meg.
Farkast Sándort napokig kerestük az esettel kapcsolatban, de nem sikerült elérnünk, telefonhívásunkra,
üzenetünkre nem reagált.

Ki a Fidesz IT elnöke?
Miért ment el pénzt váltani abba a kései órában a Keleti
pályaudvarhoz?
Miért nem egy hivatalos pénzváltónál próbálkozott, miért
egy mit sem sejtő embernél érdeklődött?
Miért próbált elmenekülni, amikor kiderült, hogy a nála lévő
százeurós hamis?
Miközben a Fidesz azt szajkózza, hogy már évekkel ezelőtt kizárta a soraiból a pénzhamisítási botrányba keveredett Veress Áront, számos dokumentum,
újságcikk, felvétel és Facebook-bejegyzés bizonyítja ennek
ellenkezőjét. A kormánypárt a Veress-üggyel így egy véget
nem érő hazugságspirálba navigálta magát, melynek nem
tudni, mi lesz a végkifejlete. Még az elmúlt hónapokban
is készült olyan felvétel, amelyen a Fidesz IT vezetőjeként
szerepelt együtt kormánypárti politikusokkal az ifjú
Veress, többek között Gulyás Gergellyel, az Országgyűlés
alelnökével.
Ám az is kiderült az elmúlt napokban, az Európai Néppárt Ifjúsági Tagozata szerint is Veress a Fidesz IT tagozatának elnöke. Ugyanis a Fidesz IT európai ernyőszervezete,
az Európai Demokrata Diákszövetség (EDS) honlapján
Veress mint a kormánypárt ifjúsági tagozatának elnöke
szerepelt. Sőt, a szervezet 2014. februári budapesti rendezvényén Veress Áron volt a magyarországi kapcsolattartó
személy. Az Alfahír érdeklődésére, mely azt tudakolta, mit

tudnak magyarországi tagszervezetük elnökének esetleges
menesztéséről, illetve Veress milyen szerepet játszott a
rendezvény szervezésében, válasz nem érkezett, de az EDS
honlapjáról azonnal eltüntették Veress Áron nevét.
A Jobbik a közvéleményt érintő fontos kérdéseket
kíván feltenni a Fidesz IT elnökének, ezért kérjük a Fidesz
segítségét: árulják el, ki a minden jel szerint tevékenykedő
ifjúsági szervezetük elnöke! Szeretnénk megkérdezni tőle
az alábbiakat:
Miért ment el pénzt váltani abba a kései órában a Keleti
pályaudvarhoz?
Miért nem egy hivatalos pénzváltónál próbálkozott,
miért egy mit sem sejtő embernél érdeklődött?
Miért próbált elmenekülni, amikor kiderült, hogy a
nála lévő százeurós hamis?
A Fidesztől pedig választ várunk arra, lefolytattak-e
már olyan vizsgálatot, amely kiderítette volna, érintette az Ifjúsági Tagozatban más személy is ebben cselekményben? Az is jogosan felmerült sokakban, hogy ebből
a pénzből jutott-e a Fidesz IT-nek is, vagy pedig ez
Veress Áron magánakciója volt-e? A pénzhamisítás ugyanis jellemzően olyan bűncselekmény, amit nem egyénileg
követnek el, hanem bűnszervezet tagjaként.
A közvélemény továbbra sem látja át, hogy a Fidesznél
mi a helyzet, ki az Ifjúsági Tagozat elnöke, és elég nagy
fejetlenségre utalna az, ha Veress évekkel ezelőtti leváltása ellenére a kormánypárt nem jutott volna el addig,
hogy új elnököt nevezzen meg az utánpótlást biztosító fontos szervezet élére.
Farkas Gergely, a Jobbik frakcióvezető-helyettese,
a Jobbik Ifjúsági Tagozat elnöke

6

JOBB egyenes

Egy felzárkóztatásra váró szentesi
képzeletbeli naplója II/3. rész
Átértünk a kéklő Dunán és kezdtünk a belvárosba
érkezni. Forgattam is a fejem rendesen, nem sokat voltam még Pesten. Persze emlékszem még Petőﬁ sulis koromból, hogy vittek osztálykirándulásra minket ide-oda,
de csak már amikor a Zsoldos tanári karát boldogítottam,
akkó jutottam fel a sok paraszttal meg valami buszon ide
Pestre. Simám végigloptam az utat, ja és haha meg amikor
elmentünk az állatkertbe, megtanítottam a kis csíráknak,
hogy lehet leköpködni a majmokat. Csoki mondata repített
vissza a valóságba.
– Na, mi van kis köcsög, folyik a nyálad úgy vigyorogsz,
örülsz mi, hogy megpattantál a kórházból he ?! – mondta
röhögve, majd hátra csettintett a hátsó ülésen lévő spanjainak.
Pillanatok múlva szolgálatkészen nyújtottak nekünk
előre egy rakétát és Csoki szertartásszerűen bent tartotta,
majd fújta ki a füstöt és adta utána ide nekem is. Mohón
nyomtam a számba és több hónapi szünet és kómában
eltöltött idő után végre kezdte bejárni a testem a marihuána semmihez nem hasonlítható öröme.
– Na, faszi jó a cucc, mi? – kérdezte tőlem Csoki.
Hallottam Csokiról legendákat, kíváncsi voltam, így aztán nem is szaroztam sokat.
– Té, Csoki, úgy hírlik felénk Szentesen, hogy nagyban
árulod a cuccot és Stohl Buci is tőled vásárol – néztem rá
kérdően és ellazulva a jointtól.
– Az Andris – röhögte teli az autót a válasszal Csoki
– valóban törzsvásárló és éppen együtt toltuk a kolumbiai
lisztet, amikor összecsókolózott azzal az öreg gádzsóval
hazafelé a kocsijával. – Buci – folytatta és megint hátracsettintett a tesóknak – nagyon jó kuncsaft, a fél RTL Klub
hozzám szokott járni vásárolni, ez a Bandi gyerek rendesen
felfuttatta a bótomat ja – mondta kéjesen és még inkább
kihúzta magát az ülésen vezetés közben.
– 15 a kokó, a jobbfajta fűvek a Széchenyi fejével ellátott papírtól indulnak. A komolyabb motyók, persze
komolyabb pénzt is igényelnek, bóvlit nem árulok a
művészvilágnak. Nemsoká megérkezünk hozzám, majd
meglátod a műtermemet, csupa-csupa ﬁnomság – villantotta felém kiaranyozott mosolyát.
– Te Kicsi – váltott témát és lepett meg vele
–,hogy állsz az Iszlám Állammal?
Hamarabb fújtam ki a füstöt a tervezetnél.
– A mivel? – kaptam el a tekintetem az elsuhanó
pesti utcák képéről és rökönyödve néztem Csokira
meg a hátul vigyorgó tesókra. – Azokra a lefejezős
arabokra gondoltok? – nyögtem ki magamból végül nehezen a kérdést. – Figyu – ragoztam tovább
– nekem rohadtúl mindegy, hogy valaki keresztény vagy mi a túró vagy sem, én utálok mindenkit
6 érveltem nekik. Legyen zsém, dógozni ne kelljen,
meg tudjak virítani! Brazil csávósan – mondtam
és nyállal gondosan végigsimogattam a sérómat.

30. szám, 2015. március
Nem is tudom, hogy miért, de egyszercsak bevillant, hogy lehet közben azóta
már a fél ország, de legalábbis Pest öszszes rendőre engem keres. Elhessegettem gyors ezt a csoze gondolatot.

– Ez így van töki, nézz ránk, van zsénk szarásig, nő
hegyek, kapcsolatok, fegyver vagy amit csak akarsz. Mi
viszont uralkodni is akarunk ezeken a kutyákon és ez a szír
vagy szunnita faszomság, pont jó lenne erre. Nem mintha
nem lenne otthon egy halommal meg a csomagtartóban,
de pont most rendeltem száz szamurájkardot és bár még
nem tartunk az öngyilkos merényleteknél, viszont hetente
postán küldök szépen becsomagolva disznószart a nekem
nem szimpatikus országok nagykövetségeire. Most akarunk csinálni egy blogot pestidzsihád.com néven – sorolta
csillogó szemmel Csoki és várakozóan nézett rám. – Na,
benne vagy? – kérdezte és lefékezett egy piros lámpának.
Gondolkoztam, hogy tudnék időt nyerni, mert nem
akartam se megsérteni Csokit, sem beszállni valamiféle
keresztesháborúba. Tekertem az agyam valami válaszfélén és éppen kérni akartam valami füstülni valót, amikor
a szemközti sávból kilőtt felénk egy rendszámtábla nélküli
Audi Q7-es, majd még egy.
– Bazd meg, ez minket akar – sápadt be, már amenynyire lehetett Csoki és rálépett a gázpedálra, de már későn.
Tompa csattanással csapódott belénk pillanatokkal
később az a batár nagy autó. Csoki mögött hátulról azonnal
jajgatást hallottam és az ösztönösen a jobbra elhajolt testemre csak úgy záporoztak százával a törött autóüvegszilánkok. Üvöltés, ordítás és a működésbe lépett légzsákok
hangja keltek versenyre a két összecsattant autó fémeinek
sikolyával. A Csoki mögött ülő srácnak egyszerre jött ki a
száján a bele és a joint füstje és csak tátott szájjal hörgött,
míg a teste alsó része szó szerint megsemmisült. Sokkosan, remegő kézzel nyitogattam a kocsiajtót, majd kikerekedett szemmel vettem észre, hogy a nekünk durranó Q7es kormánya mögött az ezredes nézz rám teli gyűlölettel.
A csikorgó fékkel megérkező másik Q7-esből kipattanó
TEK-esek látványán már meg sem lepődtem. Csoki bal
kezével pillanatok alatt döfött bele nem láttam jól, hogy
kést vagy tőrt a légzsákjába és kapott ki a másik kezével az
ülés alól egy cseh Scorpió géppisztolyt, majd „Allah Akbar”
kiáltással tüzet nyitott a rendőrökre.
Folytatjuk.

30. szám, 2015. március
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Nem kell a postáig menni a csekkbeﬁzetésért
Egyszerűbb lett azoknak a szentesieknek az élete, akik távol
élnek a város három postahivatalának valamelyikétől.
A kertváros kapcsán lapunk többször megírta – az ügyet
legutóbb Füsti-Molnár István vállalkozó karolta fel –, évek
óta szeretnének egy kispostát, hogy ne kelljen a belvárosba
buszozni egy csekk beﬁzetéséért. Számukra jó hír, hogy
ha levelek, csomagok feladása egyelőre nem is lehetséges
a külső városrészekben, a sárga csekk beﬁzetését úgynevezett Fizetési pontokon is intézhetik. Ez nem azonos a
már ismert ﬁzető automatákkal, hanem tulajdonképpen
ugyanolyan, mint egy átlagos bankkártya-leolvasó.

a település határain belül – kedvezményesen ﬁzethetnek
szolgáltatásokért, termékekért. A közelmúltban a terminálokat üzemeltető cég felvette a kapcsolatot a szentesi
önkormányzattal; arról, hogy a Kurca-parton akarják-e,
a képviselő-testületnek kell döntenie. Úgy hallottuk:
a helyhatóságnak 5 millió forintot kellene áldozni rá,
amely – tekintettel arra, hogy a kedvezményes vásárlások
lehetősége növelné a lakosok érdeklődését – hamar megtérülne.

A szentesieknek igényelniük kell egy plasztikkártyát,
amelyre a tulajdonosa annyi pénzt utal, amennyit jónak
lát. Ezt követően azokban a boltokban, ahol Fizetési pont
terminál van, ezzel a kártyával akár bevásárlás közben is
rendezheti a sárga csekkjeit. Szentesen egyelőre húsz ilyen
hely van – az egyik Füstiék üzletében –, később a rendszert
bővíteni szeretnék.
A kártya később városkártya funkciót is betölthet, ami
azt jelenti, hogy a jövőbeni Szentes-kártya-tulajdonosok –

A februári keresztrejtvényünk megfejtése
és nyertesei
A februári rejtvényünk helyes megfejtése:
Tényleg ezt ígérte nekünk ez a kormány?
Az Apponyi tér 6.szám alatt található Aradi zöldségesben
beváltható vásárlási utalványainkat a következők nyerték:
2500 Ft-os vásárlási utalványt nyert:
Nagy Frigyes (Szentes)
2000 Ft-os vásárlási utalványt nyert:
Tóth Adrienn (Szentes)
1500 Ft-os vásárlási utalványt nyert:
Kalamusz Tünde (Szentes)
Nyerteseinknek gratulálunk és a jól megérdemelt nyereményeik elfogyasztásához jó étvágyat kívánunk!
Újságunk megtalálható Szentesen, a Penny Market mellett lévő húsboltban,
a Bolt az Egészséghez boltban (Szentes, Kossuth u.22.), az Aradi zöldségesben (Szentes, Apponyi tér 3.),
a kertvárosi Káré hentesüzletben, és Balázs órásmesternél (Szentes, Kossuth u.16.)

Elolvasás után adja oda az újságot a szomszédnak is!

Keresztrejtvény

Vízszintes
1. 1848/49-es szabadságharcunk egyik legismertebb nótájának
az elejét „modernizáltuk” (a beküldendő rész).
18. Voronyezs eleje!
20. Y. R. O.
23. Ennek a szónak, ha ÁR-a is lenne, akkor színt is képezne!
26. -ban, -ben (angolul).
28. Spanyol autójelzés.
29. Petőﬁ Sándort és Pilvax kávéházas barátait hívták így.
42. Szoktuk ezt érezni, ha Varga Mihály bejelent valamit a
tévében.
45. Osztrák, svéd és német autójelzés.
48. Ezt a szerződést írták alá úgy a ﬁdeszes képviselők, hogy
annak el sem olvasták a tartalmát.
58. Az egyik szolmizációs hang.
60. Félág!
61. Rendben van!
63. Kálium vegyjele.
64. Az atom vegyjele.
65. Az egyik legkedveltebb medence a szentesi strandfürdőben.
69. Ipszilon!
70. Az egyik budapesti városrész megnevezése.
77. Egy északi folyónk neve.
82. Winnetou nemzetisége.
87. Ubul egyik fele!
89. A kör sugara.
90. Zamat.
92. M. Ő. Ú.
95. Félár!
96. Bejrut egyik fele!
99. Az 1917-es bolsevik diktatúra hatalomátvétele előtt ilyen
világ volt az akkori Oroszországban.
103. Búcsúzik a függőleges 132!
107. Joule vegyjele.

108. Ez a mákvirág is az MSZP egyik megélhetési politikusa
és véletlenül nála is sok pénz landolt a Medgyessy /
Gyurcsány felejthetetlen 8 évében.
119. Ő és Magor vadászott a Csodaszarvasra.
124. Az egyik megbízható német autógyártó cég neve.
128. Olaszországi folyó neve.
130. Adolf Hitler védőosztagának rövidítése.
132. Belga autójelzés.
133. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalos megnevezése.
137. Ká!
138. Sandokan szélei!
140. Egyik mássalhangzónk!
141. Nátrium vegyjele.
143. Oxigént, árnyékot ad nekünk, mégis kivágjuk sokszor.
145. Luxemburgi autójelzés.
146. 1848/49-es szabadságharcunk egyik legismertebb alakja,
aki lengyel létére csatát csatára nyert meg nekünk.
152. A szentesi Jobbik önkormányzati képviselőjének vezetékneve.
157. Magad.
159. Főleg labdajátékokban szokták használni ezt a kifejezést
külföldön, amikor egyforma az állás mindkét csapatnál.
168. Fűrész (angolul).
166. Korszak.
169. Mi, micsoda? (németül).
172. 4. betűnk.
173. Spanyol autójelzés.
174. A mák mellett ezzel szokták készíteni a bejglit.
177. A győzelem jele.
178. Sok német utcatáblán megtalálható ez a kifejezés.
183. Titkos ügynökség (angolul)
196. Római 50.
197. Névelő.
198. A függőleges 29 folytatása (beküldendő rész).

A megfejtéseket szerkesztőségünk e-mail címére, vagy személyesen a Kossuth u. 22. szám alatti „Bolt az egészséghez” boltban várjuk. A helyes megfejtők között az Apponyi-téri Aradi Zöldségesbe szóló vásárlási utalványokat
sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2015. április 10.

203. Lázár János egyik beceneve a nép szájából.
Függőleges
1. Római 5.
2. Vétó másképp.
3. Észak (németül).
4. Egyik magánhangzónk.
5. Gyönyörű állóvizünk a Hargitán.
6. Termékei.
7. Főnök (angolul).
8. Nulla.
9. Távol-keleti származású étel megkeverve!
10. Audiokazetta gyártó cég neve.
11. Lármában.
12. Zsákutca jele.
13. Félig ül!
14. Duplán édesség!
15. The … (az angol / amerikai ﬁlmek végén ez a szokásos
felirat).
16. Norvég autójelzés.
17. A vízszintes 1. folytatása (beküldendő rész).
29. A függőleges 17 folytatása (beküldendő rész).
32. Kuba autójelzése.
36. Oktatási intézményt.
40. Vércsoportok.
41. A kánaán szélei!
43. Fillérekért „privatizálta” 1994-ben Balatonőszödön Gyurcsány Ferenc ezt az építményt, majd később drága pénzen
túladott rajta ez a szent ember. Ugyan mi volt ez?
57. Olasz, belga és portugál autójelzések.
61. Ocigén vegyjele.
66. Rengeteg bocsánatkéréssel és egy Erdéllyel tartozik
nekünk ez az ország.
71. Kommunisták skarlátbetűje!
72. Város az amerikai Arizonában.
74. Gabon autójele.
75. Mesék egyik jellegzetes szereplője lehet.
77. Ez a legjobb pálinka! (fordítva).
83. Parkoló jele.
84. Haynau ebben a városban végeztette ki hős tábornokainkat
1849. október 6-án.
85. Így is szokták mostanában hívni a Jobbik néppárti
politikáját.
90. Számítógépeknél a netes címet hívják ennek.
101. Rovásírás egynemű betűi.
105. … neki (ez most nem jött össze).
109. A Yukon folyó eredete!
113. Szonda … (közvéleménykutató cég neve)
118. Nitrogén vegyjele.
122. Osztályfőnök rövidítve.
132. Pici gyermek.
141. Észak-norvégiai város, 1940-ben komoly csatát folytattak
egymás ellen itt az angol és a német csapatok.
147. Egye fele!
148. Jelenleg.
149. Riadó (angolul).
150. Egyik mássalhangzónk.
153. Kiejtett betű.
156. Csodálkozás betűje.
157. A hajó fara.
164. Osztrák, német és svéd autójelzések.
165. Elfoglalta Mátyás király fekete serege ezt a várost 1485ben (eredeti neve).
169. The … (A Pink Floyd klasszikus és nagy sikerű lemezének a címe)
176. Időjelző szerkezet.
178. Mostanában rendbehozatal helyett csak „ilyen” formában
lehet hallani a szentesi Petőﬁ Szállóról.
179. Római 50.
184. Távolra.
185. Duplán dinnyéjéről elhíresült dunántúli település neve.
187. Egyforma magánhangzók.
188. Tanuló autóvezető jele.
192. Vatikáni és portugál autók jelzése.
194. Római 101.
209. Dehogy!
211. Ipszilon.

Írjon nekünk megoldásra váró problémáiról, tapasztalatairól.
Észrevételeivel és véleményével kapcsolatban keresse szerkesztőségünk.
a szentesijobbik@gmail.com e-mail címen. Web: http://szentes.jobbik.hu/
Keressen minket Facebook-on is: Jobbik Szentes
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Fideszes olvasóink ﬁgyelmébe ajánljuk
Orbán Viktor és Lévai Anikó elhallgatott titka:
„apuka” állambiztonsági ügynök volt
Ha valaki még nem jött volna rá, miért ellenzi Orbán Viktor az
átmentett állambiztonsági múlt feltárását, az ügynökügyek törvényes rendezését, a vétkesek megnevezését, az áldozatoknak járó
erkölcsi elégtételadást, azoknak egy újabb adalékkal szolgálunk.
Ha valakinek eddig még nem tűnt volna fel, miért előny
ma a rehabilitált állambiztonsági múlt, miért védi Orbán
Viktor a volt besúgókat, miért nevez ki állami és kormányzati pozíciókba volt hivatásos tiszteket, miért tünteti ki
őket és garantálja békés nyugdíjas éveiket, az olvassa el
lassan és tagoltan az alábbi tényeket, és gondolkodjon el
róluk.
Orbán Viktor apósa, feleségének, Lévai Anikónak az
édesapja, Lévai István állambiztonsági ügynök volt.
Lévai István: „Lenkei” ügynök Lévai István 1922. augusztus 18-án született Szolnokon, anyja Deák Mária volt.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető iratok
(ÁBTL 3.1.1. B-77726) szerint 1955.
augusztus 29-én szervezte be ügynöknek a mezőgazdasági elhárítás.
A beszervezést a szolnoki S. Tóth
Mihály államvédelmi hadnagy végezte terhelő adatok alapján. Lévai
István a „Lenkei” fedőnevet kapta, és
a mezőgazdaság területén, az úgynevezett „kulákvonalon” foglalkoztatták. Egy 1957-es értékelő megállapítás szerint „…az ellenforradalom
előtti időszakban elég jó munkát végzett.”
Állambiztonsági nyilvántartó kartonja (6-os karton) szerint a 6 elemit
végzett földműves, aki 8 katasztrális holdon gazdálkodott,
maga is kuláknak számított szociális származása alapján.
A hatalomhoz való viszonyát lojálisnak minősítették.
Lévai István állambiztonsági nyilvántartó kartonja
Az Államvédelmi Hatóságot 1953. júliusában összevonták a Belügyminisztériummal, amelynek I. (államvédelmi) Főcsoportfőnökségén a VI. főosztály feladata volt a
mezőgazdasági elhárítás a VI/1., budapesti és a VI/2., vidéki osztállyal. Amikor a forradalom után 1957-ben a BM
II. (Politikai Nyomozó) Főosztályának 7. osztálya vette át
a mezőgazdasági elhárítást, Szolnokon a megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának VII. alosztálya ismét felvette a kapcsolatot Lévai István hálózati személlyel, a „Lenkei” fedőnevű ügynökkel.
G. Nagy Lajos rendőr nyomozó százados, alosztályvezető
1957. november 8-i jelentéséből kiderül, hogy megbeszélték a kapcsolattartást „Lenkeivel”, ő azonban elzárkózott
a további munkától, arra hivatkozott, hogy idegileg nem
bírja.
„Megemlítette, hogy alig bírta ki októberben az esemé-

nyeket, félve mindenkor attól, hogy lelepleződik és szigorúan felelősségre fogják érte vonni. Megjegyezni kívánom
azt, hogy nevezett személy az ellenforradalom előtti
időszakban elég jó munkát végzett. Ezzel is próbáltam
magunk mellé állítani, illetve meggyőzni, hogy a munkát
vállalja továbbra is, de ennek ellenére sem volt hajlandó.”
Az alosztályvezető ezért javasolta Lévai István ügynök kizárását az állambiztonsági hálózatból. Az osztály
vezetője, Szabó István r. őrnagy engedélyezte azt. Lévai
István még aznap „Titoktartási Nyilatkozat”-ot írt saját
kezűleg. Így szólt (helyesírási hibák nélkül):
„Nyilatkozat,
Lévai István, sz. 1922. aug. 18, Szolnok, anyám Deák
Mária, lakom Szolnok, Rózsa utca 4/a. A mai napon köztem és a BM. ÁVH közötti kapcsolat megszakadt. A tudomásomra jutott módszereket a legnagyobb titokban
tartom, a kapcsolatról senkinek semmilyen körülményben nem beszélek.
Szolnok, 1957. nov. 8-án.
Lévai István”
1987. márciusában a Szolnok
megyei III/III. osztály operatív
érdekből ismét érdeklődik Lévai István iránt, betekint dossziéjába, s tanulmányozza őt, de azt állapítja meg,
hogy már nem felel meg céljainak.
A „Lenkei” fedőnevű B-dossziét
1957. november 11-én zárták le, de
csak 1958-ban került irattárba. Az
ügynök jelentései nem ismertek, csak
„elég jó munkája.”
Lévai István 1957. november 23-án megnősült, elvette
Cseh Klárát (Szolnok, 1933. november 12, Pomázi Margit),
az Állami Biztosító kisegítő dolgozóját. Leányuk, Lévai Anikó 1963. augusztus 15-én született Szolnokon, 1986-ban
kötött házasságot Orbán Viktorral.
Lévai István 2006-ban hunyt el. Nincs nyoma, hogy
valamikor is feltárta volna állambiztonsági múltját, nyilvánosan bocsánatot kért volna azoktól, akik ellen „elég
eredményes munkát végzett.”
Amikor 2011-ben Lévai Anikó műsorvezetésével ﬁlm
készült Szolnokról és a Tiszáról („Szerelmes földrajz”),
ebben Lévai Istvánról is meleg szavakkal esett szó, a Magyar Nemzet tévékritikája egyebek között ezt írta:
„Lévai István életútját, egyéniségét igazából nem is
azért érdemes a tévénézők sokaságának megismerni, mert
Lévai Anikó édesapja volt, hanem mert egy vészesen fogyatkozó embertípust testesített meg. A függetlenségét mindenáron megőrző, szabadságára büszke ember típusát, aki
kemény munkával, panaszos szó nélkül teremtette meg a
családi lét – jólét! – alapjait…”

A Jobbik Magyarországért Mozgalom mindszenti alapszervezetének melléklete

1. szám, 2015. március

Választások után is van Jobbikos élet Mindszenten
2015. február 15-én Szabó Zoltán Ferenc és Dudás Zoltán
megyei Jobbikos képviselők jelenlétében újból megalakult a Jobbik mindszenti szervezete.
Tagok: Horváth János elnök, Vigh János, Kovács
Zoltánné, Ágoston Jánosné, Herczeg Rózsa, Kristó
József, Bereczki József, Zsótér Ferenc, Zsótér Imre,
Kovács Dávid Zoltán
Aktuális terveink és céljaink:
– Tavasszal szervezünk egy nagyszabású ruhaosztást a
rászorulók körében. A kinőtt, vagy nem használt ruhák,
játékok, felajánlását szívesen fogadjuk, melyet megtehetnek Horváth Jánosnál a 30/612-4058 vagy Vigh
Jánosnál a 30/638-4537-es telefonszámon.
– A közbiztonság javítása Mindszenten, cselekedni akaró,
magyar, jólelkű emberek (akár a Gárda) segítségével is!
– Az elharapódzott biciklilopás és az egyre növekvő
kábítószer fogyasztás visszaszorítása!
– Nyár végén, kora ősszel mindszenti egyesületek és lakosok összefogásával, minimális anyagi háttérrel egy nagyszabású családi napot tervezünk hagyományteremtő
szándékkal egy élhető Mindszentért, melyet egy esti
jótékonysági bál zárna.

Zsótér Károly mindszenti polgármesterrel
beszélgettünk
1. Csatornázás ügyben a nem egyértelmű eddigi híresztelésekkel, tájékoztatásokkal szemben hiteles válaszokat
vártunk. A polgármestertől a következő tájékoztatást kaptuk: „ A bekötéseket bárki elvégezheti, akár az ingatlan tulajdonosa is. Viszont a kész munka átvétele csak Köteles
István (Alföldvíz Zrt.) engedélyével történhet meg.”
Kihez fordulhatunk a csatornázáshoz köthető problémák esetén?
– A Víziközmű Társulat ügyintézőjéhez (Polgármesteri
Hivatal),
– Műszaki Osztály, Csányi Gabriella (Polgármesteri Hivatal),
– a fővállalkozó irodájába, a Polgármesteri Hivatallal
szemben lévő társasház földszinti irodájába
Az utak rendbetételének elkezdését március 15-ei kezdettel ígérte, mint megtudtuk a teljes beruházás 30 %-a
van visszatartva erre a célra. A helyreállítási munkák befejezésének határideje: 2015 augusztusa!
2. Biciklilopásokkal kapcsolatban: „Jelen pillanatban
nincs megfelelő anyagi forrás a biciklitárolók és a közterületek megﬁgyelésére.”
Viszont a temetőben 4 kamera elhelyezésére kötött
szerződést az Önkormányzat.

3. Kértük a határozottabb rendőri jelenlétet/fellépést,
és itt nem a sűrűbb mindszenti trafﬁpaxozásra gondoltunk, hanem a városban a droggal kapcsolatos tevékenységek kiszűrésére, ill. a szórakozóhelyek fokozottabb
ellenőrzésére! Erre a kérésre a rendőri állomány létszámhiányára hivatkozva, nem megnyugtató választ kaptunk.
4. A Polgármesteri Hivatalról lekerült székely zászlóról
is kérdeztük a polgármester urat. A zászló elhasználódottsága miatt került le, pótlását szorgalmazni fogjuk.
5. Munkahelyek létesítésére is kaptunk ígéretet, ezek
szerint tárgyalások folynak Magyar Józseffel (Hungerit
Zrt.), valamint AGIP töltőállomás építésére is sor fog
kerülni a közeljövőben.
Ezen állításokat igyekszünk ﬁgyelemmel kísérni és számon kérni!
A március 15-ei megemlékezésre szívesen várunk minden tiszta szívű, magyar embert!
Következő taggyűlésünk 2015. március 22-én 15 órakor
lesz, a mindszenti Tűzoltószertárban! Várunk mindenkit,
akit érdekel Mindszent sorsa!
SZEBB JÖVŐT!

Írjon nekünk megoldásra váró problémáiról, tapasztalatairól.
Észrevételeivel és véleményével kapcsolatban keresse szerkesztőségünk.
a mindszentijobbik@gmail.com e-mail címen. Web: mindszent.jobbik.hu
Keressen minket Facebook-on is: Mindszenti Jobbik

