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SZABADSÁG, HÛSÉG, TISZTESSÉG!

Mini diktatúra Cegléden
A Cegléd várost „képviselõ” testület 2016. augusztus 11én – az elõre meghatározott
munkatervtõl eltérõen – rendkívüli testületi ülést tartott (20
megtárgyalandó ponttal),
melynek keretében olyan
témáról is egyeztettek, mint a
„Nõtlen tiszti szálló” épületének eladása. A városvezetés
nem „tûzközeli” képviselõi és
bizottsági tagjai a rendkívüli
ülést megelõzõ 1,5 nappal korábban értesülhettek csütörtök
reggeli programjukról, ugyanis
az ülés meghívóját és anyagát(!) kedden, a késõ délutáni
órákban kapták meg az érintettek.
A rendkívüliség okát az illetékes a testületi ülés után azzal
magyarázta, hogy a helyi építési szabályzathoz kapcsolódó
döntéseknek idõben meg kellett születniük. Legyünk naivak és higgyük el, hogy valaki
elfelejtette elõre betervezni ezt
a tényezõt(?) Annyit minden-

képpen érdemes tudni az
anyagról és a „Nõtlen tiszti”
eladásáról, hogy az Ecseri Kft.
tulajdonosi körébõl álló cég
vette meg, potom 125 millió
forintért. A Cegléd Info Facebook-oldalán elõször június 30án jelent meg a felhívás, miszerint az említett épület értékesítésre kerül. A felhívás kitér
természetesen a minimális vételárra, de megemlítésre kerül,
hogy plusz pont jár az ingatlanon végrehajtandó beruházás
összege után is, illetve kikötésre került a renoválás befejezésének legkésõbbi idõpontja
is. Gondolhatnánk, hogy alapos az eladó, de – mondjuk
meg õszintén – az eladásnál
nem ezek a lényeges szempontok, hanem, hogy az eladási ár
reális legyen (vagy még jobb),
azaz, ha a város tulajdoni körébõl kikerül egy ingatlan, az
Cegléd számára minél nagyobb hasznot hozzon.
Mi úgy gondoltuk, hogy

ilyen súlyú
kérdésekre a
választ nem
lehet megadni
egy nap alatt.
A Jobbik ceglédi frakciója
ennek fényében úgy döntött, hogy a megfelelõ felkészülés lehetõségének hiányában nem jelenik
meg az üléseken, és ennek okáról, frakcióvezetõnk, Korondi
Miklós a tárgynapot megelõzõ
napon értesítette a polgármestert. Cegléd Város Önkormányzata Képviselõ-testületének SZMSZ-e nem kér a távolmaradását jelzõ képviselõtõl
indoklást, mindössze azt szabályozza, hogy az ülés megkezdése elõtt az elnök felé jelezni kell a hiányzás tényét.
Ennek ellenére Takáts László
polgármester a frakció indoklását nem fogadta el igazolt
hiányzásnak, és egy személyben felülírta a hatályos szabáFolytatása a 2. oldalon

Meghívó filmvetítésre
2016.09.17. (szombat) 20.00 óra, Jobbik nagyterem
(Kossuth F. utca 3-5., Gyarmati udvarral szemben)

További információ: 06-20/563-8347
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FELELÕSSÉGGEL TÁRSAINKÉRT!

Fedõneve: Voldemort nagyúr

Mini diktatúra Cegléden...
Folytatás az 1. oldalról

lyozást. Felhívnánk olvasóink figyelmét erre az esetre, ami iskolapéldája az önkényességnek. Mert a
törvény/szabályzat egy közösség
érdekeit megóvni hivatott szabály, és
nem egy ember, mindent felülíró
szava. Mi továbbra is jogosnak érezzük távolmaradásunkat, hiszen nekünk feladatunk a város érdekeit
leginkább felkészülten védeni, így
mindent elkövetünk, hogy a jövõben
ne történhessen meg hasonló eset.
A városi tulajdon ne legyen kótyavetye tárgya!
Terecskei Ágnes

Érdekes és egyben felháborító cikk jelent meg a Magyar Nemzet 2016.
augusztus 5-i számában. E szerint két szociális szövetkezetet üzemeltetõ
férfi pályázatot nyújtott be, hogy uniós forrásból a szövetkezetek mûködésére pénzt szerezzenek. A pályázat révén kapcsolatba kerültek egy Mengyi
Roland nevû fideszes politikussal, aki vázolta a „modellt”: a megítélt támogatás 50%-át vissza kell fizetni. Késõbb módosítottak: a 200 szövetkezetbõl
álló rendszert 20-ra csökkentették és a visszaosztás arányát 90%-ra emelték,
azaz a több száz millió forintnak csak az egytizede jutott volna a végekre.
Késõbb Mengyi a további együttmûködés feltételeként azt mondta: „Most
öt, ha lezárják, még öt. Vagy így, vagy sehogy.” (azaz millió Ft). A pályázók
szerint Mengyit Voldemort nagyúrnak kellett szólítani. A pályázók jelenleg
elõzetesben, a nagyúr a mentelmi joga mögé bújik. Ennyi. Felmerül a kérdés:
milyen országban élünk? Már nem csak a roma önkormányzatnál tûnik el
a cigányoknak szánt 1600 millió, hanem a szociális szövetkezetekben dolgozó, szegény sorsú emberek pénzét is meglopják a „fülkeforradalmi
kormány” nagyurai?! Orbán-hívõk, ébresztõ! Amíg nem késõ. Csuri Károly

Üzenjük a kormánynak, hogy õk is megértsék:

CSONTIG KORRUPTAK VAGYTOK!
IT rovat – az Ifjúsági Tagozat hírei
Ismét Berzétén járt a Jobbik IT
A Jobbik Ifjúsági Tagozat immár harmadik alkalommal segített Mudi Róbert református lelkésznek, hogy megnyílhasson az általa megálmodott
árvaház Berzétén.
A Jobbik IT feladatának érzi, hogy mellé álljon a
segítségre szorulóknak. Mindegy, hogy közeli
vagy távoli az illetõ, a nagylelkûségnek ez nem
szab határt. A feladatunk volt egy közösségi kemence alapjainak a kiásása, és a segítség az
árvaház körül. Aznap a faluban gulyásfõzõ verseny volt, és kaptunk is a református egyház csapatától egy adaggal a gulyásukból. Este Róberttel
és a feleségével beszélgettünk egy helyi fogadóban, ahol sok minden szóba került, és így jobban
megismerhettük egymást. Másnap a rozsnyói
nevezetességeket néztük meg lelkészünk gyermekeinek vezetésével, ami által ismét sok izgalmas
élményben volt részünk. Sajnos nem maradhattunk sokáig, de ezekért az élményekért is nagyon
hálásak vagyunk.
Ha segítenél, és szeretnél hasonló élményekkel
gazdagodni, várunk szeretettel sorainkba.
Szabó Zoltán IT-tag

Cegléd torkán minden
lenyomható?
Óriási csodának lehettünk szemtanúi az elmúlt hetekben. A Budai út egy része – mely e cikk írásakor nem
egész egy km-re rúg – teljes szélességében aszfalt réteget
kapott. Azért ne örüljünk idejekorán, és avassuk szentté
a 12. választókerület országgyûlési képviselõjét! Tegyük
fel a kérdést, hogy miért csak most, és miért csak ideiglenes aszfalt kerül az amúgy járhatatlan felületre?
Aki nem tudná: Földi László országgyûlési képviselõ
és helyi utódja májusi sajtótájékoztatóján számolt be a
borzalmas állapotban lévõ Budai út felújításáról, ami
üdvözlendõ, hiszen a Budai úton élõk hosszú ideje kötelezõen szlalomoznak az említett útszakaszon. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy idén nyáron egy fedõréteget
kap az út, majd a 2017. évben teljesen megújul, mintegy
630 millió forintos beruházási értékben, amikor már a
csapadékvíz elvezetése is meg fog oldódni.
Véleményünk szerint az ideiglenes aszfaltréteg
egyenlõ az ablakon kidobott pénzzel, hiszen az út
2017-ben teljesen megújul. Ez esetben ideiglenes megoldást a jóval olcsóbb, minõségi, tartós kátyúzás jelentene.
Sajnos, most is kitûnik, hogy az embereket némileg
gyengeelméjûnek nézi a fideszes vezetés, hiszen ennek
az intézkedésnek a szimpátiakeresésen és a szájak
befogásán kívül semmi valós haszna nincs. Ja! Mármint
nekünk.
Terecskei Ágnes
2. oldal

GERJEMENTE

2016. szeptember

ELSZÁMOLTATÁST!

Tudta?
...hogy már annyi fideszes államtitkár van, mint
kutyában a bolha? És miközben, hivatalosan nem is
volt infláció, zömük fizetését tavaly 30%-al emelték?
(Összehasonlításképpen: nyugdíjemelés 0,8% lesz!)
...hogy ha Cegléden, a Törteli úti kórházban, a
már nyugdíjas orvosok egyik napról a másikra befejeznék a gyógyító munkát, a kórházi osztályok zöme
is lehúzhatná a rolót?
...hogy vannak olyan, nagy számban Magyarországra érkezõ „migránsok”, fõleg Izraelbõl, de Kínából is, akikre semmilyen kvóta nem vonatkozik? És
akik tódulnak is rendesen.
...hogy Varga Mihály fideszes miniszter nemrégiben 250 ezer „szakképzett” és „beilleszkedésre” képes bevándorló befogadásáról beszélt?
...hogy a milliárdokért felhúzott kerítés határõrség nélkül vajmi keveset ér?
...hogy a GMO-mentességet leszögezõ alaptörvény ellenére Fazekas agrárminiszter amerikai tárgyalása során génpiszkált vetõmagokat kért „kísérletezésre”?
...hogy az USA-EU kereskedelmi egyezményt
(TTIP) itthon szóban elutasító Fidesz képviselõi tavalyi szavazásukkal támogatták Brüsszelben a további
tárgyalásokat?
...hogy a budai Várnegyed alatti barlangrendsze-

Ilyen
a jogegyenlõség
orbáni módja
Két fiatal takarítja a liverpooli
csehót. Mindketten magyarok, van
magyar állampolgárságuk, magyarul beszélnek. Nem kalandvágyból
jöttek Angliába (ahogyan azt a budapesti „miniszterelnök” hazudozta), hanem, mert szülõföldjükön
még tisztes munkájuk ellenére sem
tudtak a rabszolgabérbõl megélni,
családjukat eltartani.
Kettejük között van azonban egy
kicsike különbség: egyikõjük Gyergyószentmiklóson született, másikuk meg Szigetszentmiklóson. Bejelentett állandó lakásuk is a szülõvárosukban van. És itt tûnik el a jogegyenlõség.
Ha Magyarországon választás
van, akkor a gyergyói atyafi tud levélben szavazni, ami rendben is van,

rekre a megalomániás kormány mélygarázst akar építeni?
...hogy Felcsúton 6000 millió forintért (a stadion
után) most sportcsarnokot építenek?
...hogy miközben országszerte 32
stadiont terveznek, az oktatásból folyamatosan viszik ki a pénzt?
...hogy a különféle politikai tanácsadók és fõtanácsadók száma csaknem
200, és köztük van Zoltai Gusztáv pufajkás munkásõr, aki Lázár János „csókosa”, havi több
százezerért?
...hogy Orbán barátja, Farkas Flórián, 1600 millió
Ft támogatással nem tud elszámolni?
...hogy Orbán felcsúti haverja, a „nemzeti gázszerelõ” Mészáros családi gazdasága már 1500 hektárnál
tart?
...hogy az ország lakosságának kétharmada szerint
a fideszes kormányzat kifejezetten korrupt?
...hogy az októberi választásnak, eredménytõl függetlenül, semmilyen nemzetközi következménye sincs?
A tízmilliárdokba kerülõ cirkusznak egyedüli célja, hogy
elterelje a figyelmet a fideszes korrupcióról, a magyarok
kivándorlásáról, a katasztrofális demográfiai és egészségügyi helyzetrõl, és fenntartsa az Orbán-rezsim hatalmi érdekeinek megfelelõen a „fenyegetettség” érzését.
Csuri Károly

Nos, tudta?

de a Pest megyei embernek odavissza vagy 600 km-t kell utaznia,
hogy leadhassa voksát. Plusz elmegy egy teljes munkanap is fizetség nélkül.
Mindez azért van, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkezõ,
Nyugat-Európában dolgozó 500
ezer magyar közül lehetõleg minél
kevesebben menjenek el szavazni.
Õk ugyanis a kormány „sikeres”
gazdaságpolitikája miatt mentek el,
és nem valószínû, hogy a korrupt
Fideszre szavaznának. Ezért is akadályozzák Orbánék mindenáron,
hogy õk is tudjanak levélben szavazni. Ez a jog-korlátozás pedig valójában nem más, mint sunyi-rafinált
választási csalás. Made in Fidesz.
A vörösök a magyar állampolgárság megadását akadályozták, a
„nemzeti” színû Fidesz meg több
százezer magyar szavazását nehezíti, gátolja. Egyik kutya, másik eb.
Csuri Károly

3. oldal

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
17-18 óráig tart fogadóórát a
Jobbik irodában (Kossuth Ferenc u. 3-5.). Telefonszáma:
+36-70-944-3556
HORVÁTH GÁBOR önkormányzati képviselõi fogadóórái
a 7. sz. választókerületben:
Páros héten (pénteken): 16.3017.30-ig a Posta utcai óvodában, páratlan héten (pénteken):
16.00-17.00-ig Ugyeri iskolában
Telefonszáma: +36-20-918-0417
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A JELSZÓ TOVÁBBRA IS: CEGLÉDÉRT!

Sajtótájékoztató a megújítandó területekrõl
A Jobbik Ceglédi Szervezetének, a
térfelújításokkal kapcsolatos álláspontjáról adott hírt sajtótájékoztató keretében 2016. augusztus 10-én Terecskei Ágnes elnök és Csuri Károly önkormányzati
képviselõ. A szervezet az átalakításokat
csak részben tudja támogatni, hiszen
mindamellett, hogy fontosnak tartják
Cegléd városképének szebbé alakítását,
még fontosabbnak tartják a ceglédiek
mindennapi életének élhetõbbé tételét.
Jelen esetben úgy érezzük, hogy teljesen
felesleges több tér felújításba is belekezdeni, ellenben érdemes lenne meghatározni, hogy mely tér átalakítása a legfontosabb, melyik az, amely a város képének legmeghatározóbb pontja, és erre
korlátozni a kiadásokat is. Ezt a korlátozást azért érezzük fontosnak, mert a városban több olyan probléma vár megoldásra, amely a lakosság mindennapi
életét keseríti meg, és forráshiány miatt
e problémák megoldása várat magára.
Ide sorolhatjuk az Örkényi út két oldalának gyalulását is, az árkok kitisztítását,

vagy a városban a csatornarendszer
hibáinak elhárítását. Elõbbi megoldását
évek óta sürgeti a Jobbik Ceglédi Szervezete, hiszen az út minõsége egy városrészt vág el a központtól, illetve rendkívül balesetveszélyes is. A csatornák, árkok tisztítása is igen sürgetõ, hiszen az
elmúlt idõszakban több alkalommal volt
tapasztalható a város számos pontján,
hogy miután nagyobb mennyiségû csapadék esett, az utak járhatatlanná váltak. Ezt követõen Csuri Károly önkormányzati képviselõ fejtette gondolatait
a Kossuth tér felújítása kapcsán. Elmondása szerint a Jobbik Ceglédi Szervezete
a felkínált lehetõségek közül sem az A
sem a B variációt nem tudja támogatni,
hiszen ezek által csökkenne a zöldterületek száma, amely nem támogatandó
tendencia. Csuri Károly elmondta továbbá, hogy már korábban is felvetette
az ötletet a Kossuth tér, Petõfi utca felõli
részének kétirányúsítása kapcsán, azonban ez az ötlete süket fülekre talált. Ezúton is hangsúlyozta ezen megoldás

GERJESZTÕ
Az ügynök Medgyessy Pétert kitünteti, az SZDSZalapító, DK-tag Eörsi Mátyást pedig nemzetközi szervezet
élére jelöli az Orbán-kormány.
Vona Gábor szerint az eddigi kormánypártok között csupán annyi a különbség,
hogy a baloldali globális korrupciót a Fidesz
lokális korrupcióra váltotta. Szerinte a baloldali kormányok alatt az emberek a nemzetközi erõk rabságában érezték magukat, a
Fidesz-kormány idején belsõ szabadságvesztést éreznek.
Vona Gábor kijelentette: ha a Jobbik 2018-ban kormányra kerül, leszámol a magyarországi korrupcióval.

fontosságát, hiszen e lépés által csökkenne a városháza elõtt áthaladó forga-

lom mértéke, illetve az autósokat sem
kötelezné felesleges méterek megtételére
a forgalmi rend.

Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt az
Iszlám Állam (IÁ) nevû terrorszervezet megalapításával
vádolta meg Barack Obama amerikai elnököt, és kijelentette, hogy a társalapító a csalárd Hillary Clinton.
Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt
szerint, egy évtizeden belül darabokra hullik az EU és a
migránsáradat miatt felismerhetetlenné válik a kontinens.
A libanoni sportolók elutasították, hogy az izraeliekkel
egy buszon utazzanak a riói olimpia megnyitó ünnepségére.
(A két ország hivatalosan háborúban áll egymással, és
diplomáciai kapcsolat sincs közöttük.)
Felmondott Szaniszló Ferencnek az Echo TV. A VilágPanoráma címû mûsor felelõs szerkesztõ-mûsorvezetõjének bûne, hogy idõnként kritikát fogalmazott meg a
Fidesz-kormánnyal szemben. Figyelem! Minden kritikusra
Korondi Miklós
ez vár! Ez a magyar demokrácia!

M E G H Í V Ó
A Jobbik Ceglédi Szervezete szeretettel vár minden érdeklõdõt
2016. október 29-én, szombaton, 18.00 órára,
Budaházy Edda és Dúró Dóra „A gyermek áldás” címû elõadására.
Helyszín: Cegléd, Kaszinó (Felház utca 62.)
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