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KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT!

A jelszó továbbra is: „Ceglédért!”
Engedjék meg, hogy elõször
is békés, sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt kívánjak
Önöknek és egész családjuknak. Az új év kapcsán sokaknak megfordul a fejében a vál-

Megtiszteltetés számomra,
hogy 12 év kemény munkája
után átvehettem a stafétát. Nyitó gondolataim között szeretném elmondani, hogy az új elnökség tervei között ugyanúgy

Tisztújítás
tozás, a változtatás gondolata.
Úgy vélem, hogy a változás
minden ember életében jelen
van, de nem mindenki él a lehetõséggel, hogy az érem pozitív oldalát kihasználva, a régi
értékek megtartása mellett elindítsa sorsát egy új irányba.
Kívánom Önöknek, hogy az
új esztendõ kapcsán legyen
bátorságuk belevágni az újba,
a biztatóba, a reményekkel kecsegtetõbe. A 2016-os év a ceglédi alapszervezet életében is
újat hozott. Január 16-án tisztújítást tartottunk, amelynek
kapcsán Korondi Miklós lemondott 12 éve hordozott elnöki
tisztségérõl, és új elnököt javasolt maga helyett. Korondi Miklós és az elnökség régi terve
volt a fiatalítás, ami új nézõpontok felszínre hozását, új ötletek megvalósulását jelentheti.

Cegléd felvirágoztatásának
elõmozdítása áll, amelyben ma
is jelentõs szerepet játszik a
munkahelyteremtés, mely a
2014-es programunkban is szerepelt. Fontosnak tartjuk többek között, hogy a térség erõsségeit kihasználva vegyük
célba az önfenntartó településsé való fejlõdést, amely
„nem külsõ forrásokból várja a
megoldást, hanem saját maga
termeli meg, ami mûködéséhez
elengedhetetlenül szükséges.”
Számítunk a lakosság építõ
jellegû kritikájára az elõttünk
álló 2016-os esztendõben is, és
minden segítõ szándékú, tenni
akaró embert szívesen látunk a
fogadóórákon, és sorainkban
egyaránt.
A jelszó továbbra is: Ceglédért! Szebb jövõt!
Terecskei Ágnes

a Ceglédi
Alapszervezetben
2016. január 16-án tisztújító
taggyûlést tartott a Jobbik
Ceglédi Alapszervezete.
Korondi Miklós – a szervezet alapítója – és csapata
tervei közé tartozott a szervezet fiatalítása. Az újonnan megválasztott elnök, a
korábban alelnökként
munkálkodó Terecskei
Ágnes lett, a megüresedett
alelnöki tisztséget pedig
Koczkás László tölti be
ezentúl. A frissen megválasztott elnökség tiszteletét
fejezi ki Korondi Miklós 12
éves áldozatos munkájáért,
és a jövõben is számítanak
tapasztalatára, amit frakcióvezetõként tovább kamatoztat az önkormányzati munkája keretében.
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HAZÁNKAT MEGVÉDENI SZENT KÖTELESSÉGÜNK!

Sógor, koma, jó barát: A „nemzetbiztonsági
Csak a Fidesz!
kockázat”
„Önök biztosak lehetnek abban, hogy amíg a
Fidesz lesz kormányon, és abban az én munkám is
ott lesz, addig Magyarországon külföldiek – akármit
is döntenek Brüsszelben – itt soha
termõföldet nem fognak vásárolni” –
mondta O.V. 2010-ben, Hajdúböszörményben. Másik Orbán-idézet
(OMÉK megnyitó): „A föld, az anyaföld, nem eladó. Mert milyen ember
az, aki eladja az anyját?” Hogy milyen ember, mára bebizonyosodott: fideszes.
Ami a külföldieket és a 300 ha-os birtok limitet
illeti, csak néhány adat:
– a holland Joseph Janssen (Szijjártó sportcsapatának fõ támogatója) 400 ha birtokosa lett;
– az olasz Manuel Rappo „csak” 100 hektárhoz
jutott, masszív kormányzati támogatással;
– a belga Peter Claessens-família 770 ha-ra tett
szert 850 millióért;
– Fazekas Szabolcs Tomajmonostora fideszes polgármestere családjával 560 hektárnál tart;
– a felcsúti gázszerelõ bagázsa akár 1000 ha felett
is rendelkezhet majd.
Azonban nem kell a Dunántúlra mennünk, itt Cegléden is van rá példa, hogy a városvezetés 2 fideszes
tagja szintén részt vett a DPMG Zrt. terhére a földliciten, amit Ángyán József egykori fideszes államtitkár valójában „intézményesített földrablásnak”
nevez. Teljesen helytálló Vona Gábornak, a Jobbik
elnökének megállapítása, mi szerint a „nemzeti” jelzõ
mögé bújva fideszes csicskák és talpnyalók nyúlják
le a piacot, középkori hordaként viselkedve.
Csuri Károly

A Jobbik indítványozta, hogy tekintettel az európai
helyzetre, meg kell teremteni az önkéntes katonai
alapkiképzés lehetõségét. Ebben minden 18. életévét
betöltött fiatal részt vehetne. A kiképzésen részt
vevõk kedvezményekben részesülnének: adókedvezmény a munkáltatónál vagy pluszpontok a továbbtanulásnál.
A javaslat megtétele után felkavarodott a mutyikoalíciós métely. Az MSZP szerint az így megszerzett
katonai tudás „nemzetbiztonsági kockázat”. Azaz: ma
Magyarországon magyar férfiak fegyveres védekezési
tudása nem kívánatos. A szocik állásfoglalása egyértelmûen és deklaráltan HAZAÁRULÁS!
De ettõl miben különbözik a fülkeforradalmi kormány? Tapasztaltuk már, hogy Orbán úgy változtatgatja a véleményét, mint normális ember az alsónemûjét. Orbán 2001. március 1-jén a Magyar Honvédség vezetõi állománya elõtt még azt mondta: „Minden
fiatalnak be kell vonulnia katonai szolgálatra(...) Ehhez ragaszkodni kell.”
Most meg arról beszél: „Nem lesz sorkatonai szolgálat Magyarországon”. E sorok írója úgy véli, a
Fidesz a halálbüntetéshez hasonlóan a katonaság
témáját is majd lebegteti, de semmit sem tesz. Mert
nem kell, hogy a magyar akár némi fegyverismerettel
is bírjon, csak ezt éppen (a szociktól eltérõen) nem
nyilvánítják ki. Kérdés: akkor miben is különbözik a
Fidesz az MSZP-tõl?
Egyébként pedig az alaptörvény úgy rendelkezik,
hogy minden magyar állampolgár számára kötelezõ
a haza védelme. De ezt hogyan tegyük, ha a „nemzeti” kormány még a lehetõségétõl is megfoszt bennünket?
Csuri Károly

Nem csak a Fidesz, a Fidelitas is bánhatja,
hogy hazudott a Jobbikról
Úgy tûnik, a magát polgárinak nevezõ oldalon a valótlanságok közlése ragályos. Nyáron nem pusztán a Fidesz, de segédcsapata, a Fidelitas
sem állhatta meg, hogy ne terjesszen a nyilvánosság elõtt hazug rágalmakat a legerõsebb ellenzéki pártról.
Egy júliusban kiadott közleményükben írták azt, hogy a Jobbik
nyakig benne van az embercsempész-bizniszben. Mivel ennek a kijelentésnek természetesen semmilyen ténybeli alapja nincsen, a nemzeti párt
a jó hírnevének megsértése miatt pert kezdeményezett. A Fõvárosi
Törvényszék kihirdetett, elsõ fokú döntésében a valótlanság terjesztése
miatt elmarasztalta a Fidelitast, bocsánatkérésre és 300.000 forint sérelemdíj megfizetésére is kötelezve õket.
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RENDET! KÖZBIZTONSÁGOT!

„Egyre élhetõbb és békésebb
a 4-es körzet”
Olvashattuk a Ceglédi Hírmondó idei elsõ számában. A körzet
fideszes képviselõje adott tájékoztatást a körzet múltjáról és jelenérõl.
Legfõképpen azoknak
okozhatott
bosszús vagy derûs
perceket, akik a sorok között is tudnak olvasni. A teljesség igénye nélkül kukkantsunk bele a tartalomba: „Mára az egyik legbiztonságosabb területe lett a körzet a városnak.” – állítja a képviselõ, majd
folytatja: „Úgy vélem, ez nagyban
közrejátszott, hogy tavaly kis többséggel, de mégis engem választottak meg harmadjára is”. Ezután
pedig a körzeti megbízotti irodának tulajdonítja, hogy „a közrend
és a közbiztonság jelentõsen javult”. Mennyire lehet biztonságos
ez a környék, amikor például a
Szüret utca 38. számú ingatlant a
tavalyi évben kétszer rámolták ki?
A második esetben már a konyhabútort és a padlószõnyeget sem
hagyták meg. (A kerítést körben
már 2014-ben elfogyasztották!)
Fel is kerestem a képviselõ urat,
hogy felhívjam rá a szíves figyelmét. Viszont a „statisztikák” nem
ezt mutatják! Vajon a 2015. december 26-i Kékkõ utcai gépkocsi feltörés is benne van a statisztikában?
Nos, a közrend és közbiztonság
tekintetében csakugyan jelentõs
tényezõ lehet a cikkben fényképen
is ábrázolt bûnözõket elrettentõ
külsõvel megáldott iroda! Fõleg az

intenzív nyitva tartása, ami tudtommal minden hónap elsõ hétfõjén, tehát munkanapon 10-12-ig
van nyitva. Látják, hogy a havi két
óra mennyire odatesz a bûnözõ
életmódot folytató renitens polgároknak?! Én meg naivan azt hittem, hogy az elkeseredett lakosok
által segítségre kért összetartó hazafias polgárok (amit a képviselõ
szélsõjobboldali tüntetõnek nevez)

erõt mutató összefogása miatt húzódtak vissza kissé az agarak!
Olvashatunk még a körzet egyre nagyobb tisztaságáról. Idézem:
„évrõl évre mintegy 10 konténernyi szemetet szedünk össze a környéken”! Ez nem eredmény, hanem ÖNGÓL! ÉVRÕL ÉVRE 10
konténernyi szemetet kell összeszedni a szemetelõk után. De sebaj! „Szervezett keretek között TE
SZEDD” évrõl évre mások szemetét! Megjegyzem, a tavalyi „TE
SZEDD” után a VÁRVAG kirakott
egy „SZEMÉT LERAKÁSA TILOS!” táblát, ami egy hét után el-

tûnt, mert vasból volt. Pont.
Az írásból megtudhatjuk még,
hogy 2006-óta képviselõje a körzetnek. Akkor bizonyára nyomon
tudta követni, hogy miként tûntek
el tetõk, házak, hobbiházak, gyümölcsösök szõrén-szálán. Miként
jutott oda egyik-másik lakos, hogy
10 évvel ezelõtt felépített házát
(akkor 18 milliót ért) tavaly a bank
6,8 millióra értékelte a környék
miatt?
De hogy harmadjára mégis sikerült nyernie KETTÕ szavazattal,
ez csak a bizalom jele lehet. Vagy
mégsem? 2014. október 10. délután: A Puttony utcában a helyi lakosok élvezhetik a kampányolók
önzetlen vendégszeretetét, hiszen
négy sátor alatt terítettek meg a
helyiek örömére. Pont arra jártam
és hallottam, hogy hangosítással
megkérik a lakosokat, szavazzanak a Fideszre és a …-ra. Miért
nem kapott ebbõl a vendégszeretetbõl a Kékkõ, a Csengeri, a Csengeri szél, vagy a Vadász utca polgára? Biztos nekik is jólesett volna
egy kis pörkölt és az a finom borocska! Nemde?
Vasárnap pedig jöttek a Tranzitok a bizalommal megtelt polgárokért, hogy jól bele helyezhessék
a bizalmukat a képviselõ úrba,
akarom mondani az urnába! Ezt
nevezem én, bizalomnak kérem,
amit méltán megkap az ember!
Köszönjük az elmúlt 10 évet!
Koczkás László

www.jobbik.hu

Wass Albert: Amerikáról, máról
„Egy új, gyökértelen társadalmi osztály veszi rendre kezébe a világ irányítását mindenütt, egy
osztály, melynek nincsenek tradíciói s ezért ellene van minden tradíciónak. Egy osztály, melynek
nincs múltja és hite, melynek nincsenek erkölcsi értékei sem, s ezért üldözi a múltat, kineveti a
hitet s gúnyt ûz minden erkölcsi értékbõl.”
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GYÕZZÖN A JOBBIK!

GERJESZTÕ
Vona Gábor a Parlament nyilvánossága elõtt kijelentette: „A Jobbik soha semmilyen országtól, Oroszországtól sem kapott anyagi támogatást, és nem is
fog, mert számunkra a függetlenség megõrzése az
egyik legfontosabb alapérték.” Ha Orbán Viktor nem
hiszi el Vona Gábor szavait, akkor februárban alkalma
lesz személyesen megkérdezni Putyin elnöktõl,
moszkvai látogatása során.
Nem a Jobbik, hanem a Fidesz árusítja ki az országot külföldieknek. Már 13 külföldi, nagyságrendileg 1000 hektár föld licitjét nyerte meg. Súlyosbítja a
Fidesz bûnét, hogy e 13 külföldibõl az egyik olasz
állampolgár esetében már bebizonyosodott, Lábod
határában az NFA által 135 millió forintért megvásárolt területet feleannyiért, 73 millió forintért vásárolhatja meg az államtól.
Ne Tel-Avivból mondják meg, hogy mit lehet a
magyar mozikban vetíteni! A Jobbik hadat üzent a
zsidó mozi-monopóliumnak. Miután a Fidesz leszavazta a magyar filmek forgalmazását elõsegítõ jobbikos szabályozási javaslatot, nem csoda, hogy még az
Uránia Nemzeti Filmszínházban is a Saul fia kapta a
jobb vetítési idõpontokat, míg a Lovasíjász (Kassai
Lajosról készült film) vasárnap ebédidõben került
mûsorra, ahol így is lényegében minden jegy elkelt.
Jó szívvel ajánljuk mindenkinek e látványos és nemzeti öntudatunkat, büszkeségünket erõsítõ filmet.
A Jobbik továbbra is támogatja a 65 év felettiek
ingyenes utazási kedvezményét, sõt már 63 évtõl
bevezetné.
A pedagógusok a jelentõsen megnövekedett
adminisztrációs terheik (KLIK felé adatszolgáltatás,
több oldalas portfóliók készítése…, stb.), valamint az
Alaptantervben lévõ tananyagmennyisség megtanulhatatlansága miatt tüntetésre készülnek. A fideszes
pártkatonákból összetákolt KLIK megbukni látszik.
A Jobbik véleménye, hogy már nem lehet tovább
halogatni az egészségügyi intézmények kimentését
az adósságtengerbõl, és nem lehet tovább halogatni
az egészségügyi dolgozók azonnali béremelését sem.
A ceglédi lakosok adófizetési fegyelme igen
magas, ezt bizonyítja, hogy tavaly 78 millió Ft-al több
folyt be a tervezettnél. Ennek ellenére a képviselõtestület fideszes többsége megszavazta a kommunális
adó emelését, a vízelvezetés költségeire hivatkozva.
Kell is a pénz, mert a városi tulajdonban lévõ társasá-

gok néhány ügyvezetõjének egyébként is több százezres fizetését is megemelték 100-150 ezer Ft/hó
nagyságú összeggel!
A bemondásra történõ terrorveszély-helyzet
„jogrend”-je: internet leállítás, kijárási tilalom, utazási
korlátozások, újságok betiltása, levelek felbontása,
gyülekezés megtiltása, jegyrendszer, kitelepítés, a
„megbízhatatlan”-ok vagyonának elkobzása, stb.
(Ezen tervezet 30 évig nem lett volna nyilvános, no
de miért?). Elzárnak az információktól, betörnek a
házadba, lefoglalják a vagyonod, elvisznek valahová
családostól. Ilyen alkotmányt akar a Fidesz! Mert „A
reformok mûködnek.”

Minden hétfõn és pénteken este fél tízkor
VILÁGPANORÁMA az ECHO TV-n,
Szaniszló Ferenc fõszerkesztésével!

JOBBIKOS KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁI
CSURI KÁROLY önkormányzati képviselõ,
minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig tart
fogadóórát a Jobbik Irodában (Kossuth Ferenc
u. 3-5.). Telefonszáma: +36-20-944-9652
KORONDI MIKLÓS önkormányzati képviselõ, minden hónap harmadik csütörtökén 1718 óráig tart fogadóórát a Jobbik irodában
(Kossuth Ferenc u. 3-5.). Telefonszáma: +36-70944-3556
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 Ugyeri iskolában Telefonszáma:
+36-20-918-0417
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