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Érződik a fáradtság, az, hogy 
közeledik a vég – a választá-
si kampánynak és úgy tûnik, 
egyes pártoknak is… Alig két 
hete még zsúfolt ház volt az érdi 
mûvelődési központban, ahol 
Vona Gábor szónokolt, alig egy 
hete pedig jó, ha fél ház volt a 
battai díszteremben. Igaz, nem-
csak a Jobbik jön, hanem a tava-
szi munka is. Ettől függetlenül az 
üzeneteik messzire harsognak, 
sokszor túl minden határon. 

A kampányzáró fórum vezér-
gondolata – Mélyponton a gaz-
daság –, mindannyiunkat hús-
bavágóan érint. Egy „lakossági” 

kérdésre, hogy van-e még olyan 
magyar termék, amely megállná 
a helyét a világban, azaz elad-
ható lenne, Hegedûs Tamás így 
válaszolt:

– Nem sok, de van még élelmi-
szeriparunk, amelynek csupán 
harminc százaléka van magyar 
kézben. Legalább harmincmil-
lió embert tudnánk élelmiszer-
rel ellátni, csak meg kell hozzá 
találni a piacot. Először persze 
a saját piacunkat kell megte-
remteni kielégítő színvonalon. 
Szomorú, hogy ma az igénye-
ink felét importból elégítjük ki. 
Borunk is van elég, méghozzá 

Kampányzáró lakossági fórum Százhalombattán

Mélyponton a gazdaság, 
saját piacot kell teremteni
Derûlátóak a jobbikosok, nem tartják kizártnak a végsõ 
gyõzelmet sem. Kampányzáró lakossági fórumot tartott 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Százhalombattán, 
a pártok házának dísztermében, ahol a fõ vendég a 
párt gazdaságiminiszter-jelöltje, Hegedûs Tamás volt. 
Egyebek közt arra ösztönözte a hallgatóságot: legyünk 
tudatos vásárlók, magyar termékeket vásároljunk. Az 
intelmet szokatlanul kevesen hallgatták meg.

jó minőségben, nekünk nem 
ausztrál meg chilei bort kellene 
fogyasztanunk. Legyünk tuda-
tos vásárlók, magyar termékeket 
vásároljunk! Az élelmiszeripa-
ron kívül van még gyógyszer-
gyártásunk is, amely verseny-
képes, és vizünk, jó földünk, 
amit nem szabad elherdálni. Az 
a nemzet fog életben maradni, 
amelyik nem szorul importra, el 
tudja látni önmagát.

Süle-Szigeti Gábor, a Jobbik 
Pest megyei 8. számú választó-
kerület országgyûlési képviselő-
jelöltje a következőket mondta:

– Megelégeltük, hogy a parla-
ment választott képviselői nem 
a haza javát akarják, ezért ezen 
mi mindenképp változtatni aka-
runk. Az, hogy a Jobbik ilyen 
erős lett, az ország katasztrofá-
lis helyzetének is köszönhető, 
ami sajnálatos. Nekünk erőt ad 
a támogatottság, de mindenkit 
mozgósítanunk kell, mert csak 
így tudjuk megmenteni hazán-
kat a pusztulástól.

Süle-Szigeti Gábor most is 
hangsúlyozta a közösségek, a 
családok fontosságát, szerinte 
ezért meg kell szüntetni a csa-
ládok kiszolgáltatottságát, újjá 
kell szervezni a közösségeket. 

A fórum házigazdája, Várnai 
Péter, a Jobbik helyi alapszer-
vezetének elnöke, a választások 
kampányfőnöke azt sérelmezte, 
hogy a néhány nappal korábbi 
százhalombattai Fidesz-fóru-
mon is a Jobbikot „szidták” – sza-
vaival –, „szinte az egész fórum 

erről szólt” és a Magyar Hírlap 
támadásairól. A nyugdíjakról 
is szó esett, méghozzá olyan 
formában; a párt azon lesz, ha 
hatalomra kerül, hogy a „dik-
tatúra haszonélvezőinek magas 
nyugdíjával egészítenék ki a 
minimálnyugdíjakat”, s dicsér-
te a Jobbik nyugdíjprogramját. 
Végezetül Várnai Péter megkö-
szönte minden választó, szim-
patizáns eddig végzett munká-
ját, és megígérte, ott lesznek az 
urnáknál, hogy ellenőrizzék a 
választások tisztaságát. 

Az est folyamán levetítették 
Vona Gábor érdi beszédének 
fontosabb gondolatait, amelyet 
a végén a jelenlévők nagy taps-
sal jutalmaztak. 

A Jobbik vezetői az utóbbi 
hetekben egyre magabiztosab-
bak és hisznek a végső győze-
lemben, ezért a fórumon meg-
kérdeztem Hegedûs Tamástól, 
mire alapozzák határtalan opti-
mizmusukat? Íme a válasza:

– Én óvatosan szeretek becsül-
ni, de tény, és a visszajelzé-
sekből tudjuk, hogy van egy 
nagyon erős mag, amely tûzön-
vízen keresztül is a Jobbikra 
fog szavazni. Az elkötelezettek 
aránya a választók tizenöt szá-
zaléka lehet, de szerintem akár 
a duplája is. Ezért ha a válasz-
tásokig nem jön ellenünk újabb 
negatív kampány, akkor reális-
nak tartom a harmincszázalé-
kos eredményt is, hiszen napról 
napra nő a támogatottságunk.

  Temesi László 

Hegedûs Tamás, Várnai Péter és Süle-Szigeti Gábor a kampányzárón
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Az állampolgár kérdezett – a Jobbik politikusai válaszoltak

helyi közélet

A terveknek megfelelő ütem-
ben halad az érdi emelt 
szintû kistérségi járóbeteg-
szakellátó központ kialakítá-
sa. A kivitelezők jelenleg az 
új épületek szerkezetépítési 
munkálatain dolgoznak, és 
folyik az emeleti födémszer-
kezetek zsaluzása. Az érdek-
lődők számára jó hír, hogy az 
építkezés menete már interne-
ten is követhető.

Márciustól már nem kell 
személyesen felkeresniük az 
épülő szakrendelőt azoknak, 
akik a beruházás menetéről 
szeretnének többet megtudni. 
Elég, ha bekapcsolják számí-
tógépüket, és az interneten 
keresztül is tájékozódhatnak 
az építkezés aktuális részletei-
ről. Az emelt szintû kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központ 
kialakításának folyamatát 
bemutató új projekthonlap 
a www.szakrendeloerd.hu 
címen érhető el.

Hírek, képek, jó tanácsok

A honlap folyamatosan fris-
sülő tartalommal várja az 
érdeklődőket. A szerkesztők 
napi kapcsolatban vannak a 
kivitelezővel, és annak tájé-
koztatása alapján számolnak 
be az építkezés aktuális ese-
ményeiről. A beruházás mene-
téről nemcsak olvashatnak az 
érdeklődők, hanem a képgalé-
ria rendszeresen frissülő fotó-
összeállításainak segítségével 
is lépésről lépésre követhetik 
a szakrendelő megújulását. 

A honlap információkkal szol-
gál a sajtó munkatársainak 
is, akik letölthető formában 
megtekinthetik a projekt saj-
tóháttéranyagát, illetve egy 
helyen megtalálhatják és 
elolvashatják a beruházással 
kapcsolatosan született saj-
tóanyagokat és legfontosabb 
információkat is. A honlapon 
természetesen nem csak az 
építkezésről és a beruházásról 
szerezhetnek információkat 
az érdeklődők. A szakrendelő 
szolgáltatásait igénybe vevő 
betegeknek is érdemes ellá-
togatniuk a weboldalra, ahol 
első kézből tájékozódhatnak 
a betegellátást érintő aktuális 
hírekről. Az internetes oldal 
„Jó tanácsok” rovata pedig a 
szakrendelő munkatársainak 
közremûködésével készül, 
melyben időről időre egy-egy 
érdekes, egészséggel kapcsola-
tos témát járnak körbe.

Információs vonal

Aki a projekthonlap segít-
ségével nem talált választ a 
beruházással kapcsolatos kér-
désére, annak a 06-80/200-800 
ingyenesen hívható zöldszám 
is rendelkezésére áll. Az infor-
mációs telefonszám munkana-
pokon 8.00 és 16.00 óra között 
hívható. A vonal munkatársai 
csak a beruházást érintő kér-
désekben tudnak felvilágosí-
tást adni, ezért a betegellátás-
sal kapcsolatos kérdéseikkel, 
kérjük, keressék bizalommal a 
szakrendelő betegfelvételét.

A járóbetegközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2-2008-0003 számú pályá-

zat keretében biztosított 1 320 167 360 forintos támogatás-

ból valósul meg. A 2010 decemberében elkészülő beruházás 

során az intézmény egynapos sebészettel, egy új mozgás-

szervi rehabilitációs nappali kórházzal bővül, megújul a 

kúraszerû ellátások infrastruktúrája és az orvosi eszközpark. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében a projekt 

során a Strukturális Alapok Programiroda jár el közremûködő 

szervezetként, a kivitelezési munkákat pedig a Progress-B 

’90 Zrt. végzi. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.

Már interneten is követhetõ  
a szakrendelõ építkezése


