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TISZTA KÖZÉLETET!

Van „pala-ügy”!
Emlékeztetve a kedves olvasóinkat: 2014 tavaszán lakossági bejelentés érkezett részemre,
hogy Cegléden, a vásártér nagykõrösi oldalán
található, 5739/8 Hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telephelyen, egy kb. 20x8 méteres
kerületû gödörbe, 2013. szeptember közepén –
egy hétvégén – veszélyesnek minõsülõ hulladékot: azbeszt tartalmú palatörmeléket
temettek el.
Azóta nincs olyan nap, hogy meg ne állítanának az utcán „pala-ügy”-ben. Ezúton
szeretném tájékoztatni a ceglédi polgárokat,
hogy 2014. december 11-én a Jobbik kezdeményezésére helyszíni vizsgálatot tartott
a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelõség a ceglédi
vásártér melletti önkormányzati telephelyen
és megállapították, hogy a vizsgált terület
felsõ 20-30 cm-es rétege palával keveredõ
törmelék, alatta jellemzõen pala törmelék
található. A feltárásról jegyzõkönyv készült.

A Jobbik országgyûlési képviselõje, Hegedûs Lórántné – aki szintén részt vett a
helyszíni vizsgálaton – megtette a feljelentést az Ügyészség részére.
Természetesen vannak,
akiknek nem érdeke, hogy az
igazság kiderüljön és mindent elkövetnek az ügy félrevitele érdekében, hiszen
tudják, hogy a törött pala által
tudatosan elkövetett környezetszennyezés a legveszélyesebb kategóriába tartozik és az elkövetõkre
súlyos börtönbüntetés vár! Bízunk benne,
hogy az igazságszolgáltatás ez alkalommal
tisztességesen végzi a dolgát és az elkövetõk
méltó büntetése sem marad el.
De ki állítja meg a Gerje-patak vízgyûjtõ
területén a mérgezést? Hol vannak a mindent szóvá tevõ liberális jogvédõk és környezetvédõk? Gyanúsan hallgatnak a hölgyek és urak! Pedig ezt az istállót is ki kelleKorondi Miklós
ne már takarítani!

MEGHÍVÓ
Mi lesz a kárpátaljai magyarokkal? Ön szerint elég 40 évet dolgozni?
Szeretne ingyenes internetet? Biztonságban van a pénze?
Beszélgetés

VOLNER JÁNOS
országgyûlési képviselõvel.

Idõpont: 2015. március 27. (péntek) este 6 óra.
Helyszín: Cegléd, Felház u. 62. – KASZINÓ.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
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RENDET! KÖZBIZTONSÁGOT!

Halálfélelemben élni Cegléden
Körzetbejárást tartottunk nemrégiben a Csengeriben. Eltûnt kerítésoszlopokra, hiányzó fakapukra, elhagyott házak udvarán megcsonkított fákra leltünk. Megszólítottunk
embereket, az életüket végigküzdõ
idõsek szinte öntötték ránk panaszaikat és félelmeiket. A helyi lakosok tudják, kik élik fel környezetünket és kik teszik tönkre Cegléd ezen
részét, és FÉLNEK, RETTEGNEK!
Nem merik elmondani nyíltan,
mert félnek a megtorlástól. Többször
szóbeli fenyegetést kaptak a harci
kutyákkal megjelenõ agresszív sihederektõl, akik szinte terrorizálják a
lakosokat. Több esetben a saját szememmel láttam emberi ürüléket
nyugdíjas kapujában. (A papírzsebkendõ is mellette volt, ezért nem lehetett állati az ürülék.) Az idõs lakosok tudják, hogy történt már gyilkosság öregek ellen ezen a környéken. Õk az emberáldozatai az eddigi
felelõtlen politikai vezetésnek. A
környéken történt élet elleni bûncselekményeknél minden esetben az
elkövetõk a társadalom aszociális rétegéhez tartozók voltak. A nyugdí-

jukból tengõdõ lakosok pedig HALÁLOSAN FÉLNEK! Nemrég olvashattuk, hogy a ceglédi vasútállomáson „fiatalok” megvertek és kiraboltak egy idõs embert.
Sokan errõl Cegléden tudomást
sem akarnak venni, el sem akarják
hinni, puszta fikciónak, kitalációnak
tartják, ha mi, jobbikosok ki merjük
mondani a valóságot. Majd jön a
„rasszistázás” és a felmentõ ítélet:
„nem tehetnek róla, mert nincs munka!” NEM CSAK NEKIK NINCS! A
helyzet az, hogy a Csengeriben vannak olyanok, akik felássák a kertjüket és vannak, akik nem. Vannak,
akik vetnek, és vannak, akik csak
aratni akarnak!
Egyszer megkérdeztem egy helyi
cigányt: Miért nem ássa fel a kertjét?
Azt a választ kaptam: „Nem terem
meg ebben semmi!” Akkor csak a
Kékkõ, Szüret, Csengeri, Csengeriszél utcái rendelkeznek jó talajjal? A
Köztes és a Puttony utca kertjei mûvelésre „alkalmatlanok”? Vegyük a
„Mintakert” programot 2013-ból,
amit a helyi médiák úgy kommunikáltak le egy kézben tartott fél tá-

nyér borsó fotójával: „Sikeres a Mintakert program!” Mekkora csúsztatás! Hogy is volt valójában? 14 parcellán, 14-en kezdték el a munkát,
de két hét múlva már csak hárman
voltak ott. A következõ kijelentések
hangzanak el: „El ne képzeld már,
hogy esõben kimegyek dolgozni!”;
„El ne képzeld már, hogy ebben a
hõségben kimegyek kapálni!” A termést viszont már nem hárman szedték le! (Augusztus végén pedig a
másfél méteres parlagfüvet az akkori kisebbségi referens és családja
volt kénytelen eltüntetni a „mintakertbõl”!)
A magyar gazdák, már lassan egy
évtizede semmit sem vetnek a földjükbe, mert semmi értelme, mindent
ellopnak. Bontják a hobbi házakat,
viszik az aknatetõket, mindent, ami
sûrûbb a levegõnél.
Tisztázzuk: azok, akik (függetlenül etnikumtól, bõrszíntõl, vallástól)
a mások munkájából akarnak megélni, egyszerûen paraziták. Fel kell
tenni a kérdést: ceglédiek, meddig
tûrjük még magunkon az élõsködést? Teszünk-e ellene? Tartasz-e
velünk?
Koczkás László

Több SZEM többet lát!
Mint azt az újságunk elõzõ számában írtam, elkezdtük
felépíteni a 4-es számú választókörzetben (Bede-Csengeri)
a Szomszédok Egymásért Mozgalmat. A
mozgalom célja, hogy a körzetben élõk szorosabb kapcsolatba kerüljenek egymással és
figyeljék azokat a cselekményeket és azok
elkövetõit, amik-akik miatt ennek a választókörzetnek ingatlanjai részben megsemmisültek vagy elértéktelenedtek. A mozgalomba jó páran jelentkeztek már, de folyamatosan várjuk a
jelentkezõket, mert több SZEM többet lát! Eddig három
eseményre sikerült reagálnunk. Két illegális szemétlerakásra, melybõl az egyik esetben nyomozás indult az elkövetõk kilétére vonatkozóan. Egy esetben pedig illegális
favágásra figyelt fel a mozgalom egyik éber õrszeme.
Sikerült a Rendõrségnek a helyszínre érkeznie és az elkövetõket tetten érni! Tehát már látható, hogy összefogással és
a hatóság értesítésével tehetünk a saját életterünk megvédése érdekében. Bízunk benne, hogy visszatartó ereje is
lesz a mozgalmunknak! Jelentkezni a 06-70-623-9228-as
telefonon, vagy a csanadi.koczkas@gmail.com e-mail
címen, és a facebookon: https://www.facebook.com/
groups/562577313845469/ lehet.
Koczkás László
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BÖRTÖN HELYETT MUNKAHELYET!

Munkahelyteremtés,
de milyen áron?
A Belügyminisztérium férõhelybõvítõ beruházáshoz
börtön építésére alkalmas területet keres, melynek
kapcsán a Büntetés-Végrehajtás Országos
Parancsnoksága pályázatot írt ki. A pályázat keretein belül önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt területet ajánlhat fel
a kijelölt régiókból bármely település. A
felhívás eljutott Ceglédre is, és már a képviselõ-testület tárgyalta is azt. A nyilvános
anyagban és az azóta megjelent panorámás cikkben
kidomborítják annak jelentõségét, hogy ez a beruházás
250 fõnek munkahelyet teremtene, azonban az árnyoldalát nem taglalják. Cikkem megírása elõtt átolvastam
az ezzel foglalkozó fórumoldal bejegyzéseit, figyelemmel kísértem a szavazás addigi állását, illetve más,
Cegléddel foglalkozó csoportban is elolvastam a létesítményrõl szóló gondolatokat. Így cikkem pártállástól
független vélemények egybeolvadásával jött létre. A
pályázati kiírásból kiolvasható a munkahelyteremtés
mellett az is, hogy a környezetnek felkészültnek kell
lenni a személyi állomány, és azok családjának befogadására, mely szintén járhat egyfajta beruházási
lehetõséggel, pl. lakópark építése. Ez a város számára
annyit jelentene, hogy ingyenesen biztosítja a lakásépítési területet az állam számára. Továbbá „a felajánló
közremûködést, hozzájárulást vállal az objektum kialakításában és mûködtetésében.” Ez annyit tesz, hogy míg
Cegléd küzd a már eddig felhalmozott adósságával, még
további terheket vesz a nyakába! De haladjunk tovább
a beruházás pozitív oldalát figyelemmel kísérve. A rabok
élelmezését elsõsorban a környékbeli élelmiszer ellátó
gazdaságok biztosítanák, már ha sikerül nekik bejutni a
versenybe, nem csak a pálya szélérõl figyelik, hogy a
haverok hogyan nyúlják le a projektet versenyen kívül.
Az élelmezés mellett kötelezõ feladat a fogvatartottak
minimum 50%-át befogadni tudó munkahely megléte,
mely a raboknak folyamatos intézeten kívüli, vagy
betelepülõ munkát biztosítana. Ismét egy súlyos kitétel,
mely az önérzetes ceglédiben, aki mellesleg munkanélküli, vagy naponta ingázik a fõvárosig, felveti a kérdést:

www.jobbik.hu

nekem nincs lehetõségem a lakóhelyemen munkát vállalni, akkor neki, aki tegyük fel, embert ölt, lopott, és
még ki tudja milyen galádságokat követett el, neki megadatik a ceglédi munkavégzés? Tovább menvén a számvetésben, igen fontos tényezõként határoznám meg a
közbiztonság kérdését is. Bár valószínûleg nem Cegléd
belvárosában épülne az objektum, hanem külterületi részen, a népes látogatásra érkezõ családok mégis a városba érkeznének autóbusszal, vonattal, hogy hozzátartozójukkal találkozzanak. Kérdezzük meg a Kölcsey
tér lakóit, vajon szeretnének-e éjszakai dáridót ablakaik
alatt, az ingázókat, akik a vasútállomás most már igen
nagyra duzzadt parkolójában hagyják autóikat, vagy a

biciklijüket õrizetlenül hagyókat, mit szólnának, ha a
munkából hazaérkezés után a biciklinek hûlt helye
volna, az autót pedig feltörten, esetleg leeresztett gumikkal, dísztárcsa nélkül találnák? Amint írásom elején
is említettem, több fórumot is olvastam ez ügyben. Az
egyiken elindult egy szavazás, amelyen négy választható
opció van. Amikor a cikk íródik, a megépítést a többség
egyértelmûen elutasítja. A vélemények között szerepel
a közbiztonság további romlása, a munkahelyteremtés
kritikája (azt nem hangsúlyozza az ötletet pártoló sajtó,
hogy a 250 munkahelybõl minimum 25% felsõfokú, a
fennmaradó rész pedig középfokú végzettséget igényel).
A véleménynyilvánítók megemlítették, hogy börtön
helyett ipart kellene telepíteni. Az õszi választáshoz
íródott programunkban mi is ezt az irányvonalat támogattuk, és a jövõben is ezt támogatjuk, hiszen Cegléd
bõvelkedik a szakképzetlen munkaerõben, akiknek ez
a beruházás sem segít túl sokat. Álláspontunk szerint
Ceglédnek olyan munkahelyekre van szüksége, mely
mind a magasabban, mind az alacsonyabban képzetteknek biztosítaná a megélhetés lehetõségét. A város vezetõsége hangsúlyozza, hogy a ceglédiek véleménye a
mérvadó. Remélem, valóban így is lesz, és a város lakossága a helyzet teljes körû mérlegelése mellett olyan
döntést hoz, amely hosszú távon a tisztességes, békére
vágyó lakosság érdekeit szolgálja.
Terecskeiné Obrácz-Nagy Ágnes
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KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜL A JOBBIK!

Öt havi számvetés
Önkormányzatba bejutott kerületi képviselõnk,
Horváth Gábor kijelentése alapján elmondhatjuk,
hogy a 7. sz. választókerületben elindult a fejlõdés,
az elmúlt idõszakban jelentõs elõrelépések történtek.
Alátámasztható ez olyan tényekkel,
mint a 7 éve duzzadó Vidra utcai ügy
megoldódása. Az utcában az embereket esõzések, olvadás alkalmával
ellehetetlenítette a csapadékvíz, mely
az árkok helytelen kialakítása miatt
nem az utcából kifelé folyt, hanem
vissza a portákra.
További elõrelépés, hogy az Örkényi úti buszforduló létrehozását a képviselõ-testület megszavazta,
megvalósulása folyamatban van.
A mezõõri szolgálat áprilistól tevékenyen elindul.
Ennek részeként a 20. dûlõben az önkormányzat
ingatlant vásárolt, amelyben a mezõõrség szálláshelye,
illetve a KMB-s iroda lesz hamarosan elhelyezve. A
polgárõrséget támogatjuk, így jelentõsen nõhet a
közbiztonság.
Horváth Gábor képviselõi munkájának megkezdése óta a 7. sz. választókerületben mindössze két
falopás történt, melyeket a rendõrség fel is derített.
Célunk, hogy a körzetben és Cegléden a közbiztonság megteremtõdjön. Meglátásunk szerint az õsszel
leállított Örkényi úti kátyúzást abban az esetben lehet
csak folytatni, ha a csapadékvíz arról le tud folyni.
Ehhez azonban szükséges, hogy az árkok ki legyenek
mélyítve, illetve az út mindkét oldala le legyen síkolva. Csak a megfelelõ körülmények megteremtése
után látjuk értelmét a kátyúzásnak, minden egyéb
megmozdulás nem a hasznunkat szolgálja, csupán
látszatintézkedés, mely alkalmat ad a város zsebébõl
való lenyúlásra.
A Bokor utca és a Mikes utca csatornázása után az
utcák teljes szélességben új aszfalt burkolatot kaptak.
A Lehel utca az elsõ, szakszerûtlen kátyúzás után
nagyobb szélességben kapott aszfaltborítást.
A képviselõ ígéri, hogy nagy erõkkel fog a tönkretett utak javításáért dolgozni, illetve azért, hogy ez
a terve még az idén megvalósuljon. A kerületben a
legsürgetõbb probléma az Aranymeggyes utcai G3
csatorna balesetveszélyességének megszüntetése.
Horváth Gábor önkormányzati képviselõ a jövõben
is minden erejével azon lesz, hogy az emberek elvárásainak megfeleljen, és ígéri, az elkövetkezendõ idõszakban is aktív képviselõként fog tevékenykedni a
megoldásra váró feladatok maradéktalan megoldása
érdekében.

Kié lesz
a szeretetcsomag?
Februárban megkeresést kaptam az egyik szavazónktól, a város több pontján kihelyezett Eco Textil
feliratú konténerekkel kapcsolatban. A gyûjtõkbe
tiszta és becsomagolt állapotban várják a textíliákat,
ruhanemûket, lábbeliket, játékokat. Az említett konténerek a város lakótelepi részében lettek kihelyezve,
a kettes, hármas és nyolcas körzetben. Egy esetben
magánterületen lett elhelyezve, a lakók, illetve a közös
képviselõ engedélye nélkül. A kerületi képviselõ sem
tud az ügyrõl. A tárolókon nincs feltüntetve elérhetõség, így az internetes keresõt vettem igénybe. Egy
lengyel alapítvány oldalát hozta ki eredményként,
ami (elsõ ránézésre) havonta 100 speciális kerékpárt
oszt szét rászorulóknak. A részletesebb keresés már
csak 20 bicikli adományozásáról ír, de ha az oldal
jobb szélén látható „Adományozott kerékpárok”
számlálóra pillantunk, akkor azt láthatjuk, hogy 2014.
április 12. óta mindössze 18 jármû került átadásra.
Elérhetõség gyanánt két lengyel e-mail cím és egy
lengyel telefonszám van feltüntetve. A leírásban
kiderül, hogy az Eco Textil Alapítványt egy lengyel
használt ruha és egyéb ipari textilanyag gyûjtéssel
foglalkozó cég hozta létre. A konténerbe elhelyezett
ruhákat a cég elszállítja és a nyereség egy részét
átutalja az alapítvány számlájára. A honlapról továbbá kiderül az is, hogy minden hónapban segítenek
néhány lengyel gyereket. Itt megdöbbentem: néhány
lengyel gyereket? Bár az oldalukon feltüntettek pár
magyart is, akinek átadtak speciális kerékpárokat.
Megkerestem a Várvagot, majd az önkormányzatot
is, de egyik sem tudott érdemi információval szolgálni. A továbbiakban felhívtam azokat a magyar
intézményeket, ahol átadtak ilyen speciális kerékpárokat, mert szerettem volna megtudni az alapítvány
magyarországi kapcsolattartójának telefonszámát.
Sajnos sehol nem volt bent az illetékes, de ígérték,
hogy visszahívnak. A hívásokat azóta is várom. Frakcióvezetõnk, Korondi Miklós kérdést nyújtott be az
ügyben Takáts László polgármester úrhoz, mely kérdés megválaszolására 15 napja van. Reméljük, kiderül, hogy kinek állt érdekében, hogy a konténerek
kihelyezésre kerüljenek, és ezáltal egy lengyel céghez
kerüljenek segítõkész magyar emberek szeretetcsomagjai.
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BRÓKERBOTRÁNY – KORMÁNYBOTRÁNY

GERJESZTÕ
A KETTÕS MÉRCE a KRESZ szabályainak betartására és betartatására is kihat! Az eddig kizárólag jármûveknek kiépített utak az etnikai gyalogosforgalomnak is biztosítják a közlekedést. Nem keresztirányba,
hanem hosszanti irányba eljutni A-ból B-be. Általános
tapasztalata a többségi társadalom gépjármûvezetõinek, hogy az egymás mellett az úttesten közlekedõ
„eltérõ kultúrájúak” a dudálás hatására sem jutnak
jobb belátásra. Ezzel is kifejezik a többségi kultúrát
elfogadók felé a rasszista, magyargyûlölõ, provokatív
lázadásukat. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy ezen általános jelenséggel szemben nem lép fel a törvény szigorával a rendõrség.
Magyarországon az infláció az elmúlt évben nagyon alacsony volt. Ennek ellenére az államtitkárok
fizetését 30%-kal emelték.
Újsághír: a munkanélküliség csökken, csak az
álláskeresõk száma növekszik. Hát nem érdekes?
Az Önkormányzat által meghirdetett ebösszeírás
minden ceglédi lakosra vonatkozik, vagy vannak Cegléden kivételezettek? Bízunk benne, hogy ellenõrizni
fogják a lakosokat, hogy teljesítették-e a KÖTELESSÉGÜKET?
Gyurcsány Ferenc félelme jogos, 2018-tól ugyanis
nemcsak a Jobbik kormányra kerülése, hanem a Fidesz
által tudatosan elmulasztott elszámoltatás is fenyegeti
a miniszterelnöksége idején elkövetett bûncselekménygyanús ügyek miatt. Primitív neonácizásáról pedig
csak annyit, hogy könnyû nácizni egy zsidó családtól
rekvirált medencés luxusvillából. Gyurcsányról eddig
is tudtuk, hogy három dologhoz ért: a hazudozáshoz,
a hazaáruláshoz és a nácizáshoz.
Nemrég egy budapesti demonstráción Bokros
Lajos és társai olyan magyar nemzeti zászlóval jelentek
meg, amelynek közepébe az uniós zászló csillagait
varrták. Az 56-os lyukas zászló meggyalázása miatt
Murányi levente ’56-os elítélt, volt jobbikos országgyûlési képviselõ feljelentést tett.
Mára bebizonyosodott az adatokból, hogy a kormány államadósság elleni harca elbukott – jelentette
ki Volner János. A Jobbik alelnöke megjegyezte, noha
a kormány minden gazdasági trükköt bevetett annak
érdekében, hogy legalább statisztikailag csökkenést
érjen el, ez sem sikerült.
Bizonyára tudják, hogy a napokban kirobbant brókerbotrány Ceglédet sem kerülte el és a Magyar Nemzeti Bank felfüggesztette a Cegléden is székhellyel rendelkezõ Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységét,
ugyanakkor bûncselekmények alapos gyanújával vezetõit elõzetes letartóztatásba helyezték. A Jobbik reméli,
hogy Cegléd város közpénzébõl egy forint sem került
elhelyezésre a nevezett brókercégnél.

Beleuntak
a hatalomba?!
Az önkormányzati választások óta tanúi lehetünk a
„fülkeforradalmi kormány” egyre gyarapodó badar
vagy kifejezetten idióta intézkedéseinek, megnyilvánulásainak. Kezdõdött az internetadóval
(fizessen, aki nem a TV1-rõl tájékozódik!), azután az útadó az M0-n, az
elkerülõ utakon, „természetesen” csak
azért, hogy az autós többet tudjon spórolni. Következõ ötlet a kábítószer-ellenõrzés, a kötelezõ drogteszt volt, majd a
napelemekre is környezetvédelmi termékdíjat vetettek
ki 114 Ft/kg mértékben. (Érdekesség, a savas akkumulátorok termékdíja csak 57 Ft/kg.)
Rogán Antal azt mondta a Kossuth Rádióban, a BudaCash a szocialisták legújabb brókerbotránya, mert 2010ben a legutolsó intézkedéseik egyike volt, hogy 5 évente
kell a brókercéget ellenõrizni. Arról nem nyilatkozott,
hogy a Fidesz-kormány ezt miért nem rövidítette le az
elmúlt négy évben, talán kevés hozzá a kétharmad? Úgy
néz ki, a folytonos hazudozással kísért arrogancia, gõg
és mutyizás már kikezdte a rendszer idegeit. A Fidesz
beleunt a hatalomba. Mi meg a Fideszbe! Csuri Károly
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Nemzeti emlékhely
lehet a fogolytábor?
Ugyanezen a címen jelent meg a Ceglédi Panoráma
internetes felületén cikk egy jobbikos javaslattal kapcsolatban. 2014. év végén a Jobbik ceglédi frakciója elõterjesztést
nyújtott be a képviselõ-testülethez, nemzeti emlékhely kialakításának megvalósítása miatt. A javaslat szerint a „málenkij robot korszakban” a Kárpát-medence legnagyobb
fogolytábora Cegléden mûködött. A tábor falai ma is állnak, és ezek a falak az ott szenvedõk emlékét õrzik. Ugyanis az ott raboskodó és temérdek borzalmat átélõ emberek
utolsó üzenetként a téglákba vésték nevüket, gyakran
lakóhelyük nevét, és egyéb személyes információkat, rajzokat. A volt huszárlaktanya épülete, a majdani fogolytábor helyszíne ma rettenetes állapotban van, hajléktalanok
húzzák meg magukat benne, az idõ lassan eltemeti. A múltat azonban nem szabad elfelejteni! Cegléden 1500 hadifogoly utolsó jajkiáltása látható téglákba vésve. Korondi
Miklós országgyûlési képviselõként már 2013 augusztusában felszólalt ez ügyben a Parlamentben, és kérte Hende
Csaba honvédelmi miniszter segítségét a fogolytábor nemzeti emlékhellyé alakítására vonatkozóan, majd 2014 decemberében helyi képviselõként ismét sürgette a megoldást.
Földi László országgyûlési képviselõ március 2-án parlamenti felszólalásában újból kérte az elvi és anyagi segítséget. A Jobbik Ceglédi Alapszervezete reménytelin áll a terv
megvalósulása elõtt, reméljük, hogy a számunkra is oly
fontos emlékhely létrejöhet. Terecskeiné Obrácz-Nagy Ágnes

„Figyelemmel
követjük az eseményeket”
Nyilatkozza nap mint nap valamelyik kormányzati potentát, amikor szóba kerül Kárpátalja. Ez annyit jelent, nem
többet, mintha a t. Olvasó azt figyelné a teraszáról, miként
ég és füstöl a szomszédban a melléképület. Most kivételesen a Fidesz igazat mond: nem elébe megyünk, hanem
követjük az eseményeket, nem tettekkel, csak figyelemmel.
Meg dumával, hozzá lehetne tenni. „200 ezer érvünk van”
– mondta Orbán, ami nagyon hasonlít az Antall-i kijelentésre, „15 millió magyar miniszterelnöke akarok lenni.”
„Tiszteletben tartjuk Ukrajna területi épségét” – mantrázza a kormány. Kérdés: és Ukrajna miért nem tartja tiszteletben a mi országunk területi épségét? A 200 ezer érv éppen
elegendõ – minimum! – a területi autonómiához, amitõl
Orbán már nagy bátran visszakozott. Miközben keletrõl
jönnek a menekültek, még jobban eltolva az etnikai arányokat, a magyarok éheznek, de a „baráti” Kijev még a segélyszállítmányokat sem engedi Beregszászra vinni. Követeljük
Kárpátalja részére a területi autonómiát! Amit már õk ’90ben meg is szavaztak, de az azóta regnáló összes „demokratikus” kijevi kormány semmibe vesz.
Csuri Károly

JOBBIKOS KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁI
CSURI KÁROLY önkormányzati képviselõ,
minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
tart fogadóórát a Jobbik Irodában (Kossuth
Ferenc u. 3-5.).
KORONDI MIKLÓS önkormányzati képviselõ, minden hónap harmadik csütörtökén
17-19 óráig tart fogadóórát a Jobbik irodában
(Kossuth Ferenc u. 3-5.).
HORVÁTH GÁBOR önkormányzati képviselõi fogadóórái a 7. sz. választókerületben:
Páros héten (pénteken): 16.30-17.30-ig a Posta
utcai óvodában. Páratlan héten (pénteken):
16.00-17.00-ig az Ugyeri iskolában.

VÁRJUK A JOBBIKBA!
A Jobbik Ceglédi Szervezete várja soraiba a Hazájáért
és Ceglédért tenni akaró, nemzeti érzelmû embereket
(hölgyeket és urakat). Jelentkezni az alábbi módon lehet:
– minden harmadik héten (csütörtökön): 17-19 óra között a Jobbik Irodában (Kossuth Ferenc u. 3-5.),
– a www.cegled.jobbik.hu/tagfelvétel menüponton keresztül vagy a 06-70-944-3556-os telefonszámon.

VÁRUNK A JOBBIK IFJÚSÁGI
TAGOZATÁBA!
A Jobbik Ifjúsági Tagozat a 14-30 év közötti ébredõ
magyar ifjakat szólítja magához! Miénk a Jövõ! Csatlakozz! Jelentkezni lehet: a www.jobbikit.hu honlapon.

TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?
– Akkor naponta többször is tájékozódjon a megújult
www.alfahir.hu oldalon, továbbá a www.jobbik.hu; a
www.kuruc.info honlapokon és olvassa minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes hetilapot.
– Minden hétfõn és pénteken este fél tízkor VILÁGPANORÁMA az ECHO TV-n Szaniszló Ferenc fõszerkesztésével!
– Keresse és olvassa minden hónap 11-én a KÁRPÁTIA
c. havilapot – a gondolkodó magyarok lapját, meglátja
megéri!
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