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SE FÖLDESURAK, SE HELYTARTÓK!

Milyen országot épít a Jobbik a 2018-as
választások megnyerését követõen?
Az elmúlt rövid idõszakban
két kudarc érte a kormányt, két
komoly kudarcot szenvedett el
maga személyesen Orbán Viktor is. Az elsõ kudarc akkor
érte, mikor egy össznemzeti
ügybõl, a migrációs kérdésbõl,
melyet a magyarok 98%-a támogat, sikerült egy érvénytelen
népszavazást tartani, ahol elérte, hogy Orbán Viktorra mondjanak nemet az emberek, ne a
migrációra. A második ügy az
olimpiai kezdeményezés ügye
volt, ahol az erõsen olimpiapárti lakosság mondott szintén
nemet személyesen Orbán Viktorra és az általa vezetett kormányra, egyszerûen azért,
mert a magyar emberek attól
tartottak, hogy ha megrendezik
az olimpiát, akkor a Fidesz
ugyanúgy szét fogja lopni azt,
mint eddig az összes hasonló
nagy beruházást.
Ne csodálkozzon a kormány akkor, ha a paksi bõvítés
kérdése lesz a következõ kampánytémája a baloldalnak, és
ebben is egy sikeres népszavazást fognak csinálni. Ezt is
csak magának köszönheti a
kormány, mert õk voltak azok,
akik titokban mentek ki Moszkvába tárgyalni errõl a megállapodásról. Szakmai egyezteté-

Kacsa!

sek nélkül, az ország háta mögött kötöttek errõl megállapodást, majd pedig titkosították
ennek az
óriási beruházásnak 50
részletét.
Ez AZ a
politika,
amely elûzi Magyarországról a fiatalokat. Emiatt a
politika miatt fordulhat elõ az,
hogy 2010-hez képest, több,
mint kétszeresére nõtt a kivándorlási kedv, és hogy elmennek
az embereink adót fizetni, értéket teremteni Nyugat-Európába, mert Magyarországon úgy
tûnik, hogy a fiataloknak egyre
inkább élhetetlenek a feltételek.
A Jobbik egy olyan országot szeretne, ahol nem Mészáros Lõrincek, Habony Árpádok
és nem a kormányfõ közvetlen
baráti, üzleti, rokoni körébe tartozók gyarapodnak a leggyorsabb mértékben, hanem azok
az emberek, akiket valóban a
vállalkozói tehetségük juttat
pozícióba, és nem a kormányzati hátszél. Egy olyan országot
szeretnénk, ahol a miniszterelnök gyereke nem megy el Bah-

reinbe olaj- és gázügyekrõl tárgyalni, mindenféle felhatalmazás nélkül. Egy olyan országot
szeretnénk, ahol nem járatják a
bunkóságot és a korrupciót
úgy csúcsra, mint ahogy azt a
Fidesz teszi. A Fidesz olyan
mélyre süllyedt, mint ahogy a
magyar politikában még senki
sem tette.
Fontosnak tartjuk, hogy legyen végre elszámoltatás. Mint
láthatjuk a négyes metró ügyébõl is – ami már Brüsszelnek
is feltûnt –, a kormány magától
semmiféle elszámoltatást nem
hajlandó végrehajtani. Fontos,
hogy létre kell hozni a korrupció ellenes ügyészséget. Törvényes megoldást kell arra teremteni, akár egy oligarcha-adó
formájában, hogy az elmúlt
években meggazdagodott kormányközeli fideszes milliárdosoktól visszavegyük azt a pénzt,
amit a Fidesz kormányzati hátszele, és a parlamenti fideszes
képviselõk segítségével tudtak
szerezni. Meg kell adóztatni
ezeket az embereket úgy, hogy
belefeketedjenek, és azt a pénzt,
amit ilyen módon vissza fogunk szedni, a nép céljaira – az
oktatásra, az egészségügyre, a
kisnyugdíjasokra, a jövõre
– fogjuk fordítani. Volner János

Az elmúlt napokban többen megkeresték alapszervezetünket, hogy igaz-e a hír,
miszerint a ceglédi Jobbik feloszlott. Jelentem, a hír rosszindulatú kacsa, a szervezet továbbra is teljes erõbedobással mûködik. Tavasztól pedig színes programokkal várjuk az érdeklõdõket, melyet többek között a Jobbik Facebookoldalán is olvashatnak majd az odalátogatók. www.facebook.com/cegledijobbik
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BOJKOTTÁLJUK A HEINEKEN SÖREIT!

Csíki sör vagy Heineken?
Avagy mennyire „nemzeti” a ceglédi Fidesz?
Az egész országban ismert, hogy
a Heineken holland sörgyártó multi
évek óta azon mesterkedik, hogy
megfojtsa az „Igazi
Csíki Sör” elõállítóját,
a Csíki Sör Manufaktúrát. Utóbbi Csíkszentsimon székely
falucskában fõzi a
már Cegléden is kapható kiváló minõségû sört. A Heineken eljárására két dolog a jellemzõ:
elõször is minden üzleti tisztességet
nélkülöz az aprócska versenytárs lesöprése érdekében. Másodszor: mindezt a magyarellenesség jegyében teszi,
hiszen bírósági beadványaiban Székelyföldet úgy nevezi, hogy az „úgynevezett Székelyföld”, ami a román
terminológiára utal. A holland aknamunkájában megtalálta társát a marosvásárhelyi bíróságban, mely bíróság a csíki sörfõzdét a gyártás beszüntetésére, a gyártósor elkobzására, a
késztermék kiöntésére ítélte.
Az „Igazi Csíki Sör” a székely-magyar identitás része, amit a holland-román koalíció megtámadott. Ezért egyéni képviselõi elõterjesztésben azt indítványoztam, hogy Cegléd képviselõ-testülete hívja fel a város polgárai figyelmét arra, hogy ne vásároljanak Heine-

ken termékeket, a kereskedõk/vendéglátók pedig ne árusítsák azokat.
Mi lett az
indítvány sorsa? A március
2-i testületi
ülésen Takáts
László kijelentette, hogy
mint magánember egyetért az elõterjesztéssel, de mint polgármester nem
támogatja. A szavazásnál nem volt
egyetlenegy fideszes képviselõ sem (!),
aki az „igen”gombot nyomta volna
meg. Hát ez az, Kedves Ceglédiek! A
Fidesz veszettül „nemzeti”, amikor
frázisokról, üres kampánydumáról
van szó. De amikor a nemzeti összetartozás ügyében lehetne tenni, még
ilyen kis dologban is, akkor hátat fordít. Szégyen ez, nem más. Ezért szeretném felhívni mindenki figyelmét, ha
ki akarjuk fejezni támogatásunkat és
együttérzésünket a csíki sörfõzdével,
akkor ne vásároljunk Heineken termékeket: Gösser, Soproni, Arany Fácán,
Steffl, Kaiser, Krusovice, Edelweiss,
Heineken, Arany Hordó. Elég nagy a
választék, válasszuk másik gyártó sörét. Egészségünkre!
Csuri Károly

A kormány és a Fidesz is
a CETA hû támogatója
(Elöljáróban, magyarázatként: CETA a neve az Európai Unió és Kanada közti szabadkereskedelmi egyezménynek, amelybõl csak a multik húznak hasznot, és amelynek során a
kereskedelmi érdekeket az élelmiszerbiztonság és az egészségvédelem elé helyezhetik. A CETA
veszélybe sodorná az engedélyezés során az elõvigyázatosság elvét. Az egyezmény felszámolná
az engedéllyel nem rendelkezõ génmódosított élelmiszerekre vonatkozó zéró toleranciát is,
ami lényegében a GMO szennyezés legalizálását jelentené.)
Orbán Viktor miniszterelnöki évértékelõjében még arra figyelmeztetett, hogy
támadások várhatóak az Európai Unióból. Alig telt el néhány nap, és Strasbourgból
meg is érkezett az elsõ csapás: a fideszes és balliberális képviselõk szavazataival
az Európai Parlament rábólintott az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezményre,
a CETA-ra.
A Jobbik képviselõi elutasították a megállapodást, mivel az veszélyezteti az
uniós környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági normákat, a munkaügyi vívmányokat, a fenntartható európai mezõgazdaságot, a multilaterális beruházásvédelmi
bíróság intézménye pedig csorbítja a tagállami szuverenitást.
Szégyen, hogy az Európai Parlamentnek a többsége, élén az Európai Néppárttal,
elfogadta ezt a globális cégek érdekeit szolgáló megállapodást.
Ezek szerint van egy új szabály is: ne azt figyeljük, hogy egy fideszes mit mond
Budapesten, hanem, hogy mit tesz Brüsszelben.
Gerjemente Szerkesztõsége
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Helyi ügyekrõl
tájékoztatunk
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Alapszervezete nevében február 13-án sajtótájékoztatót tartott Csuri
Károly önkormányzati
képviselõ. A városatya
témái érintették a februárban elfogadott 2017.
évi városi költségvetést,
és a Jobbik által beadott módosító
indítványokat, valamint a képviselõ
önálló indítványát, amely a belváros
forgalmának rendezését sürgeti. Mint
Csuri Károly elmondta, a Jobbik nem
tudta támogatni a 2017. évi költségvetés tervezetét. Ismét nagy részben
(500 millió forint erejéig) támaszkodik
tervezett ingatlaneladásokra, valamint
olyan összegek befolyására is számítanak, mint az Ökovíz 248 millió forintos kintlévõsége, amelynek megtérülése – meglátása szerint – gyenge lábakon áll. A képviselõ elmondta, hogy
két módosító indítványt is lesöpört a
fideszes többségû testület, amelyek
pedig érdemben növelték volna a lakosság elégedettségét. Az elsõ indítvány az általános tartalékból vont volna el 13,5 millió forintot, amelyet az
Örkényi út felületmegóvására lenne
szükséges fordítani. A második módosító indítvány a Szentháromság tér
átalakítására szánt 30 millió forintot
csoportosítaná át a csapadékvíz-elvezetésre szánt összeghez, ugyanis erre
mindössze 45 millió forintot szán a
város vezetése.
A költségvetés után Csuri Károly
elmondta, hogy önálló képviselõi indítványt adott be a Kossuth tér körüli
forgalmi rend ésszerûsítése érdekében.
Ennek értelmében a tér, Petõfi utca
felõli oldala is kétirányúvá válna, leegyszerûsítve a közlekedést, és ezáltal
is csökkentve az Önkormányzat elõtt
áthaladó forgalmat. A testület a kérdés
tárgyalását elhalasztotta a márciusi
testületi ülésig, ugyanis ekkor idõszerû egy szakemberekbõl álló gárda
érkezése, akik feltehetõleg hozzáértésükkel is segítik majd az ésszerû forgalmi rend kialakítását.
Terecskei Ágnes
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A JOBBIK A NÉP PÁRTJÁN!

Kelet-közép-európai összefogást
teremthet a Jobbik béruniós
kezdeményezése
Vona Gábor, a Jobbik elnöke tavaly november tizennyolcadikán jelentette be,
hogy az elkövetkezendõ tizennyolc hónapban, minden hó tizennyolcadik napján
egy-egy nagy bejelentést tesz, amelyek egyben a reménybeli néppárti kormányzásnak, illetve a hídépítésnek a pillérjei is lesznek. A pártelnök második személyes
vállalásként az európai bérkiegyenlítésért való küzdelmet nevezte meg. Ennek
érdekében úgynevezett európai polgári kezdeményezés elindítását tûzte ki célul,
hogy az európai bérunió a közösség alapelvei közé kerüljön. „Egyenlõ munkáért,
egyenlõ bért!”
Az európai polgári kezdeményezés elindításához, hét uniós tagállamban egy
év alatt egymillió aláírást kell összegyûjteni. A Jobbik külügyi delegációja ezért
kelet-közép-európai körútra indult, hogy szövetségeseket gyûjtsön.
Mióta, az ebben a térségben lévõ országok is egy neoliberális gazdaságpolitikával próbálták a felzárkózást elérni, és az életszínvonalbeli különbségeket csökkenteni – különösen az uniós tagság óta –, nemhogy közeledtek volna a nyugati életszínvonalhoz, inkább távolabb kerültek attól.
Ha a hanyatló demográfiájú társadalmakat elhagyja a tettre kész, ambícióval
rendelkezõ, egyetemekrõl kikerülõ ifjúság, annak hatása pusztító lehet az adórendszerre, az egészségügyre, a nyugdíjrendszerre, és olyan összeomlást indíthat el,
amelynek beláthatatlan következményei lesznek.
A Jobbik a közeljövõben egy konferenciát tervez összehívni Budapesten, és egy
ünnepi aktus keretében, egy nemzetközi sajtótájékoztatón jelentené be az európai
béruniót kezdeményezõ beadvány elindítását.

Fagyos otthonok, fûtött stadionok!
Tavaly októbertõl a mai napig mintegy 145 ember fagyott halálra Magyarországon. Nagy részük nem az utcán, nem a kapualjakban, nem az aluljárókban, hanem
a fûtetlen saját házukban hûltek ki. Nem fûtöttek, mert nem volt mivel! Kevéske
pénzük élelemre és gyógyszerre kellett, tüzelõre már nem futotta. Azt gondolhatták,
talán átvészelik bent a kinti farkasordító hideget. Lehet, hogy jobban tették volna,
ha elmennek Felcsútra kifeküdni a stadion gyepére, mert azt fûtik, erre ugyanis
van pénz! De van pénz Orbán miniszterelnöki szobájára is, ahol a belsõ berendezésre (függönyök, szõnyegek, vázák, festmények, bútorzat, stb.) 4 milliárd, azaz 4 ezer
millió Ft-ot terveztek. Miközben az egész országban a szociális tûzifa-ellátásra 3
milliárdot költöttek ezen a télen. Tehát: az elesett emberek nem számítanak annyit,
mint egy fényûzõ dolgozószoba. Önmagában a 4 milliárd is felháborító, de az események tükrében a pénzpocsékolás már vérlázító. Ne felejtsük el a 145 halálra fagyott embert! Majd emlékezzünk rájuk egy év múlva, a szavazófülkében is!
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.). 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): 16.30-17.30-ig a Posta utcai
óvodában, páratlan héten (pénteken): 16.00-17.00-ig Ugyeri iskolában.
Telefonszáma: +36-20-918-0417
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A Jobbik Ceglédi
Alapszervezete
is segített

2017 januárjában robbant a
hír, hogy egy idõs, egyedül
élõ, ceglédi bácsi a rendõröket hívta ki, mert rendkívül fázott az otthonában.
Mint emlékezetes, a segítõ
szándékú rendõrök fát hasogattak neki, hogy fûteni
tudjon a fagyos otthonában. A Jobbik Ceglédi Szervezete ekkor döntötte el,
hogy komolyabb lépéseket
kell tenni az ügy érdekében. A nyugdíjas, régi rossz
sparheltje helyett egy új
kályhát és tûzifát kapott,
melynek nagyon örült, és
melyért rendkívül hálás
volt az adományozóknak.
Ezúton is jó egészséget kívánunk neki!
Jobbik Ceglédi
Alapszervezete

www.jobbik.hu
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MÉSZÁROS LÕRINC ERÕSÖDIK!
G E R J E S Z T Õ
A dunaújvárosi önkormányzatban arról döntöttek,
hogy a kormánypárti Lokál c. szennylap – amit Budapesten ingyen osztogatnak közpénzbõl – helyi terjesztését 5 millió forinttal támogatják.
Tiborc István (Orbán Viktor veje) kezére akarták
játszani a budapesti Rác fürdõt, amirõl a fõvárosi képviselõk zárt ülésen tanácskoztak volna. Mivel a Jobbik
képviselõje kiharcolta a nyilvánosságot, az értékes ingatlan megkaparintása nem sikerült. Az ominózus eset
kapcsán egy új mondás született: „Vejétõl bûzlik a hal”.
Két év börtön is járhat annak Franciaországban, aki
a magzatgyilkosságok ellen akár csak szót mer emelni.
(Ezek szerint az is börtönt kap, aki magzatot gyilkol és
az is, aki magzatot véd.) Éljen a demokrácia!
Természetesen ki más, mint Mészáros Lõrinc családtagja húzza fel a 190 milliárdos Puskás Stadiont!
2008-2013 között a magyar kormányok összesen
160 milliárd forintot költöttek el a hátrányos helyzetû
gyerekek oktatására és felzárkóztatására, miközben a
hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek
száma növekedett. Felelõs nincs!
A Jobbik elõnye, hogy nem terhelik kormányzati
kudarcok és visszaélések – szemben az MSZP-vel és a
Fidesszel –, továbbá felszámolta legnagyobb gyengeségét

is, a szellemi hátország hiányát, így készen áll a kormányzásra.
A Jobbik elkötelezett a nõk 40 éves
munkaviszony után nyugdíjba vonulása mellett, sõt kormányra kerülése után
a férfiak számára is biztosítani fogja ezt
a lehetõséget.
Lassan megszokottá válik, hogy a Fidesz közpénzen
hizlalt valamelyik médiafelületérõl bebizonyosodik,
hogy hazudott. Így történt ez a Lokállal is az elmúlt
hetekben, ugyanis azt állították, hogy a Jobbik október
23-i megemlékezésén „zengett a mocskos zsidók”, valamint Vona Gábort kifütyülték. Szokás szerint a Lokál
nem tudta bizonyítani a meg nem történt eseményekrõl
írt hazug állításait, így a Fõvárosi Törvényszék elsõ fokon helyreigazításra és a költségek megfizetésére kötelezte õket.
Hiába igaztalanok a szinte mindennapossá vált
fideszes rágalmak, a Jobbik által tömegével megnyert
perek eredményeit a hazug kormánypárti közmédia már
nem közli! Egyedül a HÍR TV ad róla tájékoztatást!
A narancsos kormányzat minden erejével és furfangjával azon fáradozik, hogy az egyetlen hiteles és
pártatlan tájékoztatást nyújtó HÍR TV-t is ellehetetlenítse,
hiszen így lehet egy országot teljes sötétségben és tudatlanságban tartani.
Korondi Miklós

„Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Õsszel lehull a levél, igaz. Minden õsszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének
a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza
többé, s idõ múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj a gyökérre.” – Wass Albert

Hiteles tájékoztatást a Jobbikról
a következõ honlapokon talál:
www.alfahir.hu és www.jobbik.hu

– Miért nem lesz olimpia Magyarországon?
– ???
– Mert a Fidesz az öt karikából négyet ellopna.
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