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JOBBIK-MIÉP – A HARMADIK ÚT
SZÖVETSÉG A NEMZETÉRT
Részletek Csurka István
Magyar Fórumban
megjelent írásaiból
Két évvel ezelõtt még úgy látszott,
hogy a Fidesz nagyarányú, akár kétharmados gyõzelmet is arathat. Kiépítette maga köré a polgári körök karéját, sok hazafias keresztény erõ mozgósítását ígérve, a mozgósítás azonban
elmaradt. Jelenlegi állapotában egy igazi
rendszerváltáshoz nem elég bátor, és
nem elég elszánt. Túlságosan kötõdik a
korábban beépített liberális elemekhez,
és sok benne az igazodásra való hajlam.
Mi világosan megmondtuk, hogy a
ránk szabott feltételekkel nem szabad
belemennünk az Európai Unióba. Azt
Folytatása a 2. oldalon

A Harmadik Út október 23-i rendezvénye a Hõsök
terén, ahol kb. 50 ezer ember volt jelen, és amit a
média agyonhallgatott.

Olvasóink figyelmébe!
Bizonyára észrevették kedves olvasóink, hogy a Gerjemente címlapján lévõ címerünket lecseréltük, illetve kiegészítettük azt. Mivel a Jobbik és a MIÉP választási pártot alkotva indul a
jövõ évi országgyûlési választásokon, HARMADIK ÚT néven, így kedves olvasóink részére
szükségesnek tartottuk pártszövetségünk emblémájának bemutatását.
Korondi Miklós, a 15. sz. választókerület szervezõje

LEVÉL A POLGÁRI KÖRÖKHÖZ!
A Fidesznek együtt kell mûködnie a Harmadik Úttal!
Lesz-e nemzeti összefogás?
„Pontosan két jelölt kell a mi oldalunkra is, se több, se kevesebb! Ami fontos,
hogy ez a két szövetség a lehetõ legszélesebb szavazóréteget szólítsa meg. Ez egyedül ugye lehetetlen lenne, a sok pici párt
meg csak elforgácsolná a szavazatokat,
mivel be sem jutnak a Parlamentbe.”

A polgári köröknek és a Fidesznek örülnie kellene
a MIÉP-Jobbik összefogásnak. Balogh László politológus szerint a legnagyobb ellenzéki párt képtelen
lefedni a teljes jobboldali szavazótábort, ezért
szüksége van egy radikális szövetségesre. Mint a
kuruc.hu-hoz is eljuttatott levelében írja, nem beolvasztani, hanem nyíltan együttmûködni kell velük.
Balogh László polgári körösökhöz intézett levelét a
3. oldalon közöljük.
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„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”
Részletek Csurka István Magyar Fórumban megjelent írásaiból...
Folytatás az 1. oldalról

mondtuk: így nem! És most látjuk a következményeit.
Mezõgazdaságunk elsorvadt, iparunk nincs, minden a
külföldieké, nettó befizetõk vagyunk. A magyar államháztartás bármelyik pillanatban összeomolhat. Ezért
nemcsak az akarnokokból álló Gyurcsány-kormány a
felelõs, hanem a Fidesz is, amely segített ilyen rossz feltételek közt belemennünk az unióba. Magyarországnak
most elsõsorban idõ és függetlenség kell a rendteremtéshez. Hagyjanak bennünket egy fél évtizedig a
saját utunkon járni, vizsgáljuk felül a privatizációt, és
szerezzünk vissza minden elorzott vagyontárgyat, adjunk munkát a sok-sok becsületes magyar embernek, és
hagyjanak ki bennünket a világméretû háborúkból.
A HARMADIK ÚT Magyarországa a saját út, a rend
útja, a munka rendje, és a világos, tiszta beszédé. Minden
hazugságot, félrevezetést, liberális fecsegést fojtsunk el.
Büntessük meg azokat, akik idáig juttatták az országot,
és legyünk mindenekelõtt a saját boldogulásunkért emelt
fejjel dolgozó magyarok. A HARMADIK ÚT jelszava:
legfõbb érték a magyar érték. Visszaszerezni a gazdaságot, a pénzt, a kultúrát, megtartani a földet, messze-

menõen támogatni a gyermekeket nevelõ családokat.
Gátakat, utakat építeni, piroscserepes tanyákat, és gondolkodóvá, hazájuk iránt felelõsséget viselõ polgáraivá
tenni a magyar népet.
Az MSZP féktelen és gátlástalan propagandakampányba kezdett, és semmi mással nem törõdik, mint az
ígérgetéssel. A baloldal mindig zsugorít, Bokros-csomagot csinál, lop, csal, hazudik. Olyan állapotokat teremt,
amelyeket négy év alatt nem lehet kiigazítani, és emiatt
a jobboldal négy év múlva megbukik. Mi pedig azt
mondjuk, nemcsak a választásokat kell megnyerni,
hanem végleges rendet kell tenni az országban. El kell
dózerolni a nemzet- és magyarellenes idegenszagú
politikát. Addig nem szabad visszaengedni a hatalomba
a baloldalt, amíg valódi, tiszta, becsületes baloldallá nem
fejlõdik. Mert természetesen minden európai országba
kell baloldali politika, de nem olyan, amelyik a nagytõkét
és a globalizmust szolgálja ki maradéktalanul.
A HARMADIK ÚT ellen mindent bevetnek, hazugságot, rágalmat, fenyegetést, és megfélemlítést. De mi
álljuk a sarat. Kövessük a lengyel példát: tegyük szánalmas ronccsá a kádárizmus utódpártját és neoliberális
hazaárulóit.

Részletek Molnár Tamásnak,
a Jobbik alelnökének jobbikosokhoz írt nyílt levelébõl
Csakúgy, mint akkor régen, 49 évvel ezelõtt, szegény
hazánk kifosztott, elárult és becsapott. Teljes az állami
rendetlenség, egy beteg lelkû ország, ahol eluralkodott
a szerzés és a pénz. Ez már a vég. Várjuk a barbárokat.
A magyar törvényhozás legszélsõségesebb, ultraliberális
pártja, az SZDSZ könyörtelen tudatossággal támadja a
magyar nemzet történelmi, szakrális és jogállami jelképeit. Bemocskol minden hazafias szimbólumot, legyen
az turulmadár, Árpád-sávos lobogó, Szent-korona,
Biblia, korpusz, Himnusz, déli harangszó, vagy kokárda.
Egyre kiszolgáltatottabb az anyanyelvünk és megfogyóban van az egészséges nemzeti identitásunk. Eközben
legfájdalmasabb a hiány. Eltûntek, feloldódtak szép és
megható emberi közösségeink, a keresztényi szeretet.
Nincs már munkás önigazgatás, Munkástanács-hálózat,
a társadalmi ellenõrzés intézménye. Az igazság. De nincs
Nemzetõrségünk sem, nemzeti érzelmû haderõnk, és
fegyveres testületeink. Nincs morális alapokról támadó
puritán, közéleti egyházunk. Tizenöt rettenetes, küzdelmes év kellett ahhoz, hogy végre félve kimondjuk: zsákutcába jutottunk. Ezzel a felülrõl megtervezett, szabadrabló szabadsággal most kitörülhetjük a fenekünket.
Csurka István ma már tudja, hogy becsapták. Ebben
az utolsó utáni pillanatban a kézfogás gesztusával
kitárulkozott egy láthatatlan kapu, ahol minden ellentét
ellenére, összeér a múlt és a jövõ, ahol generációkon keresztül egybefonódik egy megálmodott közös összeha-

jolás. Annak a reménye, hogy a 2006-os magyar törvényhozásban megjelenik a határozott, nemzeti érdekvédelem, a társadalmi kontroll, a szigor, és rend, a teremtett
világ igazságossága. Apának és Fiúnak közös úton kell
eljutni a sikerhez. Én magam sosem voltam MIÉP-es
identitású. Más irányból jöttem, és ezt nem szégyellem.
Nekem nincs csinos díszmagyarom, kitüntetésem, Vitézi
Rendem, én nem kívánom semmiféle külsõség jegyében
magamra aggatni hazafiságom. Próbálok alázatos, elegáns, bensõséges és visszafogott maradni. A MIÉP
tradicionális szenvedélyét tökéletesen kiegyenlíti bennem
a Jobbik modern, fiatalos, ám mégis racionális tenniakarása. Ész és érzelem együtt, valami felfejlõdõ közös harmóniában. Dávid kezében végre együtt a parittya és a
kõ, hogy legyõzze vele a Góliátot. A liberális monstrumot.
Ma, ebben a keserves, sorsfordító végítéletben az, aki
nem tudja hazája ügye mögé helyezni gyarló esendõségét, az nem méltó a politikusi hivatásra. Én tehát szinte
elsõként – minden kétkedésem ellenére – helyeseltem ezt
az összefogást. Azért, mert ez egy üzenet, egy szimbolikus lépés. Elsõként tudtuk legyõzni önmagunkban a
kétkedést, háttérbe szorítottuk személyes érzelmeinket.
Ha a nemzeti radikalizmus a múlt mellett a jövõbe is
képes lesz tekinteni, ha modernizálja eszköztárát, ha
bezárkózás helyett kitekint a környezõ, változó világra,
akkor megsokszorozódik gyõzelmi esélye.

A Harmadik Út Ceglédi Választási Szövetsége
2. oldal
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Kedves Polgári Körös Társak!
Politológusként nagyon örülök a MIÉPJobbik összefogásnak, mert így egy erõs segédpártot kaptunk végre mi is, akikre támaszkodhatunk. Úgy, ahogyan az MSZP-nek
is mindig ott van az SZDSZ, aki lépten-nyomon bebiztosítja. Erre nekünk is nagy
szükségünk van itt a jobboldalon.
Sokan sajnos félreértelmezik ezt közülünk
is, és ellenséget látnak bennük, ami tévedés,
mi több, hiba. Még vezetõink is furcsán nyilatkoznak az ügyben, ami remélem, mihamarabb megváltozik. Ne higgyünk a tudatos
félrevezetésnek, ami ártó szándékkal ömlik
az elfogult médiából!
Lássuk be, hogy ezzel embereket hoznak
oldalunknak, a pártunkra egyébként sosem
szavazók közül, ami nagyon kelleni fog.
Tehát nem elveszik a voksokat a Fidesztõl,
hanem összességében épp ellenkezõleg. Náluk is okos, felkészült szakemberek dolgoznak, és remek a programjuk.
A második fordulóban biztosan visszalépnek majd, és szavazóik ránk szavaznak,
ahogy tették eddig is mindig. Ami jó, hogy
így még töredékszavazatokat is kapnak az
elsõ forduló alapján, ezért tulajdonképpen
kettõt ér az oda húzott iksz. Emiatt fontos,
hogy segítsük õket elérni az 5%-ot, mert
különben csak elvész a voks, így meg duplán
jó nekünk is. Végül is egy csapatban játszunk. Használjuk ki, hogy a polgári oldalon
ésszel tudunk dönteni, csakis a Nemzet érdekeit szolgálva.
Utólag már látszik, hogy, ebben jobban
taktikáztak a „derék” utódpártiak, mert
2002-ben nem közösen indultak a liberálisokkal, viszont mi a biztos bejutó MDF-el
igen, elbukva ezzel a töredékszavazatokat, ami gyõzelmet hozott volna. Sõt, sok
MSZP-s is tudatosan az SZDSZ-re szavazott

elõször, bebiztosítva a partner küszöb feletti
eredményét. Ezt a szervezettséget kell lemásolni. Ez a magyar választási rendszer sajátossága, amivel élnünk kell. Mindenképpen.
Pontosan két jelölt kell a mi oldalunkra
is, se több, se kevesebb! Ami fontos, hogy
ez a két szövetség a lehetõ legszélesebb szavazóréteget szólítsa meg. Ez egyedül ugye
lehetetlen lenne, a sok pici párt meg csak
elforgácsolná a szavazatokat, mivel be sem
jutnak a Parlamentbe.
Ami az MDF-et illeti, én nem bennük
látom a megoldást 2006-ban, sem a Dávid
Ibolya fémjelezte vezetés irányultsága, sem
a hasonló szavazótábor miatt. Ez a MIÉPJobbik szövetség lesz a megoldás. Kell egy
erõs ellensúly, a nemzetre nézve legveszélyesebb, liberális vonallal szemben. Nem
beolvasztani, hanem nyíltan együttmûködni
kell velük. Ahogyan azt odaát is teszik. Az
MDF mára már csak folyamatosan támad
minket, és ezek után még õk nem kérnek
belõlünk. Elég volt!
A kormányalakításhoz azonban nekünk is
közelednünk kell majd a radikálisokhoz,
példát véve összefogásukról, és kõkeményen
ellenállni a nemzetközi elvárásoknak. Õk is
derék magyar emberek, akik a mai mocskos
viszonyoktól mentes országot akarnak, csak
kicsit másképp. Valljuk be, kritikájuk sokszor
jogos és néha mi is az õ keménységükre
vágynánk.
Félre kell tenni az eddigi sérelmeket, nagy
a tét! Közösek az értékeink, érdekeink és a
céljaink. Sok erõt kívánok Orbán Viktor
Miniszterelnök Úrnak, a Reá váró nagy feladat elvégzéséhez!
Gyõzzön a Fidesz, erõsödjön az összefogás! Hajrá MAGYARORSZÁG, Hajrá MAGYAROK!

HARMADIK UTAT A PARLAMENTBE!
3. oldal
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Emlékeztünk õseinkre és hõseinkre
agyományként kívánjuk õrizni szokásunkat,
hogy minden esztendõ októberében Ópusztaszerre és Kiskunmajsára látogatunk.
Ópusztaszer neve ismerõsként hangzik már s
kicsik-nagyok jól tudják, hogy Történelmi Emlékparkunk van itt, és a híres Feszty-körkép. Akárhányszor jövünk ide, nem válik unottá, mert mindig találunk olyasmit, ami eddig talán elkerülte figyelmünket.
Kiskunmajsa nevét kevesebben ismerik még,
pedig itt az ideje, mert az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékhelye van ezen a kis alföldi
településen.
Köszönhetjük mindezt Pongrátz Gergelynek, az
56-os forradalom Corvin-közi fõparancsnokának,
aki néhány éve költözött Kiskunmajsára és a Szeged
felé vezetõ országút mellett megvásárolta az egykori népiskola épületét. A romos iskola használhatóvá tétele után megvalósította régi tervét – amely
egyetlen, a rendszerváltozás utáni kormánynak sem
jutott eszébe –, megnyitotta az 56-os Múzeumot. A
múzeum a forradalom után megközelítõleg 500
kivégzett, a harcokban elesett 3000, a sortüzekben
lemészárolt 600 mártír, valamint 35000 internált és
bebörtönzött honfitársunknak állít emléket. A felújított épületben két tantermet alakítottak át kiállítóteremmé. Az egyikben eredeti, korabeli relikviák kaptak helyet: térképek, fegyverek, zászlók,
könyvek, dokumentumok, a másik helyiségben a

szabadságharcosok emléktárgyai, valamint újságcikkek és fotók. A múzeum közelében található az
56-os Kápolna, amelyet 2002 júniusában avattak fel.
A kegyhely Csete György Kossuth-díjas építész
tervei alapján épült. A kápolna egyik tornya a gyõztes forradalmat, a másik – romos – tornya pedig az
elbukott szabadságharcot szimbolizálja. Bent csillagképek világítanak a mennyezeten, az oltáron
míves terítõ s a fehér falakon fekete márványtáblákon 360 kivégzett forradalmár neve. A kápolnában az idén helyezték örök nyugalomra Pongrátz
Gergelyt. A kápolna bejáratánál Kapisztrán Szent
János szobra, elõtte pedig egy litván fafaragó mûvész alkotása, az Ülõ Krisztus.
Tavaly nyáron nyílt meg a múzeum és a kápolna
közelében az 56-os Ifjúsági tábor, amely nyaranta
a Kárpát-medencében élõ középiskolásokkal ismerteti meg 1956 igaz történetét.
Õszintén fájlaljuk, hogy Gergely bácsi nincs már
közöttünk. A tavalyi kirándulásunkon még találkozhattunk, beszélhettünk vele, idén már csak az
emlékezés koszorúját helyezhettük el a sírjára.
56 hõseinek emlékét méltón õrizni, ápolni csak
úgy tudjuk, ha elõbb megismerjük kik voltak õk és
mit tettek. A kiskunmajsai múzeum mindenkinek
segíthet ebben. Aki indíttatást érez, tegyen egy kirándulást.
Korondi Miklós
a Jobbik Ceglédi Helyi Szervezetének elnöke

Turulmadár-influenza az SZDSZ meleg tagozatában
A Jobbik nem mehet el szó nélkül a XII. kerületben épülõ, turulmadarat ábrázoló, második világháborús
emlékmûvet ért hungarofób támadások mellett. Úgy tûnik, hogy Ungár Klára, az SZDSZ ügyvivõje
turulmadár-influenzában szenved. A szabad madarak ezúttal egy õsi magyar madártól rettegnek.
Ungár Klára és társai véleménye szerint a turulmadár náci jelkép, és az épülõ
szobor neonácik találkozóhelyévé válhat. A Jobbik felhívja a vészmadarak
figyelmét, hogy a turul látható a Nemzetbiztonsági Hivatal jelképében is, ahol
Szent István kardját tartja a csõrében, melynek õsi jelentése: a magyarság
védelme. Ezek alapján kérdezhetjük: az SZDSZ véleménye szerint az NBH is
neonáci elveket vall? A szabados demokratáknak azt is tudniuk kéne, hogy a
hagyomány szerint az õsi totemállat az Árpád-házhoz, Álmoshoz és Szent
Istvánhoz köthetõ, akiket nácizmussal gyanúsítani történelmi bûntett. Továbbá
alaptalan az a feltételezés, hogy az emlékhely lehetséges neonáci találkozók színhelyévé válhat, hisz turulszobor található többek közt a Budai Várban, a Lánchídon, Szarvason és Tatabányán is, melyek egyetlen
esetben sem töltöttek be ilyen szerepet.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom felháborítónak tartja, hogy a budai kerületekben a szervezetileg
és politizálásában kiüresedõ SZDSZ pánikot keltõ kampánnyal próbálja visszaszerezni elvesztett választói
támogatottságát, egy õsi magyar jelkép és hagyomány kárára. Az amúgy homoszexualitását is nyíltan
vállaló Ungár Klára képviselõjelölt botránypolitizálása ezúttal is bizonyítja az SZDSZ magyarellenességét.
Nagy Ervin, a Jobbik országos választmányi elnöke
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Cukrászda Bécsben (avagy, mit eszünk a brüsszeli unióban)
Az unióhoz történõ csatlakoztatásunk óta a Magyarországra behozott, ún. „élelmiszer”-ek menynyisége alaposan megnõtt. Mi ezzel a probléma?
– kérdezhetné valaki. A probléma kettõs, egyaránt
érinti mind a magyar termelõt, mind a fogyasztót.
Elõször: a beszállított áruk 80-90%-át mi magunk
is elõ tudjuk/tudnánk állítani (és lényegesen jobb
minõségben). Azért csak tudnánk, mert az aláírt
kvóta tényleges akadályt jelent számunkra. Ugyanis
Brüsszel céljai között, ha rejtetten is, de a következõ
szerepel: lezülleszteni a magyar mezõgazdaságot
és az élelmiszer-feldolgozó ipart, hogy minél nagyobb terepe lehessen a nyugat-európai árunak.
Csak egy adat. 15 évvel ezelõtt a hazai tehénállomány létszáma 900 ezer db felett volt. A tárgyalások
során a budapesti nagyjaink 300 ezres kvótát kértek;
de a brüsszeli uraknak még ez is sok volt és csak
117 ezer db tejelõ tehén létszámot engedélyeztek
hazánknak. Ezt, és a hasonló eseteket nevezi Zacsek
Gyula – joggal – hazaárulásnak, hiszen a budapesti
tárgyalófél szinte mindenben alázatosan egyetértett
Brüsszel gyalázatos ajánlataival.
És most azt mondják: aki nem tud gazdaságosan
termelni, az hagyja abba. Miközben telítik a piacot
az olcsó (agyontámogatott), de silány külföldi áruval.
Másodszor: az, hogy a polcra tett külföldi étek
gyatra, ízetlen és pocsék, egy dolog. A felháborító
az, hogy sokszor mérgezõ is. Rövid és hézagos lista
a közelmúltban feltárt esetekrõl:
2004 nyarán Dél-Amerikából származó aflatoxinos paprika a magyar õrleményben. (Az aflatoxin egy gomba-termelte méreg, ami májrákot
okoz.)

2005. február; marokkói, kifejezetten mérgezõ
rovarölõszerrel kezelt paprika az áruházakban.
2005. március; lisztériával fertõzött dán sajt a
Cora áruházakban.
2005. március; a kínai kereskedõk boltjaiban
rákkeltõ kínai cumit találtak.
2005. március; Hollandiából behozott baromfi
szállítmányokat vizsgáltak. A 43 db mintából 36ban találtak az egészségre veszélyes adalékot. (2003ban 1800 tonna, 2004-ben 4761 tonna volt a Magyarországra importált holland szemét).
2005. április; mérgezett holland szõlõ Munkácson, 8 ember bekerült a kórházba, 4 fõ intenzív
osztályon.
2005. június; szalmonellás lengyel csirkehús a
LIDL-ben.
2005. június; a görög fûszerkeverékben rákkeltõ
színezéket találtak.
2005. július; Jászberényben aflatoxinos szlovák
fûszerpaprikát fedeztek fel.
2005. október; bajor vágóhidakról 1700 tonna
III. osztályú kutyaeledelt (csont, bõr) minõsítettek
át, majd ebbõl több országban (nálunk is!) emberi
fogyasztásra felvágott készült.
És ezek után a kormány az élelmiszer-vizsgáló,
minõségellenõrzõ laborokat privatizálni, számukat
pedig csökkenteni akarja. Kinek áll ez érdekében?
Javaslat: gondoljuk meg jól, hogy mit vásárolunk a multiknál. És még valami, a sertéstartók
figyelmébe: a tápokban szójadara van. Az amerikai
eredetû szója pedig genetikailag módosított növénybõl készül.
Kell ez nekünk?
Csuri Károly, a MIÉP ceglédi elnöke

Magyar pénzbõl kínai kórház?
A Jobbik megdöbbent Gyurcsány Ferencnek a Frankfurter Allgemeine Zeitungban a magyarországi kínai
kolóniával kapcsolatban közzétett nyilatkozatán, különösen azon, miszerint „kórházat fogunk építeni a
kínaiaknak”.
A vezetõ német konzervatív lapban megjelentekkel
kapcsolatban a Jobbik Magyarországért Mozgalom
magyarázatot követel a kormányfõtõl. Milyen pénzekbõl óhajtja finanszírozni a kórház építését, mûködtetését, és az intézménybe magyarok nyerhetnek-e
felvételt dolgozóként vagy páciensként? Ha nem,
azt nem tartja-e szegregációnak, a magyarok hátrányos megkülönböztetésének? Nem gondolja-e Gyurcsány Ferenc, hogy az ország vezetõjeként pontosan
tudnia kellene (nem pedig becsülnie, mint ahogy azt

tette, 20-30 ezerre), hány kínai él ma Magyarországon?
Ha nem tudja, miért nem kérdezi meg az illetékes
hivataloktól? Talán, mert õk sem tudják?
A Jobbik szerint a magyarországi miniszterelnöknek a kínaiak felé sorozatban tett, felelõtlen gesztusai
hazánkat teljes mértékben kiszolgáltatják egy olyan
ázsiai nagyhatalom érdekeinek, amelynek gazdasági
és migrációs hengere elõtt még a nálunk jóval erõsebb
gazdasági-önvédelmi potenciállal rendelkezõ nyugateurópai államok is sorra bezárják kapuikat. A Jobbik
felelõs politizálásra szólítja fel Gyurcsány Ferencet,
továbbá felhívja a figyelmét, hogy õ nem Kína budapesti nagykövete, hanem Magyarország miniszterelnöke.
Bíber József Tibor, a Jobbik Országos Választmányának alelnöke
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„AKI MAGYAR, VELÜNK TART!”
Budapesten már 4%-on
a MIÉP-Jobbik

F E L H Í V Á S !

A Századvég Politikai Elemzések Központja és a
Tárki választáskutatási programjának október elsõ
felében készült adatfelvétele szerint a fõvárosban a
MIÉP-Jobbik Harmadik Út nevû, a széles közvélemény elõtt még nem túl ismert pártszövetségére a
választóknak már most 4%-a voksolna, legalábbis
ennyien vállalják ezt nyíltan. Az SZDSZ Budapesten
3 százalékon áll.

Várjuk sorainkba azokat
a nemzeti érzelmû embereket, fiatalokat,
akik szeretnének tenni valamit
településükért és hazánkért.
Jelentkezni lehet
a 06-70/944-3556-os telefonszámon.
Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

„PANAMA-CSATORNA”?
Ismerve Cegléd város földrajzi
és vízügyi adottságait, senki nem
vonhatja kétségbe a szennyvízcsatorna kiépítésének létjogosultságát, szükségszerûségét, hiszen a
mûholdas felvételek alapján a város alatt már egy szennyvíz-tenger
húzódik. A csatornázást tehát meg
kell csinálni, azonban nem mindegy, hogy hogyan, és milyen
anyagi terhekkel.
Az önkormányzat által összeállított tervezet számtalan kérdést
vet fel:
Kérdezzük, hogy az önkor-
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mányzat a saját költségvetésében
miért nem szerepeltet semmilyen
összeget erre a célra?
A 774 ezer Ft indokolatlanul
magas összeg még akkor is, ha átemelõket kell építeni. Hogy lehet
az, hogy Kecskeméten az egy háztartásra jutó befizetendõ összeg
csak 90 ezer Ft, ugyanez Cegléden
340 ezer Ft?
A Lakástakarék-pénztári szerzõdés keretében megállapított 248
ezer Ft még mindig irreálisan magas összeg, mely a ceglédi családok teherbíró képességét nagymér-

I

tékben meghaladja.
Mi indokolja a számlanyitási
díj tervezett 7000 Ft-os összegét?
Ezeket az önkormányzat részérõl megtett ajánlatokat a lakosság nem fogadhatja el, hiszen
Kecskeméten is sikerült az elsõ
körben tett hasonló nagyságú
anyagi hozzájárulást lényegesen
lecsökkenteni.
Felhívjuk valamennyi ceglédi
lakos figyelmét, hogy minden lehetõséget, fórumot használjon ki
arra, hogy hangot adjon nemtetszésének, véleményének!
A Harmadik Út
Ceglédi Választási Szövetsége
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CIPÕ ÉS BUDMIL
M Á R K A B O L T

ORCHIDEA VIRÁGÜZLET
Cegléd, Kõrösi út 18.
(Mentõállomás utáni kanyarban)

Nõi, férfi, gyermek õszi, téli lábbelik

VÁGOTT VIRÁGOK, CSEREPES NÖVÉNYEK,
KOSZORÚK, SÍRCSOKROK KÉSZÍTÉSE!

Alkalmi cipõk, bõrtáskák
Budmil télikabátok, kötött áruk, táskák
Saucony sportcipõk

Nyitva tartás: H – P-ig 800 – 1700-ig
Szombat-vasárnap: 800 – 1700-ig
(+36) 20-560-6151

Cegléd, Kossuth Ferenc u. 7-9. Tel.: 53/322-789

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik havonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Szerkesztõ: Korondi Miklós
Elérhetõség: gerjemente@vipmail.hu
Tel.: 06-70/944-3556
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