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RADIKÁLIS VÁLTOZÁST!
A tiszta beszéd
Vona Gábor, a Jobbik elnöke és
országgyûlési frakcióvezetõje 2012.
január 28-án évadnyitó beszédet
tartott. Aki nagyon figyelmesen
végighallgatta, az megállapíthatta,
hogy ez a politikai beszéd a legutóbbi, közel hét évtized legmarkánsabb, logikájában legjobban felépített évértékelõje volt.
Vona Gábor rámutatott: nehéz
komolyan venni a földvédelmet, ha
a parlamentben a kormánypártok
leszavazzák a termõföld alkotmányos védelmét. Nehéz komolyan
venni a Darányi-tervet akkor, amikor 2 nappal késõbb lemond a mezõgazdasági államtitkár, akit a kormány „talán legtisztességesebb tagjának” nevezett.
Súlyos hibának nevezte az egykulcsos adó bevezetését is, amely
„fenntarthatatlanná tette a költségvetést”, és „társadalmilag is hatalmas rombolást végzett”. Az államadósság erõltetett visszafizetésével
pedig „lyukas zsákba tömték a
pénzt”. Fegyverek nélkül, éhes katonákkal szabadságharcot vívni
nem lehet – vonta le a következtetést a politikus.
Leszögezte: az ország államadósságát újra kell tárgyalni. Szavai szerint nem a törlesztés teljes
megtagadásáról van szó, hanem
arról, hogy a társadalom számára
elviselhetõ módot kell találni erre.
Fontos célként nevezte meg a
magyar mezõgazdaság és élelmiszeripar talpraállítását. „Ha ez lesz,
mindenünk lesz, ha nem lesz, semmink sem lesz” – szögezte le. A
föld és a víz magyar kézben tartását olyan alapkérdésnek nevezte,
melyet az alaptörvényben kell rendezni, és ezt szavazta le a kormány,
ami szerinte hazaárulás volt.
Vona szerint mindenekelõtt
vissza kell vennünk a saját belsõ

piacunkat, amelyet a Jobbik a szociális kártya és bolthálózat segítségével érne el. Ezekben a helyi
boltokban, helyi eladóktól, helyi
termékeket lehetne venni. Hozzátette: külföldi piacokat is kell szerezni, és ezek nem az EU-n belül
találhatók. A lehetséges piacok keleten vannak. Ehhez azonban nem
csak gazdaságpolitikai, hanem
külpolitikai fordulat is kell – szögezte le.
A pártelnök világossá tette: a
Jobbik nem akarja kivezetni Magyarországot Európából, hiszen
földrajzi helyzetünknél fogva Európában élünk. Amit ma sokan
Európának hisznek, az szerinte
egy „nyámnyila, vízfejû brüsszeli
bürokraták által vezetett melegedõ”. A mi Európánkat Szent László, az övéket Cohn-Bendit jelképezi
– mondta.
Hozzátette: a Jobbik nem egy
másik, egyoldalú keleti függésben
gondolkodik, hanem szabadabb és
magunk által alakított külpolitikában. Nem összeveszni kell a Nyugattal, hanem jóban kell lenni a
Kelettel is – összegzett Vona.
Felidézte, sokszor hallhattuk az
elmúlt években, hogy mi lesz
velünk, ha kilépünk az Unióból?

Ám szerinte az igazi kérdés: mi
lesz velünk, ha bennmaradunk?
Kijelentette: „Nem vagyunk kommunisták, mert a mi szellemi centrumunkban nem az osztályhatalom áll,
nem vagyunk fasiszták, mert a mi
szellemi centrumunkban nem az államhatalom áll, és nem vagyunk nemzetiszocialisták, mert a mi centrumunkban
nem a faji hatalom áll. De nem vagyunk demokraták sem abban az
értelemben, amit ez mára jelent, mert
a mi szellemi centrumunkban nem a
pénz és a haszon áll. A mi szellemi
centrumunk a magyar államiságot
megtestesítõ Szent Korona – nyilatkozta, hozzátéve, hogy nem csak
jóllakatni szeretnének minden magyar embert, hanem olyan közgondolkodást is akarnak, amely „kényszerítõ erõvel hat a politikára”.
Vona kijelentette: „ezzel az
Isten-, ember- és nemzetellenes
rendszerrel” nem kötnek kompromisszumot. Nem azt kérjük a Jó
Istentõl, hogy könnyítse terheinket,
hanem hogy adjon erõt, hogy
ezeket elviseljük. „Attila unokái
vagyunk, és nem félünk semmitõl!
El innen, piszkos rablók, ez a mi
hazánk” – zárta szavait a politikus.
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ

M E G H Í V Ó
a JOBBIK Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete
minden kedves érdeklõdõt szeretettel hív és vár

a 2012. február 22-én (szerdán), 18 órakor
tartandó megemlékezésére!
Meghívott elõadó: SZALAY RÓBERT hadtörténész,
nyugalmazott alezredes, az Atilla Király Népfõiskola tanára.
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT A KITÖRÉS NAPJÁRA és a
KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA!
Helyszín: Ceglédi Kaszinó, Felház u. 62.
ADJON AZ ISTEN! SZEBB JÖVÕT!
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Az Európai Unió: bóvli...
(Azok figyelmébe, akiket 2004-ben a bécsi cukrászda cumijával etettek!)
Az utóbbi hónapokban tanúi lehettünk annak a tervszerûen irányított,
összehangolt, megalázó és példátlanul
aljas támadássorozatnak, amit Brüsszel
az IMF-fel karöltve, az
USA-diplomácia által
is támogatva indított
Magyarország ellen. A
támadás kivitelezésében jelentõs szerepet
játszott a hazug francia, német és amerikai média, a mocskolódó megélhetési
hazaárulóinkkal együtt.
Mi az áskálódás oka? Ürügyként
összehordanak hetet-havat az állítólagos
,,európai értékek” védelmében. De melyek ezek az értékek? Nézzünk néhányat
például:
– Az Unió alapdokumentumai a római és a maastrichti szerzõdések. Ezek
feketén-fehéren leírják, hogy a tagországok termelõi és fogyasztói között bármilyen megkülönböztetés tilos. Ennek
ellenére a belépéskor a magyar gazdák
a nekik járó jogos támogatásnak csak a
harmadát kapták. Sõt, Brüsszel azt is
meg akarta akadályozni, hogy a magyar
kormány némi kiegészítést adjon.

– Magyarország gazdaságának lerablása, a gyarmatosítás szintén „európai
érték”. 2004-2008 között bejött az országba 5 milliárd euró, ez idõ alatt kivittek 30 milliárdot és csodálkozunk,
hová tûnik el munkánk eredménye. Élelmiszer gyanánt idehozzák a szemétjüket,
mi meg együk meg, mert ez „európai
érték”.
– Az Unió ,,természetesen” elkötelezett a demokrácia iránt is. Egészen addig, amíg egy választás eredménye ,,politikailag korrekt”, azaz valamilyen liberális-komcsi kormány kerül hatalomra.
Ha nemzeti kormányt választ magának
egy ország, az már nem demokratikus,
lásd Ausztria. Néhány évvel ezelõtt az
Osztrák Szabadságpárt nyerte a választást, ami miatt Brüsszel majdnem blokád
alá vette Ausztriát, ami nyilván éppen
olyan ,,európai érték”, mint Jörg Haider
,,véletlen” balesete.
– A Benes-dekrétumok, a szlovák
nyelvtörvény szintén az ,,európai értékekhez” sorolandók.
– A mostani politikai és gazdasági
nyomásgyakorlás: ,,Minden hatalmunkat
bevetjük Magyarország ellen” – jelentette
ki a maoista Barroso.

Áram nélkül a XXI. században
A Cegléd és Törtel közötti „kiserdõ” szomszédságában lévõ
tanyán lakik a 85 éves Boros Imréné, szintén idõskorú lányával.
A két idõs néni kálváriája közel tíz évre nyúlik vissza, amikor
is felszámolásra került a ceglédi honvédség.
A helyi honvédség felszámolását követõen a DÉMÁSZ Zrt.
megszüntette a lõtér melletti adóház és gondnokház áramellátását. Csak az kerülte el a szolgáltató figyelmét, hogy a két
idõs hölgy lakóháza is innen kapta az áramot és így õk is
villany nélkül maradtak. Az illetékesek szakmai hozzáértésére
és hanyagságára jellemzõ, hogy nem sokkal ezt követõen még
a villanyórát is lecserélték a két idõs embernél, ami a mai napig
sértetlen állapotban, nulla fogyasztást mutatva ott díszeleg az
ingatlan oldalán.
Boros néni az évek folyamán már szinte mindent megpróbált, hogy orvosolják problémáját, és újra legyen áram a tanyában. Felkereste az önkormányzat illetékeseit, ott átirányították a DÉMÁSZ ceglédi kirendeltségéhez, a DÉMÁSZ viszont

– Kaptok pénzt az IMF-tõl, mondja
Brüsszel, ha Gyurcsány büntetlen marad,
az Alkotmányban is engedélyezitek a
homoszexuálisok házasságkötését, továbbá egyetértetek Simor bankelnök
horribilis havi fizetésével és lehetõvé teszitek a kivénhedt vén komcsiszaurusz
bírók ,,korrekt” ítélkezését a bíróságokon.
,,Európai értékek” tehát: a hazugság,
a gyarmatosítás, a kettõs mérce, a zsarolás, az erkölcstelen politizálás, a liberális mocsok, valamint minden eszköz,
módszer és eljárás, amivel a magyaroknak kárt lehet okozni. Brüsszel gazdaságilag, erkölcsileg és politikailag
egyaránt bóvli.
A Fidesz-kormány meghirdette
ugyan a gazdasági szabadságharcot, de
egyre inkább meghátrál és engedményeket ad. Ennek pedig több ezer milliárd megszorítás és káosz lehet a vége.
A fentiek elkerülésére a Jobbik már
tett javaslatot: az államadósság újratárgyalása, az országot kirabló pénzszivatytyúk leállítása, a teljes rendszerváltás és
elszámoltatás. Ez utóbbit 2010-ben a
Fidesz is megígérte. Ígérte, ígérte, ígérte…
Csuri Károly

az önkormányzatra hárította a problémát. Meglátogatta már a
két idõs nénit a körzet önkormányzati képviselõje, a VÁRVAG
Kft. illetékes munkatársa, sõt, még városunk polgármestere
is. Mindenki ígérgetett, de a segítség elmaradt.
Az elmúlt hónapban szereztem tudomást Boros néniék
problémájáról, felkerestem õket, hivatalos tájékoztatást kértem
a DÉMÁSZ Zrt. Ceglédi Kirendeltségének vezetõjétõl, mikor
tudják helyreállítani az egyoldalúan megszüntetett szolgáltatást és egyáltalán, hogy történhetett meg mindez a XXI.
században.
A napokban kaptam meg a DÉMÁSZ Zrt. hivatalos válaszát. Sajnos nekem is szembesülnöm kellett a cég bürokratizmusával. A szolgáltatás megszüntetését nem indokolták, csak
a hálózat újbóli megépítésének költségeirõl adtak írásbeli
tájékoztatást, ami közel hárommillió Ft, és amely összeget a
két idõs kisnyugdíjas néni képtelen lenne kifizetni. Az ügyet
korántsem tekintem lezártnak! Feltett szándékom, hogy harcom
addig folytatom, míg Boros néni újra mosógéppel tud mosni,
és nem gyertyával kell világítania! Kis Attila önk. képviselõ

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
Ha bõvebb információt akar megtudni a Jobbikról és tevékenységérõl, akkor keresse és vásárolja meg 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.
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Ceglédért a Testületben
Tisztelt Ceglédi Polgárok! Decemberi hírlevelünk
megjelenését követõen immár háromszor ülésezett
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Ezen üléseken végzett munkámról, legfontosabb felszólalásaimról kívánok most Önöknek rövid tájékoztatást adni.
A decemberi testületi ülésen 36 napirendi pontot tárgyalt
a grémium, melyek közül a következõket tartom a legfontosabbaknak:
Rendkívüli napirendi pontként tárgyalta a testület az
ÖKOVÍZ Kft. ivó- és szennyvízdíj emelési javaslatát. 2012.
januártól az ivó- és szennyvízdíjak összegét az állam garantálja,
melynek alapja a 2011. december 31-én érvényes ár. Evvel az
áremeléssel a Kft. ezt a garantált árat kívánta magasabbá tenni.
Az áremelés testületi vitájában elmondtam, hogy a cég az ezt
megelõzõ évben 71 millió Ft vezetõi jutalmat és prémiumot
fizetett ki, ezt kellene csökkenteni és nem a lakosság így is
igen magas terheit növelni. A fideszes városvezetés nem szavazta meg azon módosító indítványomat sem, melyben javasoltam, ha már az ÖKOVÍV Kft. mindenáron díjat kíván
emelni, az csak 4.2% legyen, mivel ennyi az éves infláció mértéke.
A Ceglédi Tûzoltó Parancsnokság alapvetõ feladatainak
ellátására 3750 ezer Ft pót-elõirányzati kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz, melyet a Fidesz-frakció nem kívánt támogatni, de ellenzéki nyomásra végül megszavazott.
Január 5-én tartott rendkívüli képviselõ-testületi ülésen két,
városunk élhetõbbé tételét elõsegítõ elõterjesztésrõl is döntött
a testület:
A közvilágítás korszerûsítése érdekében pályázatot készít
elõ LED-kijelzésû lámpatestek kihelyezésére.
Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Deák téri bölcsõde két csoporttal történõ bõvítése érdekében.
Január 19-én tartotta a grémium munkaterv szerint meghatározott ülését.
A testület döntött a Pesti-dûlõ útfelújításáról. Az elõterjesztést támogattam, ugyanakkor elmondtam, hogy a felújítás
több mint 5 millió forint önrészt jelöl meg és csak öt lakóingatlant érint. Szóvá tettem, hogy Cegléden több közút, illetve a
város több területén a közvilágítás is javításra szorulna, ezért
javasoltam a 2012. évi költségvetésben forrás megjelölését az
úthálózat javítására és a közvilágítás hiányainak pótlására,
különös tekintettel az Öregszõlõk városrészre.
Négy témakörben intéztem kérdést polgármester úrhoz:
– 49%-kal nõtt a tavalyi évben a szilárdhulladék szállítás díja,
akkor polgármester úr ígéretet tett a szolgáltatások bõvülésére,
ezzel szemben idén már a fenyõfák karácsony utáni elszállítását is megszüntette a szolgáltató Kft.
– Az ÖKOVÍZ Kft. vezetõi jutalmainak nagyságáról még decemberben tájékoztatást kértem, mely véleményem szerint
közérdekû adat, de ezt a tájékoztatást a mai napig nem kaptam
meg.
– Kértem polgármester urat, tájékoztasson a ceglédi kisállat
piac újbóli megnyitásának idõpontjáról és helyszínérõl.
– A tûzoltóság elkerült Ceglédtõl és hiányoltam a városvezetés
részérõl munkájuk megköszönését.
Kérdéseimre polgármester úr írásbeli tájékoztatást ígért,
melyrõl kézhezvételt követõen tájékoztatni fogom a tisztelt
lakosságot.
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
Kis Attila önkormányzati képviselõ (Jobbik)

Mit gondol a polgármester
a városvédõkrõl?
Arra kérem Önöket, hogy ha a 2010. október 3-i önkormányzati választáson nem a jobbikos képviselõjelöltekre adták
le szavazatukat, kísérjék figyelemmel az Önök által megválasztott képviselõ-testület munkáját. Szeretném
figyelmükbe ajánlani Kis Attila jobbikos önkormányzati képviselõ felszólalásait, melyeket
a www.cegled.hu önkormányzati honlapon
találhatnak. Itt hanganyagként és jegyzõkönyv
formájában is megismerhetik a testület döntéseit, akár visszamenõleg is. Ezúton polgármesterünk egy ingerültebb felszólalására hívnám fel a megtisztelõ figyelmüket, amelyet személyesen is volt szerencsém
végighallgatni.
Részlet Cegléd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2011. november 24-i ülésének jegyzõkönyvbõl:
„Csak elmondom zárójelben. A Városvédõk és Szépítõk Egyesülete
valóban írt nekem levelet, de a Városvédõk és Szépítõk Egyesületét
gyakorlatilag mi tartjuk el. A Városvédõk és Szépítõk Egyesülete
bármit akar tenni ebben a városban, mindig hozzám jön, hogy adjak
erre 50 ezer forint támogatást, oda akarnak tenni egy táblát, adjak
hozzá ennyi támogatást, a koszorújukat vegyem meg a koszorúzáshoz,
de gyakorlatilag a városvédõk, s ráadásul a város épületét használják,
ingyen és bérmentve. Ez az alaphelyzet, s igazából azon kívül, hogy
néha elhelyeznek egy panteont akarnak tenni, meg eljönnek
koszorúzni, meg piszkálódnak, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy
õk ezt gondolják. Azon kívül nagyon nagy eredményt ebben a
városban a városvédõk az elmúlt években nem tettek. Tehát egy olyan
egyesület, amelyik igazából van, de tulajdonképpen teljesen súlytalan,
s nem azért súlytalan, mert mondjuk egyszerûen lép, nem csinál
gyakorlatilag semmit ez a cég. Ez a helyzet.”
Ebbõl a jegyzõkönyv részletbõl megtudhattuk, hogy Földi
László polgármester mit gondol a városvédõkrõl. Vajon rólunk,
választópolgárokról mit gondolhat?! Nem szeretném véleményezni ezt a felszólalást, ezt Önökre, olvasókra bíznám.
Garamszegi Zoltán, a Jobbik Ceglédi Szervezetének alelnöke

Példaértékû
a magyar önfenntartó falu
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsály már a rendszerváltás után az önfenntartás útjára lépett: mindent maga termel
és maga állít elõ. A nyolcszáz lelkes falu a Start munkaprogram
mintatelepülése lett.
Az ország 525 települését érintõ projekt elõkészületei
elsõként a fehérgyarmati térség negyvenhat településén kezdõdtek el. A rozsályi modell már a BBC érdeklõdését is felkeltette, akik nemrég forgattak a településen. A rozsályi minta
lényege, hogy egy település az alapvetõ élelmiszerigényét
maga termeli, a fûtéshez szükséges hõt is maga állítja elõ úgy,
hogy közben a külvilágot kizárja és csak helyi vállalkozókat
foglalkoztat.
Lám-lám! Nem félni, aggódni, panaszkodni kell és másokra
mutogatni. Aki tud és mer cselekedni, valamint igazi közösséget tud létrehozni (nem rajongótábort), az talpon marad és
nem függ senkitõl! Aki többet akar tudni a mintafaluról, az
olvassa el a cikket a www.cegled.jobbik.hu honlapunkon.
Korondi Miklós
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Devizahitelesek

G E R J E S Z T Õ

Végre jó hír jelent meg a napokban a nemzeti média hasábjain. „Százmilliárdokat kell, hogy visszafizessenek a bankok a devizahiteleseknek és a devizahitelekkel rendelkezõ önkormányzatoknak egy
bírósági ítélet alapján!” A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete (BAÉSZ) beperelte az OTP Bankot, a kihelyezett hitelek
kezelési költségének devizában való elszámolása miatt.
Kásler Árpád elnök elmondta, hogy szervezetük elõször a
Fogyasztóvédelmi Hivatalhoz, majd a PSZÁF-hoz, ezután a
Bankszövetséghez, végül a Miniszterelnöki Hivatalhoz fordult
ügyükben. Természetesen mindenhonnan elküldték õket...
Ezt követõen bírósági eljárást kezdeményeztek, de még a
bíróságon is behívták elõtte egy személyes egyeztetésre, ahol
le akarták beszélni a perrõl. Ennek ellenére kitartottak és az
eredmény: 2011. december 8-án a Békés Megyei Bíróság elsõfokú ítéletében kimondta, hogy a devizahitel kezelési költségének devizában való megállapítása visszamenõleges hatállyal
SEMMIS (forrás: http://kaslerarpad.hu). Az ítélet még nem
jogerõs.
Az OTP fellebbezett a bíróság ítélete ellen, ezért az ügy a
Szegedi Ítélõtábla elé kerül másodfokon. A kihelyezett hitelek
összességénél százmilliárdokra rúg a jogosulatlan tõkeelvonás.
A BAÉSZ elnökétõl még azt is megtudhatjuk, hogy ezeket az
összegeket a bankok kamatostól kell, hogy visszafizessék. Felmerül
a kérdés az önkormányzatok esetében, hogy azok a polgármesterek, akik nem kezdeményeznek bírósági eljárást ez
ügyben, illetve nem kérik a hitelezõ bankot visszamenõleges
elszámolásra, nem követnek-e el hûtlen kezelést az adófizetõk
vagyonával?
Egy másik elindított eljárás célja az volt, hogy a bíróság
kimondja, az egyoldalú szerzõdésmódosítások többsége tisztességtelen,
ezért ezek évekre visszamenõen semmisnek tekintendõk. A
Szegedi Törvényszék elsõfokon meghozott ítéletében érvénytelennek nyilvánította a Partiscum XI. Takarékszövetkezet 2010.
március 1-jétõl 2010. június 4-ig hatályos általános szerzõdési
feltételeit. Az ítélet hatálya kiterjed a pénzintézet valamennyi
ügyfelére, akik a bírósági döntés jogerõre emelkedéséig nem
fizették vissza hitelüket.
A fentiekbõl is látszik, hogy az igazság a devizahiteleseknél
van, érdemes és kell is jogi útra terelni ezeket az ügyeket, ezt
segítendõ a Jobbik a devizahitelezésrõl és az államadósságról
való folyamatos tájékoztatás érdekében http://uzsorastop.hu
néven honlapot indított.
Garamszegi Zoltán, a Jobbik Ceglédi Szervezetének alelnöke

A Jobbik a fiatalok körében egyértelmûen a második
helyet foglalja el a parlamenti pártok közül. A Tárki felmérése
alapján A JOBBIK A 2011-ES ÉV NYERTESE.
Valamit nagyon jól csinál Kis Attila jobbikos önkormányzati képviselõ a képviselõ-testületben, mert az országos médiákhoz hasonlóan a Ceglédi Panoráma és a Mozaik c. lap is
elhallgatja érdemi hozzászólásait és aktív tevékenységét. A
Ceglédi Kék Újságban pedig a sajtóreferens városvezetés által
engedélyezett, ellenzéki véleményeket, hozzászólásokat gondosan kerülõ beszámolója jelenhetett csak meg a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen történtekrõl. Korondi Miklós országgyûlési képviselõ tevékenységét is hasonlóan próbálják elhallgatni! Ez a hiteles, egyoldalú tájékoztatás! Ám, ezen egy csöppet sem csodálkozunk, mivel a nyári ugyeri riportunk a mai
napig nem jelenhetett meg a városi televízió képernyõjén. Eddig azt hittük, hogy csak a kommunista idõkre volt jellemzõ
a cenzúra, de már látjuk, hogy a jelenlegi kormánypártok idején
is felütötte a fejét.
Sajnos mind a mai napig nem derült ki, hogy a BKV-hez
hasonlóan veszteséges ÖKOVÍZ Kft. a tavalyi évben hány tízmillió Ft vezetõi jutalmat osztogatott szét. Talán itt is elõbbutóbb menesztve lesz a felelõtlen cégvezetés?...
Tudta-e Ön, hogy az Új Magyar Gárda Cegléden is dolgozik? Decemberben a Kernács telepen egy háromgyermekes
család leégett házát áldozatos munkájukkal helyreállították,
több ceglédi szegény családnak segítettek élelmiszer és tûzifa
adományokkal.
Lopják az önkormányzat vagyonát Cegléden! A Csengeri
utcában lévõ önkormányzati bérlakások kiürítését követõen
az épületbõl tokostól kiszaggatják az ajtókat és egyes épületeken már a tetõ nagy részét is elhordták! Vajon hol vannak a
rend éber õrei ilyenkor?

MEGHÍVÓ
A Cigle Hagyományéltetõ Egyesület minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár soron következõ elõadására! Az elõadás címe: Emlékezzünk együtt 1919. március 21-re és az
azt követõ 133 napra – „BEZÚZÁSRA ÍTÉLT IRODALMUNK”. Fekete István: Zsellérek címû (cenzúrázatlan)
mûve. ELÕADÓ: ifj. TOMPÓ LÁSZLÓ irodalomtörténész.
RENDEZVÉNY HELYE: CEGLÉDI KASZINÓ, FELHÁZ U.
62. IDEJE: 2012. március 21. (szerda) 18.00 óra.

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA – VÁLTOZÁS!
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ és Kis Attila önkormányzati képviselõ közös lakossági fórumot tart minden
hónap utolsó pénteken, 18 órai kezdettel, a Ceglédi Kaszinóban. Korondi Miklós országgyûlési képviselõ fogadóórát tart
minden héten csütörtökön 16-18 óráig a Jobbik helyi irodájában
(Kossuth Ferenc utca 3-5.). Kis Attila önkormányzati képviselõ
fogadóórát tart minden héten csütörtökön 16-18 óráig a Jobbik
helyi irodájában (Kossuth Ferenc utca 3-5.).
FIGYELEM! VÁLTOZÁS!
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy az új Jobbik iroda a
Kossuth F. utca 3-5. szám alatt található (a Pincegazdaság
fölött). Az új Iroda nyitva tartása: minden csütörtökön délután
16-18 óráig.
AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.cegled.jobbik.hu és a www.korondimiklos.jobbik.hu
honlapunkat, melyen megtalálhatják országgyûlési képviselõnk egybegyûjtött felszólalásait és sok érdekes írást. Ajánljuk
a www.jobbik.hu és a www.barikad.hu honlapokon történõ
folyamatos tájékozódást is.
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