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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!

Nyílt levél
az izraeli
nagykövetnek
Mint ismeretes, ez év márciusában, Balog Zoltán miniszter a kormány nevében Táncsics-díjjal tüntette
ki Szaniszló Ferenc újságírót, az Echo Tv mûsorvezetõjét. Majd ugyanez a Balog néhány nap múlva
arra kérte Szaniszló urat, adja vissza a kitüntetést.
Mi történt a két esemény között? Az történt, hogy
két nagykövet, az amerikai és az izraeli kifogásolták
Szaniszló Ferenc kitüntetését (vétót emeltek?), aki azt
emelt fõvel adta vissza, mondván, neki nem ér annyit,
hogy ezért Magyarországot meghurcolják. A botrány
után a Jobbik elnöke, Vona Gábor nyílt levelet írt a
zsidó nagykövetnek, mely levél rövidített és szerkesztett változatát most közzétesszük.
„Nagykövet Úr!
Pár hónapja írtam már Önnek egy levelet. Arra kértem, segítsen már nekünk, magyaroknak,
hogyan kell kezelni a kettõs állampolgárság
problémáját. Tudtam, hogy nem fog válaszolni.
Hiszen akkor leleplezõdött volna, hogy ami
ellen nálunk Ön tiltakozott, az az Önök országában mindennapi gyakorlat.
De nem emiatt írok, hanem a felháborító közleménye miatt, amelyet megengedett magának.
Szaniszló Ferencet támadja, azt az újságírót, aki
hozzá mer nyúlni tabutémákhoz is. Ön túllépett
egy határt, hogy ide delegált diplomataként a
magyar kormányt, ezáltal Magyarországot utasítgatja. Hogyan mer Ön itt bármely magyar intézményt utasítani? Mi köze van ahhoz, hogy
Magyarországon ki és milyen díjat kap?
Tudom, Ön ezt most egy vállrándítással elintézi. Én csak egy magyar vagyok, Ön szerint
még antiszemita is. De jelzem, hogy nagyon
téved. Nem vagyok antiszemita. Minden egyes
népet, nemzetet tisztelek, és minden nép vagy
nemzet büszkeségét is tisztelem. A zsidóságét
is. Ellenben visszataszítónak tartom bármely nép
vagy nemzet világuralmi törekvéseit. A zsidóságét is. És az Ön viselkedésében ezt az arrogan-

MEGHÍVÓ
Dr. Tóth Zoltán József
alkotmányjogász,
egyetemi docens
elõadást tart:

„A SZENTKORONA-TAN MA”
címmel

2013. április 26-án (pénteken),
este 6 órakor.
Helyszín: Ceglédi Kaszinó
Az érdekesnek ígérkezõ
elõadásra minden érdeklõdõt
szeretettel hívunk és várunk!

Adjon az Isten! Szebb jövõt!
ciát látom. Mivel rajtam kívül egyetlenegy pártelnök sem mondana Önnek ilyet, jó, ha én elmondom. Jó, ha hall más véleményt is a sok
talpnyalás mellett. És azt is szeretném elmondani, hogy nem mindenki fél Önöktõl az én
hazámban sem. Én sem félek. Ezt jól jegyezze
meg! Én soha nem leszek Izrael kutyája, mint
itt az összes parlamenti párt. Érti? Soha! Sem
megvásárolható, sem megfélemlíthetõ nem
vagyok. És ezzel még sokan vagyunk így, és egyre többen. És ha kormányra kerülünk, Gyöngyösi Márton lesz a külügyminiszter, Szaniszló
Ferenc pedig a Médiahatóság élére kerül. Önt
pedig, udvariasan hazaküldjük. És minél elõbb,
annál jobb!”
Megjegyzés: egy nagykövet feladata az, hogy a
küldõ országot képviselje egy másik államban.
A fogadó ország belügyeibe való beavatkozás a
diplomáciai kapcsolatok legdurvább megsértését jelenti, ami az adott nagykövet azonnali kiutasításával szokott járni. Persze, vannak kivéFolytatása a 2. oldalon
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MAGYAR TAVASZ, MAGYAR FÖLD, MAGYAR GYEREKEK!
Nyílt levél az izraeli nagykövetnek... Folytatás az 1. oldalról

telek. A kivételeket a kiszolgáltatott, gyarmati sorban
lévõ fogadó országok jelentik, melyeknek nincs elegendõ
bátorságuk a retorzióra. Hazánk kiszolgáltatottságát
bizonyítja, hogy 2010-ben két izraeli kémrepülõgép
repült Ferihegy fölé büntetlenül, továbbá erre utalnak a
magyar-román zártkapus focimeccs elõzményei, a mostani Szaniszló-ügy, és Szolnok. Szolnokon nemrégiben
egy magyar-izraeli mérkõzésen betiltották a magyar
zászlót! Megismételjük: 2013-ban, Magyarországon, egy
sportmeccsre nem lehetett bevinni a magyar állam
zászlóját! Mi ez, ha nem gyarmat?
Gerjemente Szerkesztõsége

Gyöngyöspata
követendõ példát állított
az önkormányzatok elé
Gyöngyöspata képviselõ-testülete egyhangú szavazással helyi jogszabályt fogadott el, amely nem ismeri
el történeti alkotmányunk idegen megszállás miatt bekövetkezett felfüggesztését.
Gyöngyöspata képviselõ-testülete ennek megfelelõen
kimondta, hogy helyi szintû jogszabályait a nemzet
egységét megtestesítõ Szent Korona nevében alkotja
meg, Magyarországot a Szent Korona országának tekinti.
A Heves megyei település védõszentjének Boldogaszszonyt, Magyarország Nagyasszonyát ismeri el, egyedülálló nemzeti kulturális kincsünket, a rovásírást védelemben részesíti, s az önkormányzat forgalomképtelen
vagyonelemeit – különösen a termõföldet, vízkészletet,
erdõket – a Szent Korona tulajdonjogának tekinti, amelyek Gyöngyöspata gazdasági függetlenségének biztosítékát jelentik.
Felhívással fordulnak minden önkormányzat felé!
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ (Jobbik)

A magyar föld nem eladó!
Dr. Ángyán József Cegléden
2013. március 8-án Ángyán képviselõ úr (Fidesz) elõadást tartott a földtörvény tervezetérõl a Református
Gyülekezeti Házban. Az eredeti helyszín a színház kamaraterme lett volna, de ezt a nemzeti együttmûködés kormányának helyi mamelukjai megakadályozták. Az
összejövetelt az Élõlánc Magyarországért és a Váralja
Szövetség rendezték (www.varaljaszovetseg.hu).
A tanár úr másfél órás elõadását, az eddig nem
nagyon ismert információk hatására megdöbbent hallgatóság nagy figyelemmel hallgatta. Ilyen információ volt,
hogy 2012. december 17-én a parlamentben – a Jobbik
kivételével – megszavazták az integrált mezõgazdasági
termelésszervezéssel kapcsolatos alkotmány-módosítást.
Itt arról van szó, hogy az országot 7 régióra bontanák
és minden egyes régiót egy-egy integrátornak (nagytõkésnek) adnák koncesszióba. Az integrátor, mint monopólium lenne a régió ura. Az MSzP együtt szavazott a
kétharmaddal, valószínûleg ez az oka a témát érintõ
hírzárlatnak.
Egyébként is kettõs hatalom van az országban, a látható és nyilvános parlamentáris acsarkodás, valamint a
nem látható háttérben mûködõ Fidesz-MSzP nagykoalíció, ami valójában pártfüggetlen oligarcha maffia
hálózat. Bár a kormányzati kommunikáció a zsebszerzõdéseknek is hadat üzent, e téren semmi sem történt.
Már 1 millió hektárt mûvelnek külföldiek. Ha kihúzzák
alólunk a földet, akkor idegen érdekektõl függ majd,
lesz-e mit ennünk? Ezen túl az eladott földeket már nem
tudjuk akárhogyan visszaszerezni: csak vérrel és háborúval. (Megjegyzem: az uniós csatlakozási tárgyalások
során a magyar föld kérdését a Fidesz vitte be a tõke
szabad áramlása fejezetbe. Neki köszönhetjük, ha palesztinokká válunk saját hazánkban!)
Ángyán úr még elmondta, hogy a legnagyobb hazai
„gazdák” esetében is vannak érdekességek, pl. a „Csányi-féle” Bonafarmot Szingapúrban jegyzik. A földhaszonbérleti pályázatok is tele vannak visszaélésekkel.
Miközben a többség néhány hektárhoz jutott, a földek
80-90%-át néhány jól meghatározható kormánypárti és
szoclib érdekcsoport vitte el.
Mi a baj a készülõ földtörvénnyel? Az, hogy ellentétes a kis- és közepes gazdálkodók érdekeivel és a kormány hivatalos programjával is. „Nem ezt mondtuk az
embereknek a választások elõtt!”
Mi a megoldás? A haszonbérleti szerzõdéseket felül
kell vizsgálni! Olyan földtörvényre van szükség, amely
csak és kizárólag a magyar nemzet érdekeit veszi figyelembe és kizárja a külföldiek tulajdonszerzését, mert
Csuri Károly
akié a föld, azé az ország!

www.jobbik.hu
2. oldal
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ELSZÁMOLTATÁST, MUNKAHELYET, KÖZBIZTONSÁGOT!
Elszámoltatás helyett...

„Kedves elvtársak!”

A kormány az elmúlt hetekben olyan ötlettel állt elõ, hogy
a Svájcban lévõ magyar állampolgárok betéteit megadóztatja.
Véleményem szerint a Fidesz „eszement” ötlete helyett
az emberek leginkább arra lennének kíváncsiak, hogy kik által
és hogyan kerültek Svájcba a mesés bankbetétek, és arra, hogy
mikor lesz végre elszámoltatás, börtönbüntetés és vagyonelkobzás?
Ha a kormány által kitalált adóztatás valamilyen formában
létrejön, akkor gyakorlatilag legalizálják a vagyon Magyarországról történt kirablását. Egyes adószakértõk, elemzõk
szerint, ha a magyar hatóságok nyomozást indítanának a gyanús privatizációs eljárások ügyében és keresnék a korrupciós
pénzeket, akkor alapos gyanú esetén eljuthatnának akár a
svájci bankszámlákig is.
Ha csak a szûk szakterületemre, a MÁV gazdasági helyzetére gondolok, akkor látható, hogy a kormány a MÁV gazdasági ügyeinek vizsgálata során szinte semmilyen eredményes
nyomozást nem tud felmutatni, pedig milliárdos nagyságban
síboltak el közpénzt!
Dr. Budai Gyula volt elszámoltatási kormánybiztos szerint
is minimum 15 milliárdra tehetõ a MÁV-ot ért vagyoni kár.
Hogy emögött mennyi korrupciós pénz van, ki tudja? Ha csak
arra gondolok, hogy a Debreceni Jármûjavító 50 hektár
nagyságú területét felépítménnyel, vágányhálózattal, korszerû
technológiával és szakképzett munkaerõvel együtt 72,5 millió
forintért árusították ki a román Grampet Holdingnak, akkor
szinte egyértelmû.
Véleményem szerint, akik a szerzõdést aláírták, megismerhetõk. Ha pedig így van, máris elkezdõdhetne a nyomozás,
vagy ez is a Jobbikra vár 2014-tõl?
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ (Jobbik)

Így köszöntötte Victor Ponta román kormányfõ az egybegyûlteket az MSzP évértékelõjén. A közönség a megszólítást nem
tiltakozással, hanem nagy tetszésnyilvánítással fogadta. Azaz
elismerték, hogy az MSzP azonos elveket vall az oláh díszvendéggel. De melyek a meghívott fõbb tulajdonságai és elvei?
Victor Ponta egy beképzelt, öntelt alak. Durva sovinizmusának elsõ számú célpontja a magyarság. Agresszív magyarellenessége nem korlátozódik az Erdélyben élõ nemzettársainkra, a jelenlegi Csonka-Magyarországot is nem egyszer
megtámadta már. Egyes székelyföldi vélemények szerint magyargyûlölõ rafináltsága Ceausescu-n is túltesz. De ez a magyarellenesség egyáltalában nem zavarja az MSzP-t! Hiszen
elvtársak õk bárkivel, aki a magyarság ellen bármit is tesz.
Szaladgálhat Mesterházy Kolozsvárra bocsánatot kérni,
miközben Ponta a díszvendégük és Brüsszelben is csak áskálódni képesek Magyarország ellen. (Lásd Andor László,
Göncz Kinga tevékenységét.)
„Haladó hagyomány,” hogy amikor a „baloldal” Magyarországon hatalomra kerül, mindig ráront saját nemzetére. Ha
pedig nincs éppen kormányon, mindig összeszûri a levet
ellenségeinkkel. Micsoda stílus ez, elvtársak? Csuri Károly

...Szilánkok...
Magyarországi mondóka 2013-ból: Akár szegfû, akár
narancs, Izraelbõl jön a parancs!
2012 a sikerek éve volt, a nemzeti együttmûködés keretében 1 millió új munkahely jött létre 2 millió régi helyett.
A 2012 az eredmények éve volt. Újra állami kézbe
kerülnek azok a vállalatok, amelyek eddig jól mûködtek.
A szerencsejáték helyét átvette az adórendszer. Az adórendszer drasztikusan egyszerûsödött: Minden után kell adót
fizetni. Nincs kivétel.
A közoktatás színvonalát olyan szintre fejlesztjük, hogy
az emberek ne akarjanak egyetemre menni. Ezzel a felsõoktatás
problémáját is megoldjuk.
A félkarú rablók helyét kétkarúak vették át.

A multiknak nyomjuk
a pénzeket
A rendszerváltás utáni kormányok óriási hibát követtek
el azzal, hogy a külföldi tõkére alapozták a gazdaság fejlõdését, az életszínvonal növelésének reményét a magyar cégek,
illetve a hazai termelés felfuttatása helyett – mondta Volner
János, a Jobbik országgyûlési képviselõje sajtótájékoztatón.
Elveszítették ugyanis Magyarország exportpiacait, leépítették és fillérekért elkótyavetyélték a magyar termelõkapacitásokat. A hazai termelés visszaesése miatt 1,5 millióval kevesebb lett a munkahelyek száma, az életszínvonal és a megélhetési feltételek drámaian romlottak, míg a fiatalok kilátásai
a jövõre nézve szintén drámaian rosszak. A felelõsség egyértelmûen az elmúlt 22 év kormányaié – fogalmazott a nemzeti
radikális párt politikusa.
Szólt arról is, hogy a nemzetgazdasági miniszterhez ennek
kapcsán korábban írásbeli kérdést intézett, és a válaszból egyértelmûen kiderült, hogy a 100 millió forintnál magasabb öszszegû támogatásokat szinte egytõl-egyig csak külföldi cégek
kapják. A hiánnyal küzdõ magyar költségvetésbõl, a magyar
emberek adóforintjaiból támogatjuk az amerikai, német, francia és brit nagyvállalatokat, amelyek adott esetben luxusipari
termékeket állítanak elõ.
A kormánynak ehelyett a magyar cégek piacszerzési tevékenységét, a magas hozzáadott értékû termelés létrejöttét, a
kutatás-fejlesztést kell támogatnia. „Ennek garanciáit azonban
nem látjuk” – így Volner.

Tényleg felzárkózunk Nyugat-Európához!
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A KÉPVISELÕSÉG NEM MEGÉLHETÉS, HANEM SZOLGÁLAT!
Kár erõlködni

Még tavaly döntöttek

A nagykõrösi népszavazáson csúfosan megbukott a
helyi FIDESZ, mert az emberek többsége nem támogatta
a megyeváltási szándékot. A többség nem is vett részt a
szavazáson, mert átláttak a becsapós kérdéseken és közülük többen kérdezték, hogy valójában milyen
érdekek hajtják a FIDESZ-t a megyeváltáshoz.
Czira Szabolcs polgármester utolsó politikai
húzásának egyikét nem támogatták. Az elmúlt
közel 15 évben lett volna lehetõsége munkahelyeket teremteni, de õ ezt nem tette meg, helyette a
beruházásokat részesítette elõnyben. Vajon miért?
A beruházásokból hány nagykõrösi család tudott
kenyeret vásárolni vagy családja számára megélhetést biztosítani?
Tisztelt hölgyek és urak, itt az ideje felébredni és kisöpörni a parlamentbõl és az önkormányzatokból azokat,
akik az elmúlt több mint két évtizedben ide juttatták népünket. A következõ választáson jól gondolják meg, hogy
kire adják szavazatukat. Kérem Önöket, ha valóban jobbat
akarnak, akkor szavazzanak az egyetlen hiteles és nemzeti
pártra, a Jobbik Magyarországért Mozgalomra, mert a többi
már bebizonyította, hogy alkalmatlan erre a feladatra.
Bízom benne, hogy Czira polgármester belátja, hogy
nincs értelme tovább erõltetni a megyeváltást. De ha esetleg
tovább erõlködik, a parlament nem támogatja ezt a cselekedetet. Véleményem szerint nincs értelme szembemenni
a többségi akarattal. Dénes Dénes (önkormányzati képviselõ)

A képviselõ-testület még tavaly döntött arról, hogy a
Pálfája mellett lévõ földutat (Fûzfás út) leaszfaltozza,
részben pályázati pénzbõl illetve az önrészt hitelbõl fedezve. Ilyen esetben a kiviteli munkát meg kell pályáztatni,
ez meg is történt és nyert a Tief Terra Építõipari
és Szolgáltató KFT. (2750 Nagykõrös, Eszperantó
u. 2.).
A nyertes bruttó 155.672.549 Ft-ért vállalta el
a kiviteli munkát. A pályázaton részt vett a Soltút
Útépítõ Fenntartó és Kereskedelmi KFT. is, aki
bruttó 165.297.117 Ft-ért vállalta volna a munkát.
Tõsgyökeres nagykõrösiként fogalmam nincs,
milyen cég lehet a nyertes és még az Eszperantó
utcába van bejegyezve, melytõl pár méterre lakom és soha
semmilyen mozgást ott nem láttam.
A dolog érdekessége, hogy egy ilyen nevû cég akar
Budapesten a Citadella tövében telket vásárolni. Kié lehet
a cég? Hol van bejegyezve? Ki állhat a háttérben, ha már
megnyerte ezt a pályázatot? Van-e gyakorlata ilyen útépítési munkában? A FIDESZ elszámoltatást ígért a választások idején, de eddig nem igazán tudunk komoly eredményrõl. Úgy látom, az elszámoltatás a Jobbikra vár, mi
majd kiderítjük, hogy mûködött a közbeszerzés és kik,
hogyan nyertek pályázatokat és jutottak milliárdos bevételekhez.
Dénes Dénes (önkormányzati képviselõ)
a Jobbik Nagykõrösi Szervezetének elnöke

a Jobbik Nagykõrösi Szervezetének elnöke

Megkezdõdött a kampány! 2013.
április 13-ára virradóra irodánk faláról
eltûnt a jobbikos zászló. Valakinek útjában állhatott a 4 méter magasan lévõ
lobogó, ezért ellopta. Ha a választási
kampány már így kezdõdik, milyen
lesz akkor a vége?
Tudta-e Ön, hogy Cegléd Város Önkormányzata tavaly közel 43 millió
Ft-ot költött a városi ünnepségekre!
Kis Attila önkormányzati képviselõ
indítványának köszönhetõen a belsõ
ellenõrzés idén már legalább szúrópróbaszerûen ellenõrzi ezen összeg
felhasználását. A rendezvényszervezés
részletes költségvetési elszámolása
hiába tartalmaz több gyanús tételt, elfogadásához mégsem szükséges testületi döntés, hiába kérte azt a jobbikos
képviselõ!
Magyarországon a közvélemény-kutatások szerint is egyre nagyobb az
EU-s tagságunkkal kapcsolatos kiábrándultság. Itt az ideje, hogy végre felálljon a Jobbik által javasolt parlamenti

eseti bizottság, amelynek a feladata
uniós csatlakozásunk komplex, a közvetett hatásokat is figyelembe vevõ
mérlegének elkészítése lenne. Ennek
ismeretében népszavazáson kell a
magyar társadalomnak döntenie arról,

G E R J E S Z T Õ
hogy a jövõjét egy teljes politikai
unióban, az Európai Egyesült Államokban képzeli el, vagy a nemzetek
szükséges önrendelkezését biztosító
Nemzetek Európája koncepció keretében.
A Népszava egy 2012 áprilisában
megjelent cikkében azt írta a Jobbikról, hogy már a tömeggyilkosságokat
is tagadja. A tömeggyilkosságok alatt
természetesen a holokausztot értette az
erre mindig nagyon érzékeny lap, az
állítása viszont természetesen nem felelt meg a valóságnak, ezért a nemzeti radikális párt bírósághoz fordult
személyiségi jogai védelmében. Mivel

állítását a Népszava semmivel nem
tudta alátámasztani a perben sem,
ezért a Fõvárosi Törvényszék elsõfokú,
még nem jogerõs ítéletében megállapította, hogy a Népszava megsértette a
Jobbik személyiségi jogait, bocsánatkérõ közlemény megjelentetésére, továbbá nem vagyoni kártérítés megfizetésére is kötelezte a valótlanságot nagy
nyilvánosság elõtt állító sajtószervet.
Belsõ vizsgálat indult Morvai Krisztina EP-képviselõ köztévébõl való
kitiltása ügyében. Mint ismert, a
Jobbik EP-képviselõjét elõbb behívták
a köztévé mûsorába, majd késõbb –
„felsõbb utasításra” – lemondták azt,
mondván, túl sok a jobbikos megszólaló. Ez a híres „fideszes” demokrácia
Magyarországon!
Kiderült, hogy a jelenlegi Fideszkormány rengeteg offshore céget támogat „elképesztõ nagyságú” összegekkel az adóforintjainkból, annak ellenére, hogy csak „átlátható szervezet”
támogatható.

...Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, soha többé nem lesz ébredésed,...
4. oldal

GERJEMENTE

2013. április

CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Csak a Fidesz – az ÖKOVÍZ Kft.-ben is
A Ceglédi Önkormányzat Képviselõ-testülete márciusban, zárt
ülésen döntött az
ÖKOVÍZ Kft. mûködését felügyelõ bizottság tagjainak új
személyi összetételérõl. Az elõterjesztés
az egész ellenzéki
oldalt meglepetésként érte, de különösen a Felügyelõ
Bizottság eddigi egyetlen nem fideszes tagját, Ifj. Károly Ferencet, a
CFE helyi képviselõjét, aki helyére
dr. Ferenczi Norbert fideszes képviselõt „ültették”.
A Nemzeti Együttmûködés kormányának helytartói ezzel a döntéssel kizártak Cegléd legnagyobb gazdasági társasága mûködésére való
rálátásból minden szervezetet a sajátjukon kívül – tehát a helyi vízmûnél már valóra vált a választási szlo-

gen: „Csak a Fidesz!”
A Ceglédért Független Egyesület
és az MSZP a döntést követõen viszszahívta minden felügyelõ bizottsági
delegáltját a város gazdasági társaságaiból. A Jobbik Ceglédi Szervezete szintén felháborítónak tartja és
mélyen elítéli a helyi Fidesz diktatórikus döntését! Felügyelõ bizottsági
tagjait (egy fõ) nem hívja vissza, mivel akkor minden ellenzéki kontrol
megszûnne városunk gazdasági társaságai felett.
Földi László polgármester az ügygyel kapcsolatban így nyilatkozott:
„2010 óta a külsõs bizottsági helyek kiosztásával a Fidesz példaértékû módon
felülreprezentáltan biztosítja az ellenzéki
pártok részvételét két önkormányzati
bizottságban.”
Nos! A Jobbik Ceglédi Szervezete
a 2010-es önkormányzati választásokon közel fele annyi szavazatot

Panaszbejelentõ Központ
Cegléden

kapott az Önök bizalmából, mint a
Fidesz! A Fidesz alkotta torz választási rendszer következtében a Jobbik
egy képviselõt tudott delegálni a
helyi Képviselõ-testületbe, a Fidesz
a polgármesterrel együtt tíz fõt!
Az önkormányzati bizottságoknak öt külsõs fideszes bizottsági
tagja van, míg a legnagyobb ellenzéki pártnak – a Jobbiknak – egy!
Igaz, a testületi döntés felügyelõ
bizottsági tagokról szólt, nem a polgármester úr által említett önkormányzati bizottságok külsõs tagjairól, de tudatom, ott sem rózsásabb
a helyzet.
Ma Cegléd város gazdasági társaságai közül csak egyben, a városi
televízióban marad egy jobbikos
utolsó bástyaként, betöltve a „felülreprezentált” ellenzéki kontrollt.
Kis Attila
önkormányzati képviselõ (Jobbik)

Utcák helyett tankcsapások

Településünkön megelégeltük a rossz közbiztonsági
állapotokat, az önkormányzat tehetetlenségét és úgy
döntöttünk, hogy hatékony intézkedésekbe fogunk a
rendõrség és a különbözõ hatóságok mozgósítása terén. Tevékenységünket jogászi, szakmai
támogatással, az Érpataki Modell Hálózata segítségével, a „modellben” szerzett tapasztalatok
felhasználásával végezzük.
Ahhoz, hogy Cegléden is jelentõs eredményeket tudjunk elérni, felállítottunk egy (civil)
Panaszbejelentõ Központot, mely a következõ
telefonszámon, illetve e-mail címen érhetõ el: 06-70-2991445, e-mail cím: panaszbejelentocegled@gmail.com.
Ezen a számon fogadjuk az Önök bejelentéseit, az
Önöket ért jogsérelmekre, intézkedések hiányosságaira,
a nem kielégítõ rendõri intézkedésekre, stb. vonatkozó
panaszaikat.
Tehát, amennyiben Önhöz betörtek, meglopták és elégedetlen az azt követõ hatósági eljárással, akkor minél
elõbb forduljon hozzánk bizalommal a panasza megosztásával, ugyanis ezeket a problémákat a bejelentésük
után a legrövidebb idõn belül közvetítjük a megfelelõ
szervek felé, és nyomon követjük a rendõrség és az
egyéb hatóság munkáját, majd annak fejleményeirõl
tájékoztatni fogjuk Önöket.
Lovas Emõke

Ha már Cegléd, ha már Csengeri, akkor ismét egy
megoldandó feladat: a radikális útjavítás!
Az utakon alig lehet járni a sár, a rengeteg kátyú és
gödör miatt. Annak ellenére van ez így, hogy az itt élõk
már tettek lépéseket az útjavítás céljából. Például a
Kékkõ, a Szüret és más utcák lakói már 2006ban befizették az ingatlanuk elõtti területre esõ
aszfaltozási költség-hozzájárulást. Az ígéret arról
szólt, hogy 5 éven belül megtörténik az aszfaltozás. Ennek ellenére, mind ez ideig semmi sem
történt.
Ígérni senki sem szegény. Azt meg nem is
boncolgattuk, hogy 6 évig ki is használta a befizetett pénzt? Milyen érdekes, akár pályázatról van szó,
akár a költségvetésrõl, ezekbõl a Csengeri mindig kimarad? Miért is? Vagy a befizetett összeg csak arra volt
elég, hogy idõrõl-idõre befoltozzák a kátyúkat? Eddig
mindenki türelmesen várt, de elfogyott a türelem, ezért
a Kékkõ utca lakói tavaly már saját maguk is részt vettek
a gödrök betömködésében, hiszen nap mint nap valahogy haza kell jutniuk. Autóik idõ elõtt tönkremennek, melyet nem az önkormányzat fog megjavíttatni, úgyhogy megint egy komoly probléma, melynek
megint nincs felelõse, a megoldásról nem is beszélve.
Mi a magunk kötelességét már teljesítettük, a pénzt
befizettük. Az utcákat 2011-ig le kellett volna aszfaltozni.
Kérdésünk: erre mikor kerül sor?

ceglédi bázisvezetõ (Érpataki Modell Országos Hálózata)

Lovas Emõke
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GYÕZZÖN A JOBBIK!
KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ fogadóórát tart minden héten
csütörtökön, 16-18 óra között, a Jobbik Ceglédi Irodájában, a Kossuth Ferenc
utca 3-5. sz. alatt.
VÁLTOZÁS! – Kis Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden
hónap harmadik kedden, 17-18 óra között, a Jobbik Ceglédi Irodájában, a
Kossuth Ferenc utca 3-5. sz. alatt.
A CEGLÉDI JOBBIK IRODA NYITVA TARTÁSA
Minden hétfõn délelõtt 9–11 óráig – lakossági panaszok bejelentése. Minden
csütörtökön délután 16–18 óráig, minden hónap harmadik kedden 17–18
óráig. Helyszín: Kossuth Ferenc utca 3-5.
TÖBBET AKAR TUDNI A JOBBIKRÓL?
Akkor olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes hetilapot!
TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?
Akkor tájékozódjon a www.alfahir.hu; a www.jobbik.hu; a www.kuruc.info,
valamint a www.huntv.hu c. honlapokon.
SZÍVES FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK
a www.korondimiklos.jobbik.hu és a www.cegled.jobbik.hu honlapokat is,
amelyeken megtalálhatják országgyûlési képviselõnk egybegyûjtött felszólalásait és sok más érdekes írást is.
A HAZA NEM ELADÓ!
A Jobbik Ceglédi és Nagykõrösi Szervezete hívja és várja tagjai sorába a
tenni akaró, nemzeti érzelmû fiatalokat és felnõtteket, hogy közösen dolgozhassunk Hazánk megmentéséért. Jelentkezés a Jobbik Ceglédi Szervezetébe:
a 06-70-944-3556-os telefonszámon. Jelentkezés a Jobbik Nagykõrösi
Szervezetébe: a 06-30-696-4953-os telefonszámon.

Ha elolvasta hírlevelünket, adja át annak, aki még nem olvasta!
Köszönjük szépen!

A Jobbik ceglédi irodája falán (Kossuth
F. u. 3-5.) március 15-e óta lobog a
székely zászló. Ez addig lesz így, amíg
székely-magyar testvéreink (minimum!) autonómiához nem jutnak!
Egyébként pedig: Vesszen Trianon!

Kerékpárutat a Kõrösi
és a Mizsei útra
A Kõrösi és a Mizsei úton közlekedõk régi, megoldatlan problémája a két közútszakasz hatalmas
gépjármûforgalma miatt megnövekedett balesetveszély, mely minden esztendõben több halálos
áldozatot is követel.
Választási kampány részeként sokszor elhangzott a településeket öszszekötõ kerékpárutak kialakításának ígérete, de a megvalósítás terén
a mai napig semmilyen lépés nem
történt a 2/3-os felhatalmazással
rendelkezõ kormánypárt részérõl.
A lakossági panaszok sokaságát és
az ügy megoldatlanságát látva a
Jobbik ceglédi, nagykõrösi és csemõi szervezete közös aláírásgyûjtési akciót indít, ezzel is nyomást
gyakorolva a hatalom birtokában
lévõ Fidesz döntéshozóira, a kerékpárutak mielõbbi megépítése
érdekében.
A kerékpárutak kialakítását támogató íveket aktivistáinknál és a
Jobbik ceglédi irodájában írhatják
alá!
Kis Attila
Jobbik Ceglédi Szervezetének alelnöke
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