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HALLJÁTOK MEG A NÉP AKARATÁT!

Élni akarunk
Október 13-ra civil megmozdulást szerveztek
a városba olyan emberek, akiknek színezet nélkül fontos volt, hogy az Albertirsa-Kecskemét
vonalon úgy épüljön meg a 400 kV-os távvezeték, hogy az ne törje derékba gazdálkodni,
vagy csak egyszerûen élni akaró emberek sorsát.
Ezek az emberek, akik közül nem mindenki volt
érintett, megértették, hogy nem csak akkor kell
kiállni egy ügyért, ha az õ telkükön akarják vezetni a kábelt.
Sajnos sem Földi László országgyûlési képviselõ, sem Takáts László, a város fideszes polgármestere nem tartotta annyira az ott megjelent
embereket, hogy megjelenjen az eseményen.
Mégis miért nem? Ha nincs takargatnivalójuk,
ha nincs vaj a fülük mögött, és ki is akarnak állni
az emberek érdekében – ahogy azt elhitetni próbálja az országgyûlési képviselõ –, vajon miért
nem vették a fáradságot elmenni a megmozdulásra? Protokolláris eseményeken, vagy pálinkafesztiválokon könnyû villogni, a lakosság érdekeit már nehezebb narancsos háttérrel képviselni. Úgy tûnik, ha le vannak osztva a lapok
föntrõl, akkor kutyaszorítóban van az egyszeri

fideszes, mert a föntiekkel
szembe nem megy, de a lakosság szemébe meg nem mer
nézni. Gondoljunk csak vissza
a 2015-ös hungáriás tüntetésre.
Hány károsultja volt annak az
ügynek is, hányan jelentek
meg az akkori, Volner János
által szervezett tüntetésen, de
a Fidesz ekkor is távol maradt.
Nyugodtan kijelenthetjük: Földi László fideszes országgyûlési képviselõ a hangzatos lózungok ismételgetésén kívül a választókerülete
érdekében semmi érdemlegeset nem tesz. Jelenleg a távvezeték ügyét próbálják húzni, mint
a rétestésztát, mert nem akarják az eredeti tervet
módosítani, miközben úgy tesznek, mintha
foglalkoznának a családok sorsával.
Az embereknek valós érdekképviseletre, és
a problémáik megoldására van szükség, nem a
mézesmadzagra, nem a csapból állandóan ömlõ
Sorosozásra. 2018-ban jön a váltás, de addig is
kérjük:
Ha képviselni nem tudnak minket, legalább
ne ártsanak.
Terecskei Ágnes
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CSAK A SOROS... CSAK A LOPÁS...

Tudta?
Cegléd városában találták fel a FIDESZ-PARFÜMÖT!
Összetétele nagyon egyszerû: 60 rész tömény disznóganészag és 40 rész korrupció-bûz! A nagyon hatékony parfümöt már évek
óta gyártják a Mizsei út környékén...
Tudta? A közelmúltban Cegléden nagyon fontos konferenciát tartottak, amelyen részt vett az Ugyeri
Kutyák Állatjólétéért felelõs helyettes
államtitkár, a Gerje-csatornán való
vitorlázásért felelõs miniszterelnöki megbízott, valamint a
Nemzeti Kutyaütõk Nemzeti Szövetségének Nemzeti Államtitkára. A tanácskozók megállapították, hogy az ugyeri
kutyák azért ugatnak, mert Soros-bérencek. A csúcstalálkozó további részleteit nemzetbiztonsági okokból 50 évre
titkosították. A kimerítõ munka után Magas Felek egy
szerény 6 fogásos ebédet fogyasztottak el, majd közösen
megrongáltak egy helyi plakátot.
Csuri Károly

A Fõgáz így bánik
a ceglédi ügyféllel
Egy kedves ismerõsünknek meghalt az édesapja.
István az örökölt ingatlanra érvényes gázszolgáltatási
szerzõdést szerette volna a saját nevére íratni. Az ember
azt gondolná, hogy ez egy egyszerû, néhány perces
adminisztrációs eljárás. Normális országban ez így is
van, de NEM Magyarországon, ahol az Orbán-rezsim
hatalmi tébolyában mindent központosítani – egy kézben akar tartani (mint Rákosiék annak idején). A Fõgáznak nincs irodája Cegléden, miért is lenne?! Ügyet
intézni a postán lehet hetente kétszer. Ilyenkor tömegnyomor van a hivatalban. Barátunk 4 (négy!) órás várakozás után jutott el az ügyintézõhöz, aki meghallgatta
az ügyfél kívánságát. Majd a kezébe nyomott egy ûrlapot, kitöltés után szkennelje be és küldje el a Fõgáz
központjába. Mintha már kötelezõ lenne, hogy mindenkinek legyen számítógépe és tudjon azzal profi módon bánni. Tisztelt Fõgáz! Nem az ügyfél van Önökért,
hanem fordítva! Ideje leszállni a magas lóról, amíg nem
késõ!
Szerkesztõség

A „Nemzeti
Együttmûködés
Rendszere” Cegléden
Immár három év telt el a 2014-es õszi önkormányzati
választások óta. A képviselõ-testület új összetétele: 3
jobbikos, 1 MSZP-s, 1 fõ a CFE-tõl és 9 fideszes. Ha megnézzük és mérleget vonunk, hogy milyen
az „együttmûködés” a helyi kormánypárt
és az ellenzék között, akkor eléggé szomorú képet kapunk. A budapesti kormányzat meghirdette ugyan, hogy legyen
béke, szabadság és egyetértés, de ezek a
kitételek a mindennapi életben csak üres
szólamokká silányodtak. Az elmúlt 3 év alatt mi, jobbikos
képviselõk hiába javasoltunk, indítványoztunk bármit, a
város érdekét szolgáló akármilyen ötlettel, elgondolással
álltunk elõ, ezek 99%-át a fideszes többség egyszerûen
lesöpörte. Mindezt tették sokszor ellenérvek nélkül, legyen
a kezdeményezés témája akár a belvárosi közlekedési rend,
a fakivágások ügye, pályázatok elbírálása, stb. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy pl. a gazdasági bizottságban
az észérvek hatására nagy ritkán meginogtak a fideszes
hölgyek/urak. Aztán felsõbb helyrõl jött a parancs, hogy
érik már a narancs. A város 7 gazdasági társaságának ügyvezetõi, könyvvizsgálói, gazdasági vezetõi, a felügyelõ bizottságok tagjai (1 fõ kivételével) mind fideszesek, vagy
ahhoz köthetõk. A felügyelõ bizottságokból 2017 tavaszán
maga a polgármester ebrudalta ki a jobbikosokat! Akkor
hogyan is mûködik az „együttmûködés” Cegléden? Még
az áldemokrácia látszatára sem adnak... Emlékszik még a
T. Olvasó a választási lózungra: „Csak a Fidesz!”? Ebben
az egyetlenegy dologban a Fidesz tényleg nem hazudott.
Csak a Fidesz, a többi nem számít... Még! Tartsuk csak
észben: „Ne vigyorogj Viktor, nem lesz így örökké, 150 év
alatt se váltunk törökké!”
Csuri Károly

www.jobbik.hu

Kerékpárút. Lesz vagy nem lesz?!
2017 áprilisában jött a hír, hogy elkaszálták a Cegléd-Csemõ vonalon építendõ kerékpárút építésére beadott pályázatot. Az út megépítése égetõen sürgõs lenne, hiszen mindamellett, hogy
Ceglédrõl is sok ember kerekezne ki a természetbe, akár a csemõi lovas tanyákra, felmerül egyéb
sürgetõ tényezõ is. Ha valaki az említett útvonalon jár, láthatja, hogy más megoldás híján gyerekek és felnõttek sétálnak az út szélén, buszhoz menet reggel iskolások lepik el a fõutat, fiatal
anyukák tolják itt babakocsiban gyermekeiket, miközben az utat szükségszerûen nagy számú
autós is használja. Ennek a kerékpárútnak/gyalogosjárdának a szükségességét már rég fel kellett volna ismerni, és
képviselni a megfelelõ helyen. A lakosság nyomatékosan kéri a pályázatot elbírálókat, hogy a helyzetre, az út szükségességére, a balesetveszélyre való tekintettel támogassák a kivitelezést.
Terecskei Ágnes
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ELLENÁLLUNK AZ ÚJRAÉPÜLÕ DIKTATÚRÁNAK!

Korkép 2017
Bár Földi László minden lehetséges alkalommal elmondja, hogy a
következõ a családok éve lesz, azért
mégsem gondolom, hogy az átlagos
családoknak a 2018-as évben kolbászból lesz a kerítés. Bár nyilván
minden eszközzel megpróbálja majd
a jelenleg regnáló kormány manipulálni az emberek agyát, mégse felejtsük el, hogy a Jobbik által kezdeményezett bérunió – amely valódi
gazdasági fellendülést okozna – számukra nevetséges, azaz saját polgá-

raikat nem tartják érdemesnek az
európai bérekre. Nem kell túl régre
visszamenni az idõben, amikor az
egyik kormánypárti elmondta, hogy
47 ezerbõl is meg lehet élni. Bár
minden bizonnyal, abból nem futja
majd 100 milliós nagyságrendû termõföld vásárlásra, ahogy azt Takátsék teszik, több helyi fideszessel
karöltve. Bár az átlag magyar családok nem is akarnak száz milliós értékû termõföld vásárlásba fogni.
Egyszerûen tisztességes életet akarnak élni, amelynek része a tisztes
megélhetés, a minõségi oktatás,

G E R J E S Z T Õ
Miközben az adófizetés javulásáról papol a kormány, Andy Vajna Fidesz-közeli milliárdos bevételeire
ez nem vonatkozik. Vajon hány fajta adótörvény létezik
Magyarországon?
Az MSZP támogatottsága történelmi mélypontra
süllyedt, de a Fidesznek az az érdeke, hogy a Jobbikkal
szemben, a szocialistákat politikai tényezõként tudja felmutatni a választóknak.
A választókerület ügyeit-érdekeit Földi László helyett Volner János képviseli az Országgyûlés elõtt, mert
a KDNP-s politikus ingerküszöbét olyan ügyek, mint a
sajtpapíron átvett százezrek, és azok eltüntetése, nem
érik el. Az eltüntetésben õ maga is jól teljesít.
A Jobbik a legnagyobb támogatottságú ellenzéki
párt, amely programmal, miniszterelnök-jelölttel és 106
kiváló, egyéni országgyûlési képviselõjelölttel készül
arra, hogy a nyugalomra vágyó magyar emberekkel
közösen, leváltsa ezt a bûnös kormányt.
A „álnemzeti és értelmetlen konzultáció” 7 ezer
millió Ft-ba fog kerülni a Magyarországon adózó állampolgároknak. Értelmetlen pénzkidobás, csak a fideszes
tábor egybentartása a célja. A hamis végeredmény garantált, hiszen az interneten egy személy annyiszor
töltheti ki az ûrlapot, ahányszor csak akarja.
Mészáros Lõrinc (felcsúti gázszerelõ) pofátlan vagyonosodása elsõsorban az uniós források elnyelésén
alapszik. A narancsos bûnözõk vele vásároltatták fel az
összes megyei újságot, hogy azokon keresztül is csak
egyfajta hírt olvassanak az emberek.
A kormányhoz köthetõ médiumok felépítettek egy
olyan falat, ami megakadályozza, hogy több millió
emberhez eljussanak a kormány korrupciós- és egyéb
botrányai.
A közvélemény-kutatások szerint jelenleg a Fidesz
a legerõsebb párt annak ellenére, hogy az emberek kétharmada kormányváltást akar. Vajon miért? Azért, mert
a kezükben lévõ média által csak egyfajta, hazug pro-

vagy a megfelelõ egészségügyi ellátás. A jelenleg regnáló kormány
basáskodása alatt nem remélhetünk
európai béreket, nem remélhetünk
európai utakat, sem európai egészségügyet. Ami viszont várható, ha
nem változtatunk hamarosan, hogy
ismét a Rákosi-diktatúrában érezhetjük magunkat, amikor lassan, de biztosan beköszönt az idõ, amikor már
kötelezõen vigyorog majd ránk nappalink egyik faláról Viktor egy szál
búzakalásszal az orra mellett.
Terecskei Ágnes

pagandát közvetítenek, melyet sokan ellenõrizetlenül
elhisznek.
Figyelem! Aki kormányváltást szeretne, az a HÍR
TV híreibõl tájékozódjon, mert azt még nem tudja
cenzúrázni a fideszes kormányzat!
Napjainkban már a kormányhivatalok és a rendõrség munkatársait is belekeverik abba, hogy jogellenesen
leszedjék a Jobbik plakátjait a párt tulajdonában lévõ
reklámeszközökrõl. Ez durva, alkotmány- és demokráciaellenes folyamat. Meddig tûrjük még?
A kormányzatnak az a célja, hogy a polgárokhoz
ne jusson el más párt üzenete, csak az õ propagandaszövegeik. Megszerezték a média döntõ részét, a maradékot pedig megpróbálják kivéreztetni.
A kormányzat egyik legnagyobb bûne, hogy felszítja az indulatokat és megpróbálja egymásnak ugrasztani
a társadalom, különbözõ élethelyzetben lévõ csoportjait.
A Jobbik a kormánypártokhoz köthetõ lapokkal
szemben eddig több mint 70 sajtópert nyert meg. Ezek
közül a Magyar Idõk és a Ripost, folyamatosan kerülik
a jogkövetõ magatartást.
A kormánypárttal szemben a Jobbik és Volner János
volt az, aki a helyi bróker-károsultak kártérítéséért lépéseket tett. Jól látható: a Fideszt nem érdekli, hogy polgárai az évek alatt kuporgatott pénzüket viszont látják-e.
Orbán Viktor annyira fél a Jobbiktól, hogy minden
eszközzel szeretné a pártot betiltani. Ehhez a gyalázatos
tevékenységhez „kézi vezérli” az Állami Számvevõszéket, az Ügyészséget és egyéb hatósági szerveket, emellett
kiégett kommunistához illõen a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát is korlátozza.
Aki útjában áll a Fidesznek és Orbán Viktornak,
arra ráküldik a NAV-ot, a rendõrséget vagy a kopasz
verõlegényeiket.
„Választott” országgyûlési „képviselõnk” helyett
Volner János sikeres lobbimunkájának köszönhetõ, hogy
a négyes autópálya becsatlakozik Ceglédre is. Az autópálya lehetõsége a város gazdaságának fellendülésével
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JOBBIK A NÉP PÁRTJÁN!
GERJESZTÕ... Folytatás a 3. oldalról
is járhat. Ez azonban csak a Jobbiknak volt fontos.
Az elmúlt 14 év legígéretesebb kezdeményezése, a
Jobbik által szorgalmazott bérunió, melyhez 7 európai
ország is csatlakozott. Aki a bérek felzárkóztatásának
törekvését támadja, az nem akarja, hogy megteremtsük
azt a jólétet, amit a demokrácia alapfogalma is tartalmaz.
A nyugat-európai bérek háromszorosa a magyarokénak. Az EU-ban már csak a bolgárok és a horvátok

keresnek kevesebbet a magyaroknál, már a késõbb
csatlakozó Románia is lekörözött minket. Eközben a
kormány a béremelés sikerét kommunikálja a médiáin
keresztül.
A rezsicsökkentés egy nagy átverés! Az energiaárak világpiaci árakhoz való igazítása felére csökkenthette volna a gáz, minimum 30 százalékkal az üzemanyagok árát. A villanyért ma 40 százalékkal fizethetnénk kevesebbet.
Terecskei Ágnes, Korondi Miklós

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

Hiteles tájékoztatást
a Jobbikról
a következõ
honlapokon talál:

www.alfahir.hu
és

www.jobbik.hu
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