ÉRPATAK TISZTELT LAKÓI!
A választás előtti napon szeretném emlékeztetni Önöket néhány fontos tényre:
1./ Érpatak önkormányzata nevében szerettem volna már végleg rendezni vagyis az
önkormányzat tulajdonába adatni A TÖBB MINT 30 ÉVE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL HASZNÁLT
10 HEKTÁROS SZILÁGYI MÁRTA NÉNI FÉLE LEGELŐT. Ennek érdekében jeleztem a bennünket
a közösség szolgálatával kábító fideszes lakájpolitikusoknak, történetesen Simon Miklósnak és
Vinnai Győzőnek, hogy ezt a Márta néni féle legelőt törvénytelenül el akarják rabolni
önkormányzatunktól az ő pártjuk által képviselt Magyar Állam nevében egy miskolci ügyvédi
iroda megbízása által. Az elrablási kísérlettel kapcsolatos dokumentumokat 2013 áprilisában
személyesen adtam a kezükbe, amikor Érpatakon jártak a közös hivatal előkészítése ügyében.
Ennek ellenére fülük botját sem mozdították ezen törvénytelen akciójuk leállítására. Ezért a
kormányhivatal előtti demonstrációnkon kb. 1 hónapon keresztül jeleztük részükre az alábbi
plakáttal, hogy „az önmagukat nagy vidéksegítőnek hazudó fideszes” politikusok állítsák le aljas
akciójukat az állami pénzből fizetett ügyvédi iroda leállítása által.

De ennek a demonstrációnak sem volt semmilyen hatása, mert az aljas legelő-elrablási kísérletüket
nem fejezték be hanem oda adták időközben Simon Miklós családtagjának, ezért az éhes
fideszes politikusok által vezetett állam ellen kénytelenek voltunk igazunk megvédése
céljából bírósághoz fordulni, mely eljárás során első fokon is megnyertük a pert, amelyben
kimondták, az elrablási kísérletük törvénytelen voltát, majd az elsőfokú tárgyalás után az
aljaskodásra állami pénzből megbízott ügyvédi iroda képviselője azt mondta, hogy a fellebbezésük
attól függ, hogy az állam képviselői (vagyis az éhes fideszes politikusok) mire utasítják. Na mit
gondolnak, vajon mire utasították? Kitalálták: további aljaskodásra és a Szilágyi Márta néni
legelőjének elrablási kísérletének folytatására, ezért fellebbeztek és másodfokon is erőlködtek az
állam nevében az önkormányzat ellen, de ezt a másodfokú pert is elbukták és így most már
véglegesen és jogerősen az önkormányzaté a Szilágyi Márta néni féle 10 hektáros legelő.

Ebben az önkormányzat vagyonát gyarapító akciónkban az önöket vakító fideszes Simon
Miklósnak, semmi de semmi pozitív szerepe nem volt, csak annyi, hogy cserben hagyta Érpatakot
és a vidéket (neki és feleségének érpataki származása csak fokozza bűnének súlyosságát)
és most azzal vakítja önöket, hogy ők aztán nagyon akarják segíteni Érpatakot, mert ő a havi 1-2
millió forintot fizetésként ezekért az árulásokért parlamenti lakájpolitikusként és szavazógépként
szívesen felvenné újabb négy évig, hogy parlamenti képviselői mandátuma révén az eddigi
lakájkodásért felvett fizetését ebben a ciklusban már kiegészíthesse 100 millió forintra.
2./ Simon Miklós kis feleségével Rizsák Ildikóval kapcsolatban tájékoztatom Önöket,
hogy mióta felhatalmazták őket a parlamenti 2/3-al,azóta ezzel a felhatalmazással olyan jó
dolgokat tudtak megvalósítani, hogy az a jól bevált gyakorlat már „nem jó”: az, hogy a
közmunkásainkat a helyi orvossal vizsgáltassuk meg rövid idő alatt, hanem e helyett a fideszesek
parlamenti 2/3-ada és a Simon család éhsége következtében már csak a Simon Miklós felesége
Rizsák Ildikó tudja az érpataki közmunkásokat megvizsgálni Nyírbogátról 40 km-ről, és
ha valamelyik közmunkás betegség miatt nem tud megjelenni a vizsgálaton, akkor mehet 40 kmre Nyírbogátra, éppen úgy amint nemrégiben Rácz Ferinek (királynak) is kellett, mert a nagyságos
asszony nem jön ki Érpatak még egyszer 1 emberért. Ez nekik „az olcsóbb és hatékonyabb”
állami átszervezés: a saját gazdagodási vágyukhoz igazítják a rendszert, ezért aki kívánja
őket segíteni ebben az aljas munkák folytatásában, akkor azok legyenek szívesek újabb
2/3-al segíteni őket még 4 évig.
3./ Ne felejtsék azt sem, hogy amikor plakátokon vigyorognak ránk olyan méltatlan és levitézlett
cigánypolitikusok, mint Orgován Zoltán (pillanatnyi pénzszerzési érdekeinek megfelelően egykor
Lungodromos, máskor MSZP-s, most újabban MCP-s „politikusként”), ahelyett hogy a felesége
által felvett több milliós hitelt nem rászedett kezesekkel fizettetnék a szerencsétlenek
nyugdíjaikból való banki levonásokkal, hanem amikor ezen kötelezettségeik teljesítése helyett az
ilyen levitézlett „cigányvezetők” ismét közéleti ambíciókról ábrándozgatnak, és ehhez
állami pénzből több milliós támogatásra tettek szert „kampánycélokra” vagyis a
cigányok hülyítésére, a jobbik nácizására és bulizásra, ehhez is a fideszesek árulására, a
Simon Miklós féle szavazógépek és lakájpolitikusok parlamenti gombnyomására volt
szükség, e nélkül az Orgován Zoltán féléknek országszerte nem lehetett volna több millió
forintot kiosztani, melyből valószínűleg megint egy fillér sem fogja igazából a cigányok
érdekeit szolgálni.
A vasárnapi szavazáskor azt ajánlom mindenkinek, hogy mielőtt ráteszi az X-et valamelyik
pártra és képviselőjelöltre: mondja el magában, hogy „hazádnak rendületlenül légy híve, óh
magyar” és utána pedig szavazzon a Jobbikra. Hiszen Önök is biztosan úgy vannak ha pl. 5
telefon közül lehet és kell választaniuk, akkor is a jobbikat választják, ezért kérem Önöket, hogy a
pártok közüli választáskor is így cselekedjenek.
Érpatak, 2014-04-05.
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