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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!

TILTAKOZÁS
A HELYI DÍJ- ÉS ADÓEMELÉSEK ELLEN!
Cegléd város fideszes többségû önkormányzata részére!
Négy hónappal a helyhatósági választások
után bizonyosságot nyert, hogy az önkormányzati választások nem hozták el az ígért
változásokat.
Kiderült, hogy választási ígéreteikbõl semmi sem vált valóra! Hiába bizonygatta a polgármester úr és fideszes stábja a kampány során, hogy „a tervezett beruházásokhoz rendelkezésre áll a fedezet”, mára egyértelmûvé
vált, hogy ez csak ígérgetés volt.
Önök a választások megnyerése céljából
becsapták Cegléd lakosságát. Talán nem a véletlen mûve, ha a ceglédi városvezetés eddigi
tevékenységérõl az elhíresült gyurcsányi
idézet jut a honpolgár eszébe: „Hazudtunk
reggel, éjjel, meg este”. A választások elõtt a
Ceglédi Jobbik azt állította, hogy üres a város
kasszája, most a választások után Önök az
intézkedéseikkel pontosan ezt bizonyítják be.
Felháborító, hogy felelõtlen ígérgetésük és
gazdálkodásuk következményeit a lakosságra
akarják hárítani. Ennek következtében több
helyi adónemet és térítési díjat, az inflációt
jóval meghaladó mértékben már megemeltek,
illetve ezek megemelését tervezik, melyek a
következõk:
bölcsõdei étkezési térítési díj 10%+Áfá-val
történõ emelése;
az óvodai étkezési térítési díj több mint
5%-os emelése;
az építményadó 20%-os megemelése;
a magánszemélyek kommunális adójának
100%-ban történõ emelése;
az ivóvíz- és csatornadíjak 6-6%-os emelése;

a szemétszállítás díj (szilárd hulladék)
49%-os emelése;
továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésének 10%-os csökkentése.
Véleményünk szerint a mai nehéz gazdasági körülmények között, amikor sok család
került kilátástalan helyzetbe, anyagi terheik
további növelése és az intézmények megszorítása helyett a költségvetés egyensúlyának
helyreállítása érdekében más eszközöket kell
találni.
A Jobbik Ceglédi Alapszervezete határozottan tiltakozik a már bevezetett, illetve tervezett megnyomorító intézkedések ellen, és
egyben követeli a díj- és adóemelések azonnali visszavonását. Egyúttal a költségvetés
egyensúlyának megteremtése érdekében minimálisan a következõ intézkedések meghozatalát várja a város vezetése részérõl:
Az egyik alpolgármester felmentése, illetve
havi ellátmányuk megfelezése. Ha a szintén
fideszes többségû nagykõrösi önkormányzatban csak egy alpolgármester van havi
250 ezer forintért, Cegléden miért kell két
alpolgármestert fejenként 500+100 ezer Ftért alkalmazni?
A kabinetvezetõi pozíció megszüntetése.
A Városfejlesztési Kft. azonnali felszámolása.
Tiltakozásunk kifejezéséül aláírásgyûjtést
kezdeményezünk, melyet a fent leírtakkal
együtt fogunk átnyújtani Önöknek.
A Jobbik Ceglédi Alapszervezete
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ!
(Részlet Vona Gábor évadnyitó beszédébõl)
A Jobbik elnöke szerint „ami most
zajlik, az a magyar rendszerváltás
második elsikkasztása.” Vona Gábor errõl január 29-én, szombaton
beszélt a Jobbik évadnyitó rendezvényén, Budapesten.
Az elnök hangsúlyozta: az elmúlt
20 évben mindenki csalódott, és
„ebben az MSZP-nek van a legnagyobb sara, de a Fidesz is gyomorforgató játékot ûzött, amikor hagyta,
hogy az MSZP saját vesztébe rohanjon, és ezzel az országot is veszni
hagyta.” Vona Gábor szerint a Fidesz
az elmúlt években azt a taktikát
folytatta, hogy „minél jobban szétveri az országot Gyurcsány, annál
nagyobb lesz a Fidesz választási
gyõzelme 2010-ben.” Az elnök úgy
véli: az is a Fidesz és Orbán Viktor
felelõssége, hogy „nem vetettek véget az elmúlt 20 évnek, hanem mentõövet dobtak neki.”
Az elnök bírálta a kormányt az
új alkotmány készítése, a médiatörvény, az adórendszer, az elszámoltatás hiánya, a devizahitelesek magukra hagyása és a magyar föld eltékozlása miatt. Hangsúlyozta: ha a Jobbik
kormányra kerül, akkor „helyre fogja
állítani a jogfolytonosságot az alkotmányban,” ki fogja „söpörni a szemetet a médiából és minden háztartásba ingyen internet-hozzáférést
biztosít, hogy az emberek végre felébredjenek,” valamint az elsõ és

második gyermekek vállalásának
ösztönzése mellett háromkulcsos
adórendszert vezet be. A Jobbik tevei
szerint „az átlagos keresetûek 12, a
gazdagabbak 20, az évi 12 milliónál
többet keresõk pedig 32 százalékos
személyi jövedelemadót fizetnének.
Vona Gábor a magyar föld és
vízkészlettel kapcsolatban fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy megvédésük a Jobbik programjának sarokkövei. Az elszámoltatás hiányáról röviden azt mondta: az elszámoltatásról nincs értelme hosszasan értekezni, mert több az elszámoltatási
biztos, mint az elszámoltatott.
Emellett Vona Gábor megígérte,
hogy kormányra kerülésük esetén
börtönbe zárják a politikusbûnözõket, az eredeti árfolyamokon forintosítják a devizában felvett lakáshiteleket és megvédik a magyar
föld- és vízvagyont. Vona Gábor
szerint Magyarország „nemzetközi-,
adósság- és demográfiai csapdában
van.” Az elnök úgy vélte: Magyarország az Európai Unió „gyarmata
és szeméttelepe” és Magyarország
csak az unió „cselédje” lehet.
Az államadóssággal kapcsolatban
a Jobbik álláspontja az, hogy az adósság újratárgyalásával el kell érni „annak egy részének leírását.” A demográfiai csapdával kapcsolatban
Vona Gábor hangsúlyozta: ennek oka
a magyarság fogyása és „a cigányság
elképesztõ szaporodása, és már csak

Tanulhatnánk tõlük!
Egyiptom lakossága 1987-ben 44 millió volt, 2011-ben
85 millió! Magyarország lakossága 1987-ben 10.610.000
volt, 2011-ben 9 millió 900 ezer körül. Ami igazolja a
magyar népirtást.
Az egyiptomi lázadások elõtt pár nappal elrohant
Obamához Mubarak elnök segítséget kérni, mert akkor
már nagyon inogott alatta a szék. Akkor Obama támogatásáról biztosította Mubarakot, de most Obama a lázadókat támogatja. Amerika hátbadöfte Mubarakot. A
hírekbõl mindenütt az jön le, hogy Egyiptom végleg
szakított Amerikával, ami magyarul annyit jelent, hogy
az új rendszer Izraellel sem lesz barátságban. Mert az

idõ kérdése, hogy mikor lesz a cigányság a többség Magyarországon,
ami pedig biztosan polgárháborúhoz
vezet.”
Az elnök leszögezte: mindent
meg kell tenni a magyar családok
népszaporulatának ösztönzése érdekében, és le kell lassítani a cigányság
népszaporulatát. A Jobbik azt szeretné, ha a cigányság annyi gyereket
vállalna, amennyit a munkájából
tisztességgel fel is tud nevelni.
A hamis rokkantsági nyugdíjakat
felül kell vizsgálni, segélyt csak valódi közmunkáért cserébe kell adni,
és azt sem pénz, hanem egy szociális
bolthálózatban levásárolható jegy
formájában. Továbbá be kell vezetni
a szülõjáradék lehetõségét, amellyel
a gyerekek a fizetésük egy részét
átutalhatnák szüleiknek a nyugdíj kiegészítéseként – mondta Vona Gábor.
Vona Gábor arra is ígéretet tett a
Jobbik évadnyitó rendezvényének
hallgatósága elõtt, hogy „eljön még
az a nap, amikor a Hõsök terén Magyar Gárda tagokat avatunk.” „De
ígérgetni ezen túl nem fogok, és ne
is várja el tõlünk senki. Azt azonban
mindenkinek tudnia kell rólunk, de
legfõképp magunknak, hogy mi
elõbb vagyunk magyarok, és csak
utána jobbikosok. A Jobbik pedig
továbbra sem párt, és amíg én vagyok az elnöke, soha sem lesz az. A
Jobbik mindig mozgalom marad. Az
emberek közül, az emberek által, az
emberek javára.”
(A beszéd teljes egészében
megtalálható a barikad.hu-n.)

egyiptomiak szemében Izrael azonos Amerikával, ahogy
a magyarok szemében is ezt jelenti a két ország.
Mubarakot, aki 30 éve a cionisták bérence, most az
egyiptomi nép kiütötte, ami hatalmas csapás elsõsorban
Izraelnek és másodsorban Amerikának.
Egyiptomban most a hadsereg, amely elég komoly
erõt képvisel, a nép oldalán áll és a rendszerváltás mellett
is kiállnak. Jellemzõ, hogy a hadsereggel nem merik leverni a népfölkelést. Ezzel szemben Magyarországon most
semmilyen hadsereg nincs, csak cionisták által irányított/
befolyásolt rendõrség, amely a magyar nép ellen fogott
fegyvert 2006-ban! Amit a magyar nép nem felejtett el!
Ezek után leszögezhetjük, hogy az afrikai államok
példát mutatnak az EU-s államoknak!
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Borsodi helyzetkép Cegléden
Kirabolt, megvert, ritkább esetben meggyilkolt egyedül élõ idõs nyugdíjasok, kifosztott, védelmi pénzt fizetõ,
megfélemlített kisdiákok, megfenyegetett tanárok. Jelen
pillanatban Magyarországon az elõbbi felsorolás olvastán, hallatán, a felmérések szerint a megkérdezettek körének több mint 80%-ának a cigánybûnözés jut eszébe, annak ellenére, hogy hivatalosan ez a bûnözési forma nem
létezik. Nemcsak az elmúlt nyolc év, hanem az utóbbi
hónapok új vezetése, követvén elõdeik hozzáállását,
szõnyeg alá söpri a problémát. Borsodban lassan polgárháborús helyzet alakul ki. A jelenség megtalálható az
ország számos pontján és Budapesten is.
Cegléden és környékén – kifejezetten Ugyerra gondolva – sincs másképpen a helyzet. A hajdani szocialista
vezetésnek köszönhetõen többségükben olyan cigánycsaládok települtek a város ezen részébe, akiknek különféle okokból „el kellett vándorolniuk” elõzõ lakóhelyükrõl. Azóta nincs béke. Terménylopások, betörések,
erõszak jellemzi Ugyer mindennapjait. Hiába kértek
segítséget a helybéliek, nem volt eredménye. Ceglédre
is megérkezett a „fekete vonat”. Az utóbbi hónapok elképesztõ történetei közé tartozik a 12.48-as vonat diákjainak
kálváriája. A környékbeli településekrõl bejáró diákokat
egy fiatalokból álló cigánytársaság tartja rettegésben.

Elveszik értékeiket, veréssel fenyegetve õket. A hírek
szerint a tanárokat is megfélemlítették, akik némaságukkal óhatatlanul lovat adnak a fosztogatók alá. Nincs
rendõri intézkedés, a dráma pedig folytatódik. A bántalmazottak nem mernek szüleiknek szólni a fenyegetés
hatására, pedig szülõi összefogással lehetne nyomást
gyakorolni az iskolára, a rendõrségre. Vagy mégsem? Akkor meddig tart ez a helyzet?
A rendõrség, illetve annak idején a csendõrség nemcsak lakossági bejelentésre intézkedett, hanem felderítést
végzett és idõben lecsapott azokra, akik mások életét,
értékeit vagy testi épségét veszélyeztették. Ezt megelõzésnek és közbiztonságnak hívták, ami ma nem létezik. Biztos van politikai, szakmai és financiális oka,
hogy a rendõrség nem tesz hatásos intézkedéseket.
Ceglédi lakosként kérek mindenkit, hogy menjen el
lakossági fórumokra, amelyet képviselõik vagy a polgármester tart és mindaddig tartsák napirenden a témát,
amíg nem történik változás. Tudomásom szerint eddig a
jobbikos Korondi Miklós országgyûlési képviselõ szólalt
meg ez ügyben. Felteszem a kérdést: Vajon meddig fajul
a helyzet? A többségi társadalomnak elege lesz abból, hogy
a kisebbség deviáns része nap mint nap terrorizálja õket.
Tenni kell ellene, méghozzá törvényesen, mert nemcsak
nekik vannak jogaik, hanem az adófizetõ, nyugalomra
vágyó állampolgárnak is.
Egy adófizetõ ceglédi lakos

Most már értem, miért nem mennek a cigányok Svájcba...
...csak Kanadába, Franciaországba, Dániába. Hat napos tanulmányi útról tértem haza Svájcból. Ott is rengeteg a
cigány, de ott azt látjátok, hogy keményen dolgoznak, mint ahogy azt nekem két hotel tulajdonosa is mondta.
A következõ motivációjuk van: munkanélküli segélyt csupán öt megszakítás nélkül ledolgozott év után kapnak. Ha
a felkínált munkát elutasítják, semmilyen támogatást nem kapnak. Ha a munkát saját hibájuk miatt vesztik el
– abszentálnak, alkoholt fogyasztanak a munkahelyen, akkor támogatást nem kapnak. Ha a községi lakást, vagy
az állami tulajdont megkárosítják, akkor ki kell fizetniük a javítást, vagy leülni börtönben és ott dolgozni, míg ki
nem fizetik az adósságukat. Érthetetlen számomra, hogy Havel, illetve Kocáb nem kritizálja Svájcot, hogy nem
akarják munka nélkül etetni az élõsködõket. És Európában senki sem beszél a svájci rasszizmusról...

Megmentõ szerepet vállalt Frei Tamás harmincmillió forintért
Frei Tamás harmincmilliót kapott az FKF Zrt.-tõl kiemelkedõ munkájáért. A szerzõdést egy most már fideszes
alpolgármester írta alá. Véleményvezér szerep felvállalása,
személyes meggyõzõ erejének szolgálatba állítása, szerepvállalás a lakossági tudatformáló akciók kialakításában
– ezeknek a feladatoknak kellett eleget tennie a tévésnek
a 2008. április 1-jén született szerzõdés szerint.
A „sikerember” még aznap egy újabb szerzõdést kötött a köztisztasági céggel, ugyanezekkel a fizetési kondíciókkal, azaz összesen évi 7,5 millió forintért (plusz
áfa). A szerzõdés szerint Frei ezért a pénzért nemzetközi
összehasonlító elemzéseket készített, segített az FKF stratégiai irányvonalának kijelölésében, valamint tanácsokat
adott az FKF „kommunikációs értékrendjének, küldetésének és irányelveinek kialakításában”. Az együttmûkö-

dés olyan jól sikeredett, hogy lejárta után rögtön (2009.
április 1-jén) újrakötötték, ugyanazokkal a feltételekkel.
Frei beutazta a fél világot, hogy az utazás közben szerzett
tapasztalatait hasznosítsa tanulmányainak elkészítésénél.
Az általa elkészített tizennyolc tanulmányból jelenleg
csak hatot tudnak felmutatni. A többinek nyoma veszett.
Az elmúlt években kizsebelt adófizetõk joggal várnák
el, hogy Feri Tamás fizesse vissza az általa felvett vérlázító összeget.
A szerzõdéseket Pákozdi Sándor, a cég akkori vezérigazgató-helyettese kötötte Frei Tamással. Pákozdi azóta
sikeresen átevezett a ceglédi önkormányzathoz, ahol
Fidesz-színekben alpolgármesterként küzd a város több
milliárdos adósságával.
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„BENNEM NAGYON LASSAN HÛLNEK KI A DOLGOK”
Drezda bombázása

M E G H Í V Ó
A Jobbik Ceglédi Szervezete
minden kedves érdeklõdõt szeretettel hív és vár
a 2011. február 11-én (péntek) este 6 órakor
tartandó megemlékezésre.

A Becsület Napjára – a budavári kitörésre,
1945. február 11-12-13. – emlékezünk.
Meghívott elõadó: SZALAY RÓBERT
hadtörténész, nyugalmazott alezredes,
az Atilla Király Népfõiskola óraadó tanára
HELYSZÍN: Cegléd, Kaszinó (Felház u. 62.)

Az Igazság mindent legyõz – útjára indul az N1 online televízió
2011. január 31-én kísérleti jelleggel útjára indult
az „N1” online televízió. A www.n1tv.hu oldalon
mostantól minden hétköznap este kb. 8 órakor 1015 perces híradóval jelentkezik. A szerkesztõk tervei között szerepel további mûsorok beindítása is.
A barikad.hu-n innentõl kezdve minden nap figyelemmel kísérhetik a nemzeti televízió adásait.

TAGTOBORZÓ
Tisztelt Olvasóink! Szeretnének Hazánk megmentésén fáradozni? Szeretnének a településükért valami jót tenni? – Ha
igen, akkor várjuk Önöket a Jobbik helyi szervezeteibe Albertirsán, Cegléden, Ceglédbercelen, Csemõben, Dánszentmiklóson,
Mikebudán, Tápiószõlõsön és Újszilváson! Mentsük meg
együtt Magyarországot, hiszen nem mindegy, hogy mit hagyunk örökül gyermekeinknek és unokáinknak. Jelentkezni
lehet a 06-70-379-9086-os telefonszámon.

66 évvel ezelõtt az angol és az amerikai légierõ gyújtóbombákkal égette fel és tette a földdel egyenlõvé Drezda városát.
A II. világháború során egyetlen alkalommal sem pusztítottak
el ennyi embert két nap alatt – még a Hirosima vagy Nagaszaki
elleni atomtámadásokban sem.
A bombázások következtében Drezdában a földfelszín fölött
órákon át tartó 1700-1900 oC-os pokoli hõmérséklet alakult ki,
a városban sok négyzetkilométeres, elõbb egymástól független,
majd az összeérõ körzetekben az együtt égõ tûz miatt az oxigén
3-4 méter magasságig eltûnt a levegõbõl. Akik nem haltak meg
az összeomló házak alatt, azok elpusztultak a tûzben, megfulladtak a füsttõl vagy az oxigénhiánytól, és futó, menekülõ emberek tízezreit kapta fel az utcán nagy erõvel lobogó tûz következtében kialakult légörvények sorozata: õk széttárt karokkal,
lábakkal, csomagostól, kisgyerekestõl a földrõl felrepülve pillanatok alatt nyomtalanul elégtek és egyszerûen hamuvá váltak
a levegõben. 1945 februárjában az angol és az amerikai légierõ
Drezda városát a szó legszorosabb értelmében egy hatalmas
krematóriummá változtatta.
1945. február 13-án este fél 10-kor az angol királyi légierõ
összesen 1049 Avro Lancester és De Havilland Mosquitos
típusú bombázója két, egymás utáni hullámban berepült Drezda fölé, és kevesebb mint öt perc alatt több mint 3460 tonna
hagyományos és gyújtóbombát dobott a légvédelem nélkül
maradt városra. A három óra múlva bekövetkezett második
hullámban újabb 529 Lancester támadt a már fáklyaként égõ
városra és az angol gépek ezúttal kizárólag 1950 tonna gyújtóbombákat szórtak le.
Az elsõ légitámadást követõ két napban az amerikai légierõ
B-17-es bombázókkal további négy támadást intézett az égõ,
füstölgõ, már régóta csak egy óriási menekülttáborként mûködõ Drezda ellen, aminek során az amerikaiak 3900 tonna hagyományos és gyújtóanyaggal töltött bombákat dobtak le a belvárosra. Drezdát ez idõ alatt a nagy, sok száz géppel végrehajtott támadásokon kívül több, kisebb arányú bombázás is érte.
A városra két nap alatt a hagyományos összetételû bombákon kívül 7560 tonna nagy hatásfokú, napalm, magnézium, termit, klorin-trifluorid és fehér foszfor tartalmú gyújtóbombát dobtak le.
A 3-4 emelet magasságú romhalmaz miatt az utcákon
közlekedni nem lehetett, és a pokolként lángoló városból az
egyetlen kifelé gyalog járható utat az Elba partja jelentette. Ezt az
életbe vezetõ kis ösvényt az alacsonyan szálló angol és amerikai
gépek a nagy két napos bombázás után is napokon át többször
bombázták, és a menekülõ öregeket, nõket és gyerekeket a
fedélzeti gépfegyvereikkel ezrével lõtték bele a folyóba.
A legnagyobb és a mai napig tartó heves vitát a halottak
száma jelenti. A bombázások következtében Drezdában elhunytak becsült száma meglehetõsen széles skálán mozog, a
még mindig erõs politikai nyomás alatt tartott történészek 4050 ezer és 600 ezer közé teszik az elégett, porrá, hamuvá vagy
füstté vált emberek számát.
Az Európa sok országából Drezdába menekült polgári lakosság ellen 1945. február 13-án és február 14-én végrehajtott
angol és amerikai kétnapos szõnyegbombázás volt az emberiség történelmének egyik legnagyobb háborús bûncselekménye
és egyben ez volt a legrövidebb idõ alatt elkövetett legkegyetlenebb és legtöbb áldozatot követelõ tömeggyilkosság is, amiben emberek százezrei szenvedtek borzalmas tûzhalált.
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