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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT!
„Angyalok húznak a világ fölött, hírét
hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság, akit úgy
vártunk: megszületett végre!” Wass Albert

Füle Lajos:

Karácsonyi könyörgés
Mint Betlehem, zsúfolt a város,
megszállta a tenger idegen.
Uram, szállásra hol találsz most,
nem maradsz-e a hidegen?
Szívem istállójába, amely
szállást csak barmoknak adott,
térjél be hát! Számodra van hely:
találsz egy csendes jászlat ott.
Csilló arannyal, drágakõvel
nincs ékesítve ez a ház.
Mégis, ne rettenj vissza tõle,
ha szénát, pozdorját találsz.

Kedves Olvasóink!
A magam és a Jobbik Ceglédi Szervezete nevében ezúton kívánok minden kedves olvasónknak boldog, békés, szeretetteljes ünnepeket!
Korondi Miklós
a Jobbik ceglédi elnöke, országgyûlési képviselõ

Ha nem lehet méltó Tehozzád,
Kinek egek örvendenek!
Lásd, ez vagyok… Így térj be hozzám,
hozd el szívembe fényedet!

Újra áll a kettõs-kereszt Cegléd városának fõterén
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom megalakulása óta
feladatának tartja hagyományaink ápolását és keresztény értékrendünk aktív képviseletét!
Rohanó világunkban fontosnak
tartjuk a karácsony közeledtével
felhívni a figyelmet az ünnep
valódi értékeire. Ezért immár
hagyományteremtõ jelleggel minden évben országszerte kettõskereszteket állítunk és közösen
gyújtjuk meg az adventi várakozás gyertyáit.
Ma, mikor mindannyian bõ-

rünkön érezzük a gazdasági válság hatásait és a társadalom
egyre nagyobb rétegei számára a
mindennapi megélhetés is igen
nagy gondot okoz, felértékelõdik
az igaz hit és az egymás iránt
érzett õszinte szeretet szerepe.
Ugyanis a szeretet nem a
plázákban erõnkön felül megvásárolt ajándékok nagyságában
fejezhetõ ki a legjobban, hanem
az embertársainkra, családtagjainkra való odafigyeléssel.
Sokszor többet jelent egy-egy
jó szó, vagy egy apró, de tiszta

szívbõl jövõ ajándék! Ezért állnak
adventi kettõs-keresztjeink, hirdetve keresztényi-keresztyéni
összetartozásunkat. Az adventi
idõszakban mi, a Megváltó Jézus
Krisztus születését és eljövetelét
várjuk. A reményteli várakozás,
és a lelki készülõdés ideje ez
számunkra.
Az adventi gyertyákat minden vasárnap délután 5 órakor
gyújtjuk meg, melyre szeretettel
várunk mindenkit.
Kis Attila
a Jobbik helyi alelnöke
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Aláírásgyûjtés a devizahitelesek megsegítésére
Vona Gábor, a Jobbik elnöke szeptember 5-én meghirdetett egy aláírásgyûjtést a devizahitelesek megsegítésére. Cegléden több mint 2000,
országosan 451 ezer aláírás gyûlt
össze. Ezúton is szeretnénk megköszönni a ceglédi polgárok támogató aláírását és minden helyi jobbi-

dultak az árfolyamok. Mára már
bebizonyosodott, hogy a bankszektor
hitelfelvétele egyötöde volt annak,
amit svájci frankban kihelyezett az
adósok felé, az árfolyamnyereség
tehát nem külföldön, hanem a hazai
bankrendszernél maradt. Vagyis a
pénzintézetek megtévesztették ügyfeleiket.
Ugyanis a
deviza alapú
hitelszerzõdéseknél devizát senki sem
látott! A hitelt
a bankok forintban folyósították, az
ügyfelek pedig, forintban
törlesztettek.
Az aláírók
megjegyzései
igen tanulságosak voltak; megtekinthetõk a
www.cegled.jobbik.hu honlapunkon.
Az emberek csalódottak, elkeseredettek, kiszolgáltatottak, dühösek és
félnek. Félnek, hogy esetleg „bajuk”
lehet belõle, amiért aláírták a petíciót.
Nem az életüket, vagy testi épségüket féltik, hanem hogy elveszítik a
munkahelyüket, ami a mai világban
végzetes. Fõleg az önkormányzathoz

Szeptember 8-án kétségbeesett telefont kapott Korondi Miklós országgyûlési
képviselõ. Egy 67 éves rokkantnyugdíjas néni, elcsukló hangon panaszolta,
hogy a végrehajtó elárverezte a lakását, mi lesz most vele. Miután a néni
elmesélte, hogy hogyan került ebbe a helyzetbe, a dokumentumait továbbítottuk a Jobbik jogsegélyszolgálatának, hogy mi módon lehetne segíteni a
devizahitelezés újabb áldozatán.
Ennek eredményeként beadásra került a Ceglédi Bíróságra egy kereset,
amely a végrehajtást kifogásolta és annak megszüntetését kéri. Továbbá kéri,
hogy a kölcsönszerzõdés az eredeti törlesztõrészleten legyen megállapítva,
így lehessen tovább törleszteni, a túlfizetést pedig számolják el, valamint a
hitel felmondást érvénytelenítsék. A per jogerõs lezárásáig a végrehajtást
felfüggesztették.

köthetõ dolgozók (pedagógusok,
kórházi takarítónõk, szociális munkások, postások, stb.) tartanak az
esetleges következményektõl.
Az emberek nem hiszik el, hogy
meg lehet oldani a devizahitelesek
ügyét, pedig igenis van megoldás a
számukra. Radikális megoldás, ami
a magyar emberek érdekét nézi és
nem a kizsákmányoló külföldi bankok érdekét. A Jobbik azt várja, hogy
a tisztességtelenül szerzett extraprofitról a bankszektor mondjon le,
a hiteleket a felvételkori árfolyamon
forintosítsa a kormány, és ennek
alapján történjen meg az elszámolás.
A Fidesz ezeket a radikális lépéseket soha nem fogja meglépni. A
kormány az elmúlt másfél évben
nem talált érdemleges megoldást
erre a problémára.
A közelmúltban több jogsegélyszolgálat is tartott elõadást a devizahitelezésrõl. Megtudhattuk, hogy a
devizaszerzõdések egyszerûen szabálytalanok, semmisek, a jog elõtt
nem állják meg a helyüket. Viszont
a mostani kormány intézkedései: az
árfolyamrögzítés, vagy a végtörlesztés új szerzõdéskötéssel jár, ezek
pedig már legalizálják a régi törvénytelen szerzõdéseket.
Cegléden alakulóban van egy civil összefogás, akciócsoport, amely
segítséget nyújtana a bajba jutott
devizahiteleseken. Támogató jelenlétével segítene a bírósági tárgyalásokon, legvégsõ esetben pedig a kilakoltatásokat akadályozná meg.
Orbán Viktortól hallhattuk, hogy
senkit nem hagynak az út szélén.
Mint tapasztaljuk, valóban nem hagy
a Fidesz senkit az út szélén, mert az
út menti árokba löki, és magára
hagyja a kilakoltatott devizahiteleseket!
Kívánok minden egyes devizahitelesnek kitartást a Szebb Jövõ
eljöveteléig!

Garamszegi Zoltán
a Jobbik ceglédi szervezetének alelnöke

Garamszegi Zoltán
a Jobbik helyi alelnöke

kos, szimpatizáns és aktivista munkáját!
Október 23-án a központi ünnepi
nagygyûlésünk Budapesten, a Bankszövetség épületének közvetlen közelében volt, s a szónokok beszédeikben felhívták a figyelmet a bankárbûnözésre is. Nem igaz a bankok állítása, miszerint azért kell magasabb
törlesztõrészletet fizetni, mert elmoz-

Segít a Jobbik

www.jobbik.hu

www.cegled.jobbik.hu
2. oldal
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Ahogy én látom...
Az országgyûlés õszi idõszakát az új
Alaptörvény kibontása, azaz a sarkalatos törvények megalkotása és annak
parlamenti vitája kísérte végig.
Mozgalmas idõszakot hagytunk
magunk mögött. Elõfordult, hogy több
mint 30 órát egyfolytában törvénykeztünk, vitatkoztunk – alvás nélkül, éjszakába nyúlóan –,
törekedve a tárgysorozatba vett törvények jobbításán.
Emlékeztetõül a legfontosabb törvények: az új Munka
Törvénykönyv, az új Köznevelési törvény, az Egyes
adótörvények, a korhatár elõtti öregségi nyugdíj megszüntetésérõl szóló törvény, új Állatvédelmi törvény, új
Önkormányzati törvény, az országgyûlési képviselõk
választásáról szóló törvény, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény, Polgárõrség tevékenységérõl szóló
törvény, Költségvetési törvény… stb.
A parlamenti szakmai munkám során legtöbbet a
MÁV ügyeivel foglalkoztam, melynek során a Debreceni
Jármûjavító privatizációjával kapcsolatban az elmúlt
hetekben büntetõ feljelentést tettem. A Debreceni Jármûjavító Kft.-t, amely Magyarország és a MÁV egyik
legjobb, leggazdaságosabban mûködõ javító és építõ
társasága volt, potom 72,5 millió forintért árulták ki a
román Grampet Holdingnak. Ez egy jobb helyen lévõ,
nagyobb családi ház ára. Ezért az összegért, a vevõ 22
km vágány-hálózatot és 50 ezer m2 területen üzemrészeket kapott begépesítve, üzemeléssel és száznál több
gyakorlott vasúti dolgozóval együtt, azaz egy komplett
üzemet szõröstül-bõröstül.
Idõközben a Kormány gazdaságpolitikája megbukott,
amelyen nincs mit csodálkozni, hiszen minden, a 22-23
ezer milliárd forint nagyságú államadósság erõltetett
visszafizetésérõl és az IMF-rõl történõ leválásról szólt. Ezzel szemben, annak ellenére, hogy a magánnyugdíjpénztári összegek (kb. 3000 milliárd Ft) állami kézbe kerültek,

A trükk
Az elmúlt hónapokban tanúi
lehettünk annak, hogy a köznépnek szánt némi ál-huzavona
után Gyurcsány és néhány tettestársa kivált az MSZP-bõl és
megalakítottak egy Demokratikus
Koalíció nevû brancsot.
Kérem, ne higgye senki, hogy
mindez csupán a véletlen mûve.
Ez valójában egy elõre megterve-

az államadósság nem csökkent, hanem nõtt és Magyarország ismételten az IMF halálos ölelésébe került.
A Jobbik véleménye szerint a magyar államadósság,
mérhetetlen nagysága miatt kifizethetetlen és törlesztése
igen nagy terheket jelent a magyar családok részére. Ezért
változatlanul az a véleményünk, hogy az államadósság
kérdését újra kell tárgyalni, és el kell érni bizonyos részeinek elengedését. Ezt követõen nyílna lehetõség a
mezõgazdaság felvirágoztatására, az infrastruktúra és az
innováció fejlesztésére, valamint a munkahelyteremtésre.
Az államadósság mellett a másik nagy teher a devizahitelesek problémája. Jelenleg több mint 900 ezer ember
vergõdik a bankok uzsorájában. Kiderült, hogy a svájci
frank alapú devizahitelek nyújtása során a bankok egyszerûen szólva átvertek minket, mert valójában nem is
rendelkeztek megfelelõ mennyiségû valutával, valamint
több ügyfelüket jogtalanul kötelezték különbözõ díjak
megfizetésére.
Az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján egyre nyilvánvalóbb, hogy a Fidesz-KDNP kormányszövetség nem
nemzeti, hanem „brüsszeli” – neoliberális – gazdaságpolitikát folytat. Másfél éves regnálás után még mindig
visszafelé mutogat. Kormányzás helyett ötletel, az ország
vezetését a hatalomkoncentrációnak veti alá. Véleményem szerint nagyképûség helyett több szerénység,
kioktatás helyett a nemzet iránti nagyobb alázat, demagógia helyett valódi szakértelemre lenne szükség.
Magyarországot a jelenlegi csapdából nem a fülkeforradalmár, magát nemzetinek nevezõ, ugyanakkor
neoliberális gazdaságpolitikát folytató Fidesz-KDNP
kormányszövetség, hanem egy radikális megoldásokat
is felvállaló, igazi magyar nemzeti erõ tudja csak kivezetni, amely az eddigi kormányokkal ellentétben nincs
elkötelezve a globális európai világrendnek, CSAK A
NEMZETNEK!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!

zett, átgondolt cselekvés-sorozat
elsõ lépése volt, a kiválás már a
2014-es választásokra való készülõdés elsõ mozzanata. De mi
lehet az egésznek a célja? Nyilván nem más, mint az MSZP
szalonképessé tétele, fehérre mosdatása. Mondván, hogy a 20022010 közötti összes gazemberséget Gyurcsány és klikkje követte el, ahhoz az ártatlan MSZPnek semmi köze. (Ezt alátámasztandó, lesznek majd nagy teátrális mû-összecsapások).
Fletóék tehát eljátsszák a bûn3. oldal

Korondi Miklós országgyûlési képviselõ

bak szerepét, magukra vállalják
az elkövetett bûnöket, csak azért,
hogy az MSZP minél több szavazatot kapjon 2014-ben. Ez a
trükk lényege. Kívánom, hogy ne
legyen igazam.
Egyébként Gyurcsány semmiféle koalíciót nem csinálhatott
volna, ha a Fidesz betartja 2010es választási ígéreteit, melyek
egyike volt az elszámoltatás. De
ehhez idáig kevés volt a kétharmad, a másfél év és legfõképp az
akarat.
Csuri Károly
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MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRÛSÉG!
A kizsákmányolás
folytatódik

Tiltakozunk a kétharmados falurombolás
ellen!

Másfél évvel ezelõtt a Fidesz azt
ígérte, hogy ha megnyeri a választást,
nem folytatja a megszorításnak nevezett népnyúzást. A többi ígérethez
hasonlóan azonban ez sem akar teljesülni, gondoljunk csak (egyelõre) a baleseti adóra, az ebadóra, a gázolaj jövedéki adójára, a 27 %-os áfára. A tavalyi
választások elõtt sokan abban is reménykedtek, hogy a Fidesz majd leállítja az országot anyagilag tönkretevõ
pénzszivattyúkat. Ám ez is csak hiú
ábránd maradt.
A következõkben tekintsük át röviden kifosztásunk fõbb csatornáit:
A gyógyszeripar, a gépgyártás, a
MÁV-CARGO, a villamos energia,
illetve csaknem az egész élelmiszeripar… stb. került külföldi kézbe „bagóért”, üveggyöngyökért, mint a gyarmatosítás korában. A multik kapják a
gazdaságnak nyújtott támogatások
90%-át, évente 1500 milliárd Ft-ot. A
bankok évente minimum 600 milliárd
forintot visznek ki az országból. A
multik az extraprofitot is kiviszik, így
ez is része az ország kirablásának.
Sajnos a képzett munkaerõ, az
orvosok, az ápolók, a mérnökök, a számítógépes szakemberek, stb. egyre
nagyobb számban mennek külföldre
dolgozni. A probléma az, hogy a képzés költségeit mi álljuk, a külföld pedig
ingyen kapja az okos és jól képzett
magyar munkaerõt.
Az áruk külföldrõl történõ behozatala (tej, cukor, gyümölcs, sertéshús,
stb.) a legyengített gazdaságnak és a
bûnös privatizációnak a következménye. Minden liter külföldi tej, minden
darab alma, minden kiló hús magyar
munkahelyet tesz tönkre.

Az új önkormányzati törvény és az abban foglalt „falurombolás” elleni
tiltakozásul a Jobbik országjáró körútra indított egy halottaskocsit a „vidék
koporsójával”.
A falurombolás Magyarországon sem új keletû. Legutóbb Gyurcsány igyekezett tenni az ügy érdekében, amikor megszüntetett több tucat vasútvonalat,
bezáratott több száz falusi postahivatalt és iskolát. Most pedig úgy látszik, a
fülkeforradalmi kormány folytatni akarja „dicsõ” elõdje munkáját, erre az új
önkormányzati törvény adná a keretet.
E szerint a 2000 fõnél kevesebb lélekszámú településeken megszüntetik a
polgármesteri hivatalokat és a hatósági ügyintézést a járási központokba helyezik
át. Továbbá 2000 fõnként vagy max. 7 településenként ún. közös önkormányzati
hivatalt kell létrehozni, stb., stb. E rombolás mögött a Széll Kálmán-tervben
leledzõ több százmilliárdos megszorítás rejlik, azzal a végletekig aljas, mélyen
elhallgatott céllal, hogy egyúttal a kistelepüléseken még élõ magyar hagyományokat is pusztítsák! Mivé válik egy közösség, ha nincs se vasútja, se postája,
se iskolája, se papja és még saját önkormányzatát is megszüntették?
A Fidesz önkormányzati törvénye az elnéptelenedést, az elvándorlást, a
vidék további lepusztítását támogatja – magyarellenes érdekek szolgálatában!
Fidesz-es Szavazók! Tényleg ezt akarták?
Csuri Károly

Tisztelt Olvasó!
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy
rendszerváltás csak akkor lesz, ha a
kirabló pénzszivattyúkat egy MAGYAR KORMÁNY végre leállítja.
Ennek a kormánynak nem kell kétharmadosnak lenni, nem kell forradalminak lenni, nem kell hirdetnie magáról
a nemzeti együttmûködést, egyszerûen csak MAGYAR-nak kell lennie, mint
a Jobbik.
Csuri Károly

150 millióért erõlteti a kormány
a finnugor rokonságot
A kormány 150 millió forintot különített el a költségvetés tervezetében a Finnugor
Világtalálkozó megszervezésére. A kongresszust jövõ év szeptemberében tartják Siófokon.
„Felháborítónak tartom, hogy a magyar állam felvállalja egy ilyen rendezvény
támogatását és helyszínt is biztosít hozzá”– mondta Obrusánszky Borbála, magyar
õstörténet-kutató. Hozzátette: ráadásul a megszorítások közepette 150 millió forintunkba kerül egy olyan rendezvény, amihez nekünk magyaroknak semmi
közünk sincs. Már a rendszerváltáskor meg kellett volna törni a többszörösen
átnevezett fiktív elmélet (volt ural-altaji, finnugor, most éppen uráli) egyeduralmát
és biztosítani kellett volna a hiteles magyar krónikákban szereplõ magyar eredetkutatáshoz forrásokat. Az úgynevezett finnugor származáselmélet máig csak egy nyelvészeti teória, nem pedig történeti tényekkel alátámasztott hagyomány. Ilyen népek
nem léteztek a történelemben, nincs rá sem régészeti, sem néprajzi, sem antropológiai
bizonyíték, sõt Szibériából inkább olyan leletek kerültek elõ, melyek azt bizonyítják,
hogy egyfajta õsi, magas kultúra létezett ott, ez pedig a szkítáké volt.” – hangsúlyozta
Obrusánszky Borbála.
„Ma már csak néhány helyen tartja magát ez a nyelvészeti elmélet, mely már
megalkotásakor is hibás volt és a legnevesebb kutatóink tiltakoztak ellene, ezért
csak Habsburg hatalmi erõvel tudták diadalra emelni, úgy, hogy osztrák besúgók
vették át az irányítást az MTA-ban. Mai napig is csak erõszakkal tartják életben,
tehát, aki felemeli szavát ellene, azt eltávolítják az egyetemrõl. Nálunk – érthetetlen
módon – ragaszkodnak hozzá.” – közölte Obrusánszky Borbála.
„A magyar kormánynak nem feladata tudományos kérdésekben állást foglalni.
A nyelvészeti szaktudományos kérdésekben – így a nyelvrokonság kérdésében is –
a tudós testületek, mindenekelõtt a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása
tekinthetõ iránymutatónak – közölte portálunkkal Bálint Ágnes, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium sajtóreferense. Elmondta: a Finnugor Népek VI. Világkongresszusának
2012-es magyarországi megrendezését Sólyom László köztársasági elnök 2008-ban,
az V. Világkongresszuson jelentette be.”
A Finnugor Világtalálkozó helyett a Jobbik a Turáni Népek Világtalálkozóját
szervezi. Vona Gábor, a Jobbik elnöke portálunknak elmondta: elismerik, hogy a
vándorlások során a magyarok kapcsolatba kerültek finnugor népekkel, ám
vérszerinti rokonság nincs közöttünk. A pártelnök szerint a turáni vonalat kell
erõsíteni, ezzel fizetve meg az elmúlt 60 év adósságát.
(forrás: barikad.hu)
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Ceglédért a Testületben
Tisztelt Ceglédi Polgárok! Hírlevelünk új rovattal bõvül, melyben Cegléd
Város Önkormányzatának Képviselõtestületében végzett munkámról kívánok Önök számára rendszeres tájékoztatást adni.
November 24-én a ceglédi önkormányzat képviselõ-testülete elõtt letettem hivatalos, képviselõi eskümet,
de ez már a második esküm volt, mivel
fontosnak tartottam, hogy a Parlamentben lévõ Szent Korona elõtt is
fogadalmat tegyek.
A novemberi testületi ülésen 40
napirendi pontot tárgyalt a grémium,
melyek többségénél felszólaltam és
kifejtettem véleményemet. A tanácskozáson a legfõbb hozzászólásaim a
következõ témákban voltak:
A bölcsõdei ellátás élelmezési
nyersanyag-norma megállapítása és az
óvoda, illetve általános iskola étkezési
díjainak jövõ évre elfogadott napi öszszege emelésének mértékével nem
értettem egyet, mivel az áremeléshez
az áfaemelés hatása is hozzáadódik.
Így a sokak által jelenleg is nehezen
fizethetõ sárga csekkeken jövõre az
inflációt jóval meghaladó összegek
lesznek találhatóak.
Kérdésemre, hogy vett-e fel a
városvezetés részérõl valaki jutalékot
a városi kötvény kibocsátásakor, mely

akkor három milliárd, de jelenleg már
négy és fél milliárd
forint teher a városnak, Takáts László
elmondta, hogy a városvezetés részérõl
senki nem kapott ilyen címen jutalékot.
Lõrincz Tamás birkózó londoni
olimpiára való felkészüléséhez módosító javaslatom alapján az olimpia
végéig nyújt támogatást az önkormányzat.
A városi jégpályával kapcsolatos
kérdésemre polgármester úr elmondta,
hogy az utóbbi években nem volt nullszaldós a jégpálya üzemeltetése.
A testület döntése értelmében,
jövõ évben nem lesz helyi adóemelés
és új adónemek sem kerülnek bevezetésre. Véleményem szerint ehhez nagymértékben hozzájárult a Jobbik év elején történt aláírásgyûjtése, mely a tavalyi drasztikus adó- és díjemelések eltörlését célozta. A petíció nyáron polgármester úr számára átadásra került,
melyrõl ezen a testületi ülésen én
tájékoztattam a képviselõket és egyben
javasoltam visszamenõleges eltörlésüket. Sajnos ezt a fideszes többség
nem támogatta.
Új körzeti megbízott került kinevezésre Ugyer körzetben. Felhívtam a tes-

Hun Miatyánk

Az imádság Kr. u. 410-460 között keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen
rovásírással írva található, a Kijevi Nemzeti Múzeumban õrzik. A rovásírásos
szöveg megfejtésére magyar rovásírás
szakértõt – nyelvészt kértek fel, elõlünk
mégis mindenáron eltitkolták, amíg lehetett...
Ma már tudjuk, hogy KIJEV – amelyet
Árpád nagyapja, Álmos õse, ÜGYEK
fejedelem alapított, épített – szabír-magyar város, híres szabír kovácsiparával. Ott
készültek a csodálatos magyar szablyák.
Régészeti feltárás során a Magyar
hegyen találtak 9000 darab rovásírással
teleírt pergamen papírt, tökéletes állapotban! A kutató régész, Armatov akadémikus az egészet elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémiának, úgy
gondolván, hogy mi vagyunk a megfejtésében illetékesek. Õt számûzték Szibériába, a 9000 darab pergamen pedig
szõrén-szálán eltûnt! A finnugoristák
hallgatnak – ma pedig már kideríthetetlen, hogy megsemmisítették vagy csak
eltüntették a pótolhatatlan anyagot. Vajon kinek állt ez érdekében?...

Miatyánk Istenünk
bennünk van országod.
Elõttünk szent neved,
s törvény akaratod.
Mindennapunk gondját,
magadon viseled.
Bûneinket mint másnak,
nekünk elengeded.
Te kezed vezet
kísértéseken át,
s lefejted rólunk
a gonosz jármát.
Tiéd a nagyvilág összes
hatalma, üdve,
mindöröktõl kezdve,
legyen mindörökre.
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tület figyelmét a térségben uralkodó
közállapotokra, és reményemet fejeztem
ki, hogy ezáltal a városrész közbiztonsága is végre érezhetõen javulni fog.
Több kérdést intéztem a polgármester úrhoz, talán a legfontosabb,
hogy a bezárt galambpiac helyett hol
nyílik új. Földi László polgármester úr
tájékoztatása szerint soha nem volt
Cegléden legális galambpiac. A tisztelt
olvasó véleménye vajon mi errõl? Az
ügyben egyeztetéseket folytatok és
bízom benne, hogy mielõbb megszületik a mindenki számára megnyugtató
megoldás.
Végül, tájékoztatom Önöket, hogy
nem támogattam a ceglédi kis-zsinagóga felújítására kért támogatást, mely
az LMP-közeli Ceglédi Panoráma
számára az egyetlen említésre méltó
felszólalásom volt, mivel ezért lehet
megint egy kicsit rasszistát, nácit és
zsidó-gyûlölõt kiáltani! Szerintem volt
ennél fontosabb is, de döntse el a tisztelt olvasó!
Kérem, keressenek gondjaikkal,
kérdéseikkel, észrevételeikkel, javaslataikkal fogadóórámon, lakossági fórumaimon, vagy a kis.attila@jobbik.hu
drótpostacímen, illetve a 06/70-379-9086 telefonszámon.
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
Kis Attila önk. képviselõ (Jobbik)

„Véleményekkel
nem foglalkozom!”
…mondta Földi László polgármester, országgyûlési képviselõ egy nagyon hosszúra nyúlt nyári szünet után,
az október 7-én tartott lakossági fórumán.
Mint ahogyan az minden lakossági
fórumon szokás, a kérdések mellett
rövid vélemények is elhangzottak volna, ha a polgármester úr nem fojtja
bele a szót a ceglédi polgárokba, azzal
a kinyilatkoztatással, hogy „véleményekkel nem foglalkozom”.
Mit jelent valójában ez a kijelentés?
Ha valaki nem foglalkozik egy másik
ember véleményével, akkor ez azt
bizonyítja, hogy nem érdekli mások
véleménye. Azaz: a ceglédi polgármestert, országgyûlési képviselõt nem
érdekli a lakosság véleménye. Legalábbis jelenleg! De bezzeg mennyire más
volt Földi polgármester-jelölt hozzáállása a lakosság véleményéhez tavaly,
a választások elõtt! Hát nem érdekes?
Csuri Károly
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
A Jobbik válthatja a Fideszt

G E R J E S Z T Õ

A jobboldali elfogultsággal aligha vádolható Political
Capital vezetõ elemzõje egy FN24-nek adott interjújában
megállapította: a Jobbik lehet a Fidesz váltópártja. Véleménye szerint a nemzeti radikális párt szavazóbázisával
kapcsolatban nem minden sztereotípia állja meg a helyét.
„A parlamenti pártok közül egyedül a Jobbikról lehet elmondani, hogy az elmúlt egy évben dinamikus növekedést
produkált. Az összes választókorú körében 10-12, a biztos szavazó
pártválasztók körében 20-25 százalékon állnak a nagy
kutatóintézetek adatai alapján” – összegezte az utóbbi
hónapok közvélemény-kutatási adatait Juhász Attila, a
Political Capital vezetõ elemzõje.
A nemzeti radikális pártnak hosszú távon bizakodásra
adhat okot, hogy a Tárki legfrissebb adatai szerint a 18-35
éves korosztályban szimpatizánsainak aránya 40 százalék,
így e téren Vona Gáborék nemcsak az MSZP-t, de a Fideszt
is beelõzték.
Juhász Attila ugyanakkor hozzátette, a Jobbik sem
szívta fel teljes egészében azt a tábort, amely az elmúlt
másfél év alatt a Fideszrõl lemorzsolódott, a további növekedéséhez azonban jó feltételeket kínál a politikai és a
gazdasági környezet. „Szerintem nem lehet kizárni, hogy a
Jobbik váltópárttá növi ki magát” – jelentette ki a politikai
(Részlet a barikad.hu-n megjelent cikkbõl.)
elemzõ.

Augusztusban a Ceglédi Városi Televízió munkatársaival készíttettünk egy riportot az Ugyerban és a Cigle
téren élõ emberekkel, akik a különbözõ betörésekrõl,
lopásokról, garázdaságokról és a rendõrség tehetetlenségérõl adtak tájékoztatást. A riport azóta sem került levetítésre. Vajon kinek az érdeke az információk elhallgatása?
Információink szerint Hajdú Géza, néhai LMP-s
képviselõjelölt kétmilliárd forinttal tartozik hitelezõjének.
Az állami tulajdonú pénzintézet valamiért mégsem
érvényesíti jelzálogjogát a 2007 nyarán átadott luxushotel
vonatkozásában. Az üzletember tavaly az „Év vállalkozója” elismerésben részesült. Vajon mit érezhetnek
ilyenkor azok a vállalkozók, akiknek házát, mûhelyét,
éttermét, földjét vitte a bank, a hatályos törvényekre
való hivatkozással?
November 28-án este eddig ismeretlen elkövetõ egy
vadászfegyverrel, két célzott lövést adott le Juhász Oszkárra, Gyöngyöspata jobbikos polgármesterére. Mivel
Juhász Oszkár maga is vadász, csupán a lélekjelenlétének
volt köszönhetõ, hogy a megfelelõ pillanatban bukott le,
elkerülve így a halálos lövést. Önök szerint megtalálják
az elkövetõt?
November végén 12 fideszes megyei elnök és alelnök az Atlanti-óceán közepén, a Portugáliától 1500 kilométerre lévõ Azori-szigetekre látogatott, hogy a páneurópai romastratégiáról tárgyaljanak. A fideszes politikusok annak ellenére utaztak el az egzotikus nyaralóhelyre, hogy a felmerülõ költségeket a nehéz anyagi
helyzetben levõ megyei önkormányzatok állták. Az
MSZP-s politikusokhoz hasonlóan sajnos a „fülkeforradalom” hõsei is szeretnek közpénzbõl utazni egzotikus helyekre. Nyilvánvaló, hogy szavazóik elõtt erkölcsileg
lejáratódtak. További érdekességek a www.cegled.jobbik.
hu-n találhatók.

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
KORONDI MIKLÓS országgyûlési képviselõ minden hónap
második péntekén 9-11 óráig, KIS ATTILA önkormányzati
képviselõ minden hónap utolsó csütörtökén 15-16 óráig tart
fogadóórát a Városháza aulájában, mely az önkormányzat
udvarán keresztül közelíthetõ meg.

JOBBIK IRODA NYITVA TARTÁSA

Minden csütörtökön: délután 16-17 óráig. Helyszín: Alkotmány utca 11.

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

Ha bõvebb információt akar megtudni a Jobbikról és
tevékenységérõl, akkor keresse minden csütörtökön a
BARIKÁD c. színes hetilapot.
Olvassák a KÁRPÁTIA c. havilapot, mely megjelenik
minden hónap 11-én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI! A KÁRPÁTIA
a gondolkodó magyarok lapja, markánsan nemzeti kiadvány, mely nem siránkozik, hanem a megoldást, az
alternatívákat keresi és gyûjti össze.

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE

Áldott Karácsonyt,
Boldog Új Esztendõt
Kívánunk! Adjon az
Isten! Szebb jövõt!

a www.cegled.jobbik.hu és a www.korondimiklos.jobbik.hu
honlapunkat, melyen megtalálhatják országgyûlési képviselõnk egybegyûjtött felszólalásait és sok más érdekes
írást. Ajánljuk a www.jobbik.hu és a www.barikad.hu honlapokon történõ folyamatos tájékozódást.
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