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KORONDI MIKLÓS a Jobbik
polgármesterjelöltje
Cegléden!
A Jobbik Országos Elnöksége 2014. július 21-én jóváhagyta a
ceglédi alapszervezet döntését, így a Jobbik helyi polgármesterjelöltje: KORONDI MIKLÓS. Tájékoztatjuk a ceglédi polgárokat,
hogy Cegléden mind a 10 választókerületben indít önkormányzati képviselõjelöltet a Jobbik Magyarországért Mozgalom.
A Jobbik polgármesterjelöltjét és önkormányzati képviselõjelöltjeit augusztus közepén, sajtótájékoztató keretében fogjuk
bemutatni.
Jobbik Ceglédi Szervezetének Elnöksége

Bemutatkozik a Jobbik
polgármesterjelöltje
A Bács-Kiskun megyei
Szakmár községben születtem
1955-ben. Feleségem óvónõ és
fejlesztõ pedagógus. Egy felnõtt fiunk van. Családommal
30 éve élünk Cegléden. 1997ben a Budapesti Mûszaki
Egyetem TTK Mûszaki Szakoktatói szakán szereztem diplomát. 1997-2010-ig a MÁV
Vezérigazgatóságon dolgoztam, mint forgalmi szakértõ.
Tagja vagyok a Közlekedéstudományi Egyesületnek és a
Keresztény Vasutasok Egyesületének. Hívõ reformátusként, presbitere és gondnokhelyettese vagyok a Ceglédi
Református Nagytemplomi
Gyülekezetnek.
2004. február 6-án öt társammal együtt megalakítottuk a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Ceglédi Szerve-

zetét, melynek elnökévé választottak és jelenleg is elnöke
vagyok. 2004. június 4-én a
trianoni békediktátum 84. évfordulója alkalmából a Jobbik
Ceglédi Szervezete trianoni
kopjafát állított a Református
Nagytemplom kertjében, így
rendszeressé vált Cegléden is
a megemlékezés.
A „Gerjemente” c. Nemzeti Hírlevél szerkesztõje vagyok, mely az elmúlt 10 év
alatt, több ezer példányban jelenik meg és ad hiteles tájékoztatást a ceglédi polgárok
részére.
2005-2010-ig Pest megye
15. sz. választókerületének
jobbikos választókerületi szervezõje, 2006-ban a MIÉPJobbik a Harmadik Út országgyûlési képviselõjelöltje, 20062010-ig önkormányzati képvi-

selõje voltam. Kezdeményezésemre a Károlyi Mihály nevét viselõ szakközépiskolát
Unghváry László névre változtatták Cegléden. 20082010-ig a Jobbik Pest megyei
Választmányának elnökeként,
több mint 100 jobbikos szervezetet alakítottam. 2009-ben a
Jobbik Európai Parlamenti
képviselõjelöltje, 2009-2010-ig
a Jobbik Országos Választmányának alelnökeként láttam el
feladataimat.
2010-2014-ig országgyûlési
képviselõként tevékenykedtem, melynek során sikerként
könyvelhetem el:
A Kossuth Ferenc utca
30. sz. alatti devizahiteles lakójának lakását sikerült a hiénák karmaitól megmenteni.
Folytatása a 2. oldalon
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JOBBIKOS VÁROSVEZETÉST CEGLÉDEN!
Bemutatkozik a Jobbik
polgármesterjelöltje...
Folytatás az 1. oldalról

2012-ben a Kékkõ utcai, 2013ban pedig az ugyeri demonstrációinknak köszönhetõen, ha csekély mértékben is, de javult a közbiztonság.
A MÁV-val történt többszöri
levelezésemnek köszönhetõen a
Ceglédi Vasútállomás utas csarnokának ajtói önmûködõk lettek és
a kerekesszékesek is megközelíthetik azt.
Költségvetési módosítási javaslatomnak köszönhetõen közel
40 millió Ft-ból megújulhatott a
Református Nagytemplomi Gyülekezet háza.
Az elmúlt évek során 6 rovástáblát állítottunk fel a ceglédi bejáratokon, melyek mind a város vagyonát gyarapítják.
Tudom, hogy a kampány során
felerõsödnek majd az indulatok és
ellenségeim hazugságokat írnak,
mondanak, terjesztenek rólam a
különbözõ internetes felületeken.
Innen üzenem nekik, hogy nem
veszek róluk tudomást, hiszen
minden ilyen cselekedet õket minõsíti! Arra kérem õket, hogy ha
már nem tudnak a barátaim lenni,
ne legyenek az ellenségeim se, és
a hazugságok terjesztése helyett
fölös energiájukat a nemzet és
városunk szolgálatába állítsák.
Elõbb vagy utóbb mindenki rá
fog ébredni, hogy rövid földi élete
során, nem a gyûlölködés, hanem
a hitben és szeretetben élés, a haza
és a család szolgálata a legnemesebb feladat. És azt is üzenem,
hogy minden embert a cselekedetei alapján kell megítélni. Nem az
a lényeg, honnan jöttél, hanem az,
hogy hová tartasz!
Adjon az Isten, szebb jövõt!
Korondi Miklós
polgármesterjelölt

Jobbikos városvezetést
Cegléden
Cegléd egy olyan város, ahonnan nagyon sokan elköltöztek (500 felett
van az eladó ingatlanok száma!), az itthon maradók zöme fõleg Budapestre
jár dolgozni. Cegléd az ingázók alvó városává vált! Ennek oka, hogy az
értékteremtõ munkahelyek megszûntek, új beruházás alig van, az életszínvonal csökken. A város helyett csak az elmúlt 8 év városvezetõinek vagyona
fejlõdött.
8 év felhatalmazást kapott a fideszes városvezetés, mivel az emberek
elhitték nekik, hogy „mögöttük a kormány” és azt is, hogy „csak a Fidesz”.
Bebizonyították, hogy még a szocialistákat is alul tudják múlni a semmittevésben és a közpénzekkel történõ mutyizásban.
Jelentõs vagyongyarapodást csak a város vezetõi tudhattak maguk mögött, sõt, a város polgármestere még azt is megengedte magának, hogy
polgármesteri fizetését nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában. Ceglédnek
olyan városvezetése van, akik a trafikmutyikon keresztül próbálják magukhoz láncolni „megbízható” embereiket, a rejtett erõforrás bûnelkövetései
felett pedig szemet hunynak.
Tisztelt Választópolgárok!
Ceglédnek megújulásra van szüksége, új, hiteles és megbízható politikusokra, akik képesek véget vetni az elmúlt évek korrupcióban gyökerezõ
stagnálásának, akik képesek lét- és közbiztonságot teremteni, akik képesek
Ceglédet élhetõvé tenni az itt élõ emberek számára.
Ezért kérem Cegléd választópolgárainak bizalmát ahhoz, hogy Ceglédet
egy erõs, tisztességes, felkészült jobbikos városvezetés irányíthassa!
Meglátják, nem bánják meg, hiszen programunk címe is ezt vetíti elõre
– KIMONDJUK, MEGOLDJUK!
Korondi Miklós polgármesterjelölt

A jobbikos vezetésû
Tiszavasvári 450 millió
forintot nyert pályázaton
A ceglédi fideszesek azzal kábítják a város lakóit, hogy csak a Fideszre érdemes szavazni, mert ellenzéki
vezetéssel nem fejlõdhet a város. Úgy
gondolom, hogy az elmúlt 8 év alatt
a fideszes városvezetés bebizonyította, mire képes, hiszen az egyetlen
város a környéken, ahol a fejlõdés
jeleinek még a csírái sem láthatók.
A napokban megjelent egy örömteli hír, mely újra és immáron végleg
rácáfol ezekre a fenti, alaptalan közhelyekre, hogy egy jobbikos városvezetésû település nem fejlõdhet ellenzékben. A tisztességes és szakmai
alapú politizálás ismét megmutatta,
hogy a jobbikos vezetésû Tiszavasváriban a városvezetés jó irányt választott, szépen gyarapodik, fejlõdik.
2. oldal

Közel két év megfeszített munkájának eredményeként, sikeres pályázatuknak köszönhetõen 450 millió forintot sikerült megnyerniük beruházásra. Ennek köszönhetõen megújul
a Városi Kincstár épülete, a Református templom, a Városháza épülete és
hangversenyteremmel bõvül a Zeneiskola. Új teniszpályával és Zöldligettel gazdagodik a település, de jut
pénz a parkolók, járdák felújítására
és útburkolatra is. A jelentõs összegbõl bõvül a város térfigyelõ kamerarendszere, és több civil szervezetet is
támogat majd az önkormányzat.
Tisztelt Választópolgárok! Ismét
beigazolódott, hogy érdemes a
Jobbik részére bizalmat szavazni a
városvezetésre!
Korondi Miklós
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A JOBBIK KÉPVISELÕJELÖLTJEI AZ ÖNÖK BIZALMÁT KÉRIK!
A Ceglédi Jobbik helyi képviselõjelöltjei választókerületenként
1. sz. választókerület

6. sz. választókerület

BARTA ATTILA

SZEGEDI KÁROLY

gépészmérnök
1. sz. szavazókör: Napköziotthonos Iskola, Népkör u. 1.
3. sz. szavazókör: Ker. és Vend.
Szak. Isk., Kossuth F. u. 18/I.
4. sz. szavazókör: Szép u.
Óvoda, Szép u. 34-36.

vállalkozó
22. sz. szavazókör: Báthory utcai
Óvoda (Báthory u. 11/I)
23. sz. szavazókör: Báthory utcai
Óvoda (Báthory u. 11/II.)
24. sz. szavazókör: Báthory utcai
Óvoda (Báthory u. 11/III.)

2. sz. választókerület

7. sz. választókerület

TERECSKEINÉ
OBRÁCZ-NAGY ÁGNES

HORVÁTH GÁBOR

emberi erõforrás ügyintézõ
13. sz. szavazókör: Közg. Szak. Isk.
(Kossuth F. u. 32.)
14. sz. szavazókör: Dózsa György
Koll. (Rákóczi út 50-56.)
15. sz. szavazókör: Köztársaság u.
Óvoda (Közt. u. 18.)

vállalkozó
25. sz. szavazókör: Posta utcai
Óvoda (Posta u. 2/I.)
26. sz. szavazókör: Ált. Isk. Ugyer
XII. dûlõ
27. sz. szavazókör: Posta utcai
Óvoda (Posta u. 2/II.)

3. sz. választókerület

8. sz. választókerület

BODÓCZKI MIHÁLY

KORONDI MIKLÓS

közlekedési mérnök
16. sz. szavazókör: Mezõg. Szakk.
Isk. (Széchelyi út 16.)
17. sz. szavazókör: Közl. Felügy.
(Dohány u. 31.)
18. sz. szavazókör: Fûtõház u.
Óvoda (Fûtõház u.6.)
19. sz. szavazókör: DPMG Zrt.
Kecskéscsárda gépmûhelye

mûszaki szakoktató
közlekedési szakértõ
9. sz. szavazókör: Losontzi I. Ált.
Isk. (Buzogány u. 23.)
10. sz. szavazókör: Máltai Szeretetsz. (Bajcsy-Zs. út 26.)
11. sz. szavazókör: Ker. és Vend.
Szak. Isk. (Kossuth F u. 18/II.)

4. sz. választókerület

9. sz. választókerület

KOCZKÁS LÁSZLÓ

FEHÉRVÁRI ZOLTÁN

okleveles nevelõ
5. sz. szavazókör: Lövész u. Óvoda
(Lövész u. 4/I.)
20. sz. szavazókör: Lövész u. Óvoda (Lövész u. 4/II.)
21. sz. szavazókör: Malom téri
Óvoda (Malom tér 2/II.)

MÁV forgalomirányító
28. sz. szavazókör: Szociális Otthon (Bajcsy-Zs. út 1.)
29. sz. szavazókör: GERMÁN Rt.
(Pesti út 200.)
30. sz. szavazókör: Bau-Trans 2000
Kft. (Budai út 42.)
31. sz. szavazókör: ÖKOVÍZ Kft.
(Pesti út 65.)

5. sz. választókerület

10. sz. választókerület

CSURI KÁROLY

HORVÁTH ATTILA

növényvédelmi szakmérnök
2. sz. szavazókör:
Ref. Ált. Isk. (Szabadság tér 4/I.)
6. sz. szavazókör:
Ref. Ált. Isk. (Szabadság tér 4/II.)
7. sz. szavazókör:
Malom téri Óvoda (Malom tér 2/I.)
8. sz. szavazókör:
Kõrösi úti Óvoda (Kõrösi út 6-8.)

MÁV-START alkalmazott
12. sz. szavazókör: Bem. Szak. Isk.
(Jászberényi út 2.)
32. sz. szavazókör: Ált. Isk. (Külsõ
Budai út 3.)
33. sz. szavazókör: Minetechnik
Kft. (Külsõ-Kátai út 36/A.)

3. oldal
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A JOBBIK FELSZÁMOLJA A KORRUPCIÓT!

Környezetszennyezés
Cegléden!

AJÁNLÁSOK GYÛJTÉSE
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az ajánlások leadásának korlátozott ideje van, mely augusztus 26-tólszeptember 8-ig tart.
Az ajánlásgyûjtõk három féle ajánlóíven gyûjtik az
ajánlásokat:
1. Az egyéni választókerület képviselõjelöltjére (pl.:
8. sz. választókerület) csak a 8-as sz. választókerülethez tartozó szavazókörökben szavazók adhatnak
ajánlást.
2. A polgármesterjelöltre és a Jobbik megyei listájára bármely választókerület szavazója ajánlást
adhat.
3. FONTOS! Az ajánlóívek adatainak kitöltéséhez
mindenkinek a LAKCÍMKÁRTYÁJA szükséges!

(Megsemmisítés helyett elásták a jégkár paláit!)
Lakossági bejelentésnek köszönhetõen, újabb
korrupció-gyanús botrányról tudunk beszámolni olvasóink részére.
Egy ceglédi lakos elpanaszolta, hogy Cegléden, a vásártér nagykõrösi oldalán található, 5739/8 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú telephelyen a tavaly júniusi
jégverés roncsolt, törött paláit (50 db 4 m3-es konténer)
egy kb. 20x8 méteres elõre elkészített gödörbe temették
el. Azaz: a „vállalkozó” a megsemmisítés költségeit leszámlázta ugyan (ki is volt a megbízó?), de hogy az
zsebben maradjon, inkább elásatta a palatörmeléket.
Mivel az eltemetett azbesztpala veszélyes hulladéknak számít, az üggyel kapcsolatban a Jobbik Környezetvédelmi Kabinetje bejelentést tett a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõségen
az ügy kivizsgálásának céljából.
Alapos a gyanú, hogy a Ceglédi Önkormányzat részérõl valaki részese lehetett ennek az ügynek. A Jobbik
kíváncsian várja az ügy érdemi kivizsgálását és reméli,
hogy a hatóság elfogultság nélkül végzi törvényekben
leszabályozott feladatát.
Gerjemente Szerkesztõsége

G E R J E S Z T Õ
Amennyiben a Jobbik átveszi a város irányítását,
véget fog vetni a közpénzek elherdálásának és azonnal felszámolja a rendszeres gyakorlattá vált „visszaosztásokat” a többszörösen és irreálisan magas áron
elvégzett – önkormányzati fenntartású intézményekben történõ – javítási munkálatok során.
A nem régen felújított ceglédi belsõ strand
öltözõiben máris beázások történtek, melynek következtében a világítás megszûnt, és az esti órákban a
zuhanyzás botlásveszélyessé vált. Vajon, ki a felelõs?
Egy izraeli mesterlövész puskájával együtt kiposztolta magát az egyik internetes portálon azzal a
megjegyzéssel, hogy „ma 12 palesztin kisgyermeket
lõttem agyon!”.
A ceglédi Jobbik is képviseltette magát a gázai
népirtás elleni demonstráción.

JOBBIK IRODA NYITVA TARTÁSA (augusztus 26. – szeptember 8. között): naponta reggel 8 órától
– este 18 óráig. A nyitvatartási rendet az iroda ajtajára
kifüggesztjük.
FOGADÓÓRA
Volner János országgyûlési képviselõ helyi megbízottja
– Korondi Miklós – jobbikos fogadóórát tart minden
hónap utolsó csütörtökén 16-18 óráig a Jobbik Irodában.
TAGTOBORZÓ
A Jobbik Ceglédi Szervezete várja soraiba a Hazájáért
és Ceglédért tenni akaró, nemzeti érzelmû embereket
(hölgyeket és urakat). Jelentkezni az alábbi módon lehet:
– minden héten, csütörtökön: 16-18 óra között a Jobbik
Irodában (Kossuth Ferenc u. 3-5.); – a www.cegled.
jobbik.hu/tagfelvétel menüponton keresztül; – vagy a
06-70-944-3556-os telefonszámon.
VÁRUNK A JOBBIK IFJÚSÁGI
TAGOZATÁBA!
A Jobbik Ifjúsági Tagozat a 14-30 év közötti ébredõ magyar ifjakat szólítja magához! Miénk a jövõ! Csatlakozz!
Jelentkezni lehet: a www.jobbikit.hu honlapon és a
Jobbik Ceglédi Irodájában.
TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?
– Akkor naponta többször is tájékozódjon a www.
alfahir.hu; a www.jobbik.hu; a www.kuruc.info és a
www.cegled.jobbik.hu honlapokon és olvassa minden
csütörtökön a BARIKÁD c. színes hetilapot.
– Minden hétfõn és pénteken este fél tízkor VILÁGPANORÁMA az ECHO TV-n, Szaniszló Ferenc fõszerkesztésével!
– Keresse és olvassa minden hónap 11-én a KÁRPÁTIA
c. havilapot – a gondolkodó magyarok lapját.
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