Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke

NEMZETI HÍRLEVÉL

XI. évfolyam, 7. szám

2014. szeptember

JOBBIKOS VÁROSVEZETÉST CEGLÉDEN!

Cegléd
választás elõtt
Ismét eltelt 4 év, ismét a város lakóinak kezében a lehetõség, hogy mérleget vonjanak az elõzõ ciklusról és ennek fényében válasszák meg
Cegléd új vezetõit.
Hogyan is kezdõdött az elmúlt idõszak? Tessenek csak emlékezni a fideszes ígéretekre: lesz
itt körforgalom, lámpás keresztezõdés, munkahelyek, jó utak,
közbiztonság, megvannak a tervek, megvan a pénz, lesz itt minden, csak szavazzanak ránk! Aztán mi lett a fideszes ígérgetésbõl? Semmi, csak
egy nagy hazugság. És egy jó nagy helyi adóemelés 2011-tõl.
2012-ben Cegléd országos „hírnév”-re tett
szert a Kékkõ-utcai események kapcsán. Az itt
lakók ugyanis megelégelték a mindennapos
betöréseket, a rendõrség és a képviselõ-testület
tehetetlenségét, és maguk kezdtek el intézkedni.
Ekkor mondta a lopásokra F.L. polgármester,
hogy nem olyan nagy baj ez, csak fel van fújva.
Az 5. sz. választókerület lakóinak, a többi kerületben élõkhöz hasonlóan, viszont nem ez a véleményük. Sõt, a város helyzete még rosszabbodott is abban a tekintetben, hogy jelenleg is a
négy évvel ezelõtti problémák vetõdnek fel nap
mint nap, csak közben eltelt 4 év! Kijelenthetjük,
hogy Cegléd helyzete semmit sem javult, sõt
már nem csak Budapestre, hanem Jászfényszarura is járnak ceglédiek dolgozni!
Szülõvárosom Tisztelt Lakói! Amikor elmennek szavazni, látszólag a pártokról hoznak
döntést, de valójában Cegléd jövõjérõl döntenek!
Arról határoznak, hogy továbbra is egy hazug,
maffiózó-szagú klikk tartsa a várost a lejtõn,
vagy tényleg tiszta közéletet, normális önkormányzati tevékenységet, elõrelépést akarnak
Cegléden? Mint e sorok írója, bízom bölcs döntésükben! Ezért kérem, bizalommal támogassák
október 12-én a jobbikos polgármester- és képviselõjelölteket! Most is, mint mindig a Gerjemente hasábjain, tisztelettel köszönti Önöket:
Csuri Károly képviselõjelölt

2014. október 2-án, 18 órakor,
a Kossuth Mûvelõdési Központ
KAMARATERMÉBEN

KIMONDJUK.
MEGOLDJUK.
Ceglédért!
– címmel
a Ceglédi Jobbik
Helyi Választási Programjának
bemutatása.

Elõadó:

Korondi Miklós
a Jobbik polgármesterjelöltje
Minden érdeklõdõt
szeretettel hívunk és várunk!
Adjon az Isten!
Szebb jövõt!
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KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT!
Létrehozunk és mûködtetünk egy önkormányzati
fenntartású szociális szövetkezetet.
Végsõ megoldásként kidolgozzuk a helyi pénz
(Kossuth-bankó) bevezetésének lehetõségét.

KIMONDJUK.
MEGOLDJUK.
Ceglédért!
(a Jobbik 2014. évi Helyi Választási
Programjának kivonata)
Bevezetés
A rendszerváltás óta eltelt 25 év alatt egyik
politikai erõnek sem sikerült helyes útra terelni
Cegléd gazdaságát. Az emberek csalódottak, hiszen
sokan elhitték a fideszes városvezetésnek, hogy
„mögöttük a kormány” és azt is, hogy „csak a
Fidesz!”
Ezzel szemben az értékteremtõ munkahelyek
megszûntek, új beruházások alig történtek, az
épületeink, útjaink, járdáink zömében lepusztult
állapotban vannak, a fiatalok elvándoroltak és sokan közülük külföldön keresik a megélhetés lehetõségeit. A város lélekszáma 40 ezerrõl, 37 ezerre
csökkent, az itthon maradók többsége Budapestre
és a környezõ településekre jár dolgozni. Megállapíthatjuk, hogy Cegléd az ingázók alvó városává
vált!
Ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy
gondolja, hogy Ceglédnek megújulásra, megtisztulásra, és egy olyan új, hiteles és megbízható politikus csapatra van szüksége, akik képesek véget
vetni az elmúlt évek korrupcióban gyökeredzõ
stagnálásának, akik képesek lét- és közbiztonságot
teremteni, akik képesek Ceglédet minden itt élõ
ember számára élhetõvé tenni.
Tiszta közélet megteremtése
Kivizsgáljuk és nyilvánosságra hozzuk az önkormányzat vagyonfelélésének visszáságait.
Azonnal leállítjuk a közpénzek elfolyását!
Felszámoljuk a különbözõ visszaosztásokat, gátat
fogunk szabni a haveri mutyiknak és megteremtjük a tiszta közéletet.
Gazdasági helyzet stabilitása
Megvizsgáljuk a jelzáloggal terhelt ingatlanjaink
sorsát.
Energiatakarékossá tesszük a közintézményeinket.
Felülvizsgáljuk a gazdasági társaságok mûködését, a szükséges racionalizálásokat elvégezzük.
Hatékonyabban mûködtetjük az önkormányzati
vagyont, ennek érdekében a bérleti szerzõdéseket
felülvizsgáljuk.

Vállalkozások segítése
Pályázatok, támogatások esetén elõnyben részesítjük, adókedvezményekkel segítjük a családikis- és közepes mezõgazdasági, ipari, kereskedelmi, turisztikai vállalkozásokat.
Felülvizsgáljuk az adózás módját és mértékét,
ahol lehetõség van rá, ott csökkenteni fogjuk.
Ingyen területet biztosítunk azoknak a vállalkozóknak, akik helyi munkaerõt foglalkoztatnak.
Megvizsgáljuk az iparûzési adó általános csökkentésének lehetõségét.
Az idõs, egyedülálló és szociálisan rászorulóknak
kommunális adókedvezményt adunk.
Munkahelyteremtés
Cegléd közlekedés-csomóponti helyzetét kihasználhatnánk az M4 autópálya és a VO vasúti pálya
megépülése után.
Sok munkahelyet teremthetnénk Pest megyei
intézmények Ceglédre történõ telepítésével.
Erõsítjük és továbbfejlesztjük az õstermelõi piacot.
A közfoglalkoztatottaknak (közmunkások) szervezett, felügyelt, ellenõrzött, értékteremtõ munkát
biztosítunk.
Létrehozunk egy Önkormányzati Fenntartású
Foglalkoztató-, Termelõ-, Feldolgozó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezetet,
melynek keretében a közmunkaprogram során
megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, gyógynövényeket kívánjuk értékesíteni és a szolgáltatást
egyéb tevékenységi körrel is kiegészítjük.
Az önkormányzati tulajdonú térkõ- és járólap
gyártó üzem tevékenységének bõvítésével, elindítjuk a városi járdafelújító programot.
Ezeket a munkahelyteremtõ beruházásokat saját
erõbõl, a rendelkezésre álló pályázati források
bevonásával képzeljük el.
Infrastruktúra-fejlesztés
Térségünk fejlesztési lehetõségeit nagymértékben
korlátozza az a tény, hogy hosszú évek óta Budapesttel közös régióba sorolnak bennünket.
Az elõzõ években a Fidesz is pártolta a Budapesttõl történõ elszakadást, de amikor ennek a lehetõsége megnyílt, már semmit nem tett érte.
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MEGSZILÁRDÍTJUK A KÖZBIZTONSÁGOT!
Folytatás a 2. oldalról

A 4-es út négysávosítása már közel húsz éve is
kampányígéret volt, sajnos az is maradt!
A 311-es útról a 441-es útra tartó jelentõs teherautó
forgalom, jelentõs forgalmi és környezetterhelést
ró városunkra. Ezért kezdeményezzük egy a várost elkerülõ út megépítését.
Az Örkényi út állapota leromlott, balesetveszélyes, az út teljes hosszban történõ megépítése
halaszthatatlan.
A városközpont közlekedését ésszerûsítjük, a
felesleges, forgalmat nehezítõ egyirányúsítást
megszüntetjük.
Amennyiben a városon belül igény mutatkozik a
tömegközlekedésre, bevezetésére akár magánerõ
bevonásával is találunk megoldást.
A város több keresztezõdésében megtervezett
módon, körforgalmak kiépítését tervezzük.
A Ceglédrõl Nagykõrös és Csemõ felé vezetõ
kerékpárutak megépítése mellett, a meglévõk karbantartására is figyelmet fordítunk.
A járdákat saját üzemünkben elõállított járólapokból és térkövekbõl fogjuk tervezett módon elkészíteni, így az könnyen javíthatóvá, felbonthatóvá
és visszaépíthetõvé válik.
Mivel a vasútállomásnál lévõ, nemrég kibõvített
P+R parkoló is kevésnek bizonyul az ingázók
autóinak számára, megoldást kell találni a helyzet
mielõbbi enyhítésére!
Felülvizsgáljuk a városban lévõ parkolási rendet,
a további parkolási lehetõségeket és a kedvezmények körét is.
Városüzemeltetés
Az önkormányzati ciklus végére megoldjuk a
város csapadékvíz-elvezetését a város egész területén.
Visszaszorítjuk a közterületi rongálásokat, graffitizéseket, szemeteléseket.
Cegléd egyedülállóan szép és patinás központjának építészeti és természeti értékeit megõrizzük
és továbbfejlesztjük.
Megoldást találunk a kihasználatlan vásártér üzemeltetésére.
Az egész város területén a hiányzó közvilágítást
pótoljuk.
Folyamatossá tesszük a „Tiszta udvar, rendes
ház!” – programot.
Felülvizsgáljuk a bérlakások állapotát, kihasználtságát és a bérleti szerzõdéseket.

Turizmus
Az egészségturizmus mellett a vendégszám növelése érdekében, a Budai úti fürdõ vízfelületét
növelni kell.
A csúszdapark vendégeit rövid, könnyed színielõadásokkal, ceglédi amatõr zenekarok és a Ceglédi
Fúvószenekar mûsoraival szórakoztathatnánk.
A fürdõ megközelíthetõsége érdekében ésszerû
megoldást kell találni.
A volt Huszár-laktanya területén – ahol Közép
Európa egykori legnagyobb hadifogolytábora volt
– egy Európa-hírû kegyeleti hely kialakítását tervezzük.
A ceglédi lakosok által kevésbé ismert, de rendkívüli természeti adottságokkal rendelkezõ Gerjepartot kis befektetéssel kedvelt kiránduló, piknikezõ hellyé tervezzük tenni a Mizsei út és a Kõrösi út közötti szakaszon.
Európa legnagyobb pókbangós rétje itt található
városunkban, kiváló marketing tevékenységgel,
jó reklámmal, turisták százait vonzhatnánk Ceglédre.
Szinte egyedülálló múzeumaink (Kossuth-, Sportés Dobmúzeum) megfelelõ reklámozásával is
gazdagíthatjuk a Cegléd iránt érdeklõdõ turisták
lehetõségeit.
Mind a helyi kikapcsolódást, mind a turisztikai
forgalom növekedését erõsíthetik a szervezett kerékpáros- és lovas túrák, valamint a lovas táborok.
Terveink közt szerepel a városközpont valamelyik
épületének tetején, egy a kecskemétihez hasonló
zenés szignált szolgáltató óraszerkezet megépítése, szép, ízléses figurákkal kiegészítve, amelyen
elõre meghatározott idõben hallható lenne a
Kossuth Lajos azt üzente… címû nótarészlet.
A városban a turisták eligazodását segítendõ,
számos útbaigazító táblát szükséges elhelyezni.
(Pl. rendõrség, orvosi rendelõ, hivatalok, múzeum…, stb. irányát jelölendõ)
Kultúra
Támogatjuk a helyi értékteremtõ közösségeket.
Kiemelten támogatjuk az Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény munkáját.
Minden év július 5-én, méltó módon szeretnénk
megemlékezni a gyõztes Pozsonyi Csatáról Cegléden is.
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MUNKAHELYEKET TEREMTÜNK!
Folytatás a 3. oldalról

Egészségügy
A Kórház további fejlesztésében szerepet kell
vállalni a tulajdonosnak is. A diagnosztikai szakmákban tapasztalható munkaerõhiány mellett
megerõsítésre szorul a Sürgõsségi Osztály is.
Sürgõs megoldást kell találni a fenyegetõ gyermekorvos hiányra is.
Fontos lenne a komplex stroke – akut agyi érkatasztrófa – ellátás megvalósítása Cegléden.
Egy átgondolt fürdõfejlesztéssel magas szintû
egészségturizmust és rehabilitációt mûködtethetnénk, mely a városnak bevételnövelést és munkahelyteremtést is jelentene.
A külföldiek egészségügyi rehabilitációjára komplex programot kell kidolgozni. Ceglédnek elõnyt
jelenthet a Liszt Ferenc Repülõtér közelsége.
Sport
A Gál József Sportcsarnok teljes felújítása nem
halogatható tovább. Megvizsgálandónak tartjuk
ennek a gazdaságosságát, hiszen rossz tetõszigetelésû, a legalapvetõbb energetikai elõírásnak sem
megfelelõ létesítményrõl van szó, aminek a teljes
felújítási költsége elérheti egy új építésének költségét.
Ezzel párhuzamosan megvizsgáljuk egy 21. század követelményeinek megfelelõ sportcentrum
felépítését a Malomtó-szélen. Ezzel megnyílna a
lehetõség a Városi uszoda bõvítésére is.
Támogatni fogjuk a tömegsportot, a rendelkezésre
álló pályák megnyitásával, a korábban elkészült
sportudvarokat karban tartjuk, a leszakadt védõhálókat pótoljuk.
Szükségesnek látjuk az óvodai sport és a nyugdíjasok sportjának felkarolását. Korosztály-specifikus szakmai anyagok kidolgozásával, a játszóterek erre alkalmassá alakításával.
Környezetvédelem
Felszámoljuk a várost elárasztó sertéstrágya bûzt.
A kábelégetõkkel szemben minden esetben eljárást kezdeményezünk.
Közbiztonság
Ma már nemcsak Cegléd peremkerületeiben és
az Ugyerban nem tanácsos egyedül az utcára
menni, a városközpontban sincs biztonságban az
ember.
Felszámoljuk a vagyon elleni bûncselekményeket!
Felállítjuk a csendõrséget!

A bûnmegelõzés érdekében szorgalmazzuk az
állandó közterületen lévõ rendõri, rendvédelmi
jelenlétet.
Növeljük a megfelelõ technikai felszereltségû térfigyelõ kamerák számát.
Égetõen nagy szükség lenne a lovas, fegyveres
mezõõrség felállítására.
Minden hónap elején – a segélyosztások alkalmával – a városközpontot elözönlõk botrányos viselkedése miatt nagy szükség lenne a rendõri jelenlétre az esetleges bûncselekmények megelõzése
érdekében.
BEFEJEZÉS
Mi a tét? Az, hogy felismerik-e a ceglédi választópolgárok, hogy milyen káros – már-már a pártállami idõket idézõ – az elmúlt négy év városvezetési politikája. A mindent erõbõl megoldó, az
ellenzék érveit meg sem hallgató, figyelembe sem
vevõ politizálás kényelmes ugyan, de egyszer mégis számot kell adni róla. Nem mindegy azonban,
mikor jön el ez az idõ.
A Jobbik programja, hitvallása, demokrácia
iránti elkötelezettsége biztosíték arra, hogy az elmúlt évtizedek politizálási gyakorlata megváltozzék. Évek óta valljuk, hogy nem a Városból kívánunk élni, hanem a Városért dolgozni.
2010-ben már kimondtuk az igazságot. Most
pedig lehetõséget kérünk, hogy ne csak beszéljünk
a problémákról, hanem meg is oldjuk azokat.
Kimondjuk. Megoldjuk. Már a programunk címébõl
is kiolvasható, hogy valóban komolyan gondoljuk
azt, amit egyszer kimondunk.
Elszántak vagyunk! Meg akarjuk valósítani azokat a célokat, amelyek a ceglédiek érdekeit szolgálják. Csupán megélhetést, rendet és tiszta közéletet
szeretnénk, hogy Cegléden is beköszönthessen
végre a szebb jövõ.
Mindezek figyelembevételével arra kérjük kedves olvasónkat, hogy szavazzon bizalmat a Jobbik
ceglédi képviselõjelöltjeinek és polgármesterjelöltjének.
Annyian csinálták már rosszul, jöjjön végre a
Jobbik!
Tisztelt Választók!
Amennyiben egyetértenek a Jobbik Helyi Programjában
leírtakkal, úgy arra kérjük Önöket, hogy október 12-én
támogassák szavazatukkal a Jobbik képviselõjelöltjeités polgármesterjelöltjét, KORONDI MIKLÓST!
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FELSZÁMOLJUK AZ ÖNKORMÁNYZATI KORRUPCIÓT!
A ceglédi polgárok elmondása szerint, a fideszesek több
helyen úgy gyûjtötték az ajánlásokat, hogy közben megfélemlítették õket. Sok esetben arra
kényszerítették a jóhiszemû embereket, hogy indokolják meg,
miért nem írnak alá a fidesznek!
No comment!
Az „ugyeri” körzetben egyik
független képviselõjelölt bemutatkozása során azt hangoztatja,
hogy õ a Jobbik támogatását
élvezi. Tájékoztatjuk a 7. sz.
(ugyeri) választókerület lakóit,
hogy a Jobbik képviselõjelöltje
egyedül HORVÁTH GÁBOR
vállalkozó. Címe: Cegléd, Szalag
utca 12.; telefonszáma: 06-20-9180417.
A Jobbik aggályosnak tartja,
hogy a helyhatósági választás lebonyolításához szükséges szerverek nem köztulajdonban lévõ
ingatlanban, hanem egy külföldi
(izraeli) ügyvezetõ által vezetett
külföldi (holland) cég tagi részesedésével mûködõ gazdálkodó

szervezet épületében találhatók.
Igazat adott a Népszabadság
Novák Elõdnek, a Jobbik országgyûlési képviselõjének és elismerte, hogy a Holokauszt Emlékév pénzein „holokauszt biznisz”
folyik, a barátok és barátaik holokauszt biznisze.

G E R J E S Z T Õ
A jobboldalon és a hazai
zsidó körökben is értetlenséggel
fogadták Lázár János döntését,
hogy a cionista, pufajkás Zoltai
Gusztáv korábbi Mazsihisz-elnököt maga mellé fogadta zsidóságügyi tanácsadóként.
A magyargyûlölõ Imre Kertész-t a „nemzeti ügyek” kormánya a legmagasabb magyar állami kitüntetésben részesítette.
Hajrá Fidesz!
Ismételten bebizonyosodott,
hogyan lehet Cegléd város pénzét ellopni. Felháborító, hogy a
vasúti felüljáró elõtti körforgalomnál felállított három darab kõ

Felháborító
Ha valaki jár-kel, az utcákon közlekedik, akkor
megtapasztalhatja, hogy úgy szaladgálnak a város
egyik sarkából a másikba a fideszes képviselõk,
mintha az életük függne attól, hogy képviselõk maradnak-e vagy sem. 8 év téli álom után, hirtelen
felébredtek és a következõ képviselõ-testület
pénzügyi terhét 280 millió forinttal elõre megnövelve, felszínes tûzoltásba kezdtek (útburkolati jeleket festetnek, kátyúztatnak, gazoltatnak, támogatásokat osztogatnak…stb.). A „látszat”-kátyúzás,
kerékpárút javítgatás és a sportegyesületek támogatása is áthúzódó tétel lesz.
Kérdezem, hogy hol voltak eddig a fideszes képviselõk, hiszen 8 teljes évük volt arra, hogy Ceglédet komfortossá és élhetõvé tegyék? Vagy úgy
gondolják, hogy három hét alatt be lehet pótolni 8
év mulasztását? A választ bízzuk a ceglédiek bölcsességére!
Korondi Miklós polgármesterjelölt

1.2 millió forintba került. Talán a
tengeren túlról hozták? Hasznosabb dologra nem lehetett volna költeni? Vagy az új képviselõtestület kontójára szórják a pénzt?
Csak remélni tudjuk, hogy Cegléd város lakossága október 12én végleg elzavarja ezt a saját
zsebeit tömködõ társaságot.
Sertéstrágya bûz lengedez a
város felett. Az önkormányzat
ezt nem érzi? Vagy az érzékszerveik eltompultak?
FIGYELEM! – Aki a baloldalra szavaz, az Gyurcsányt támogatja!
Aki nem megy el szavazni,
az a Fideszre szavaz!
Kakaspörköltes ebéd a Horgásztanyán! Az egyik nyugdíjas
klub havi összejövetelén megjelent két fideszes képviselõ, akik
az ott lévõ nyugdíjasoknak bort,
pálinkát és fürdõjegyet osztogattak. Program helyett, így folyik a korteskedés Fidesz-módra!

Tiltakozik a Jobbik a mentõsök
létszámcsökkentése miatt
A nyár folyamán létszámcsökkentést hajtott végre az Országos Mentõszolgálat, megszüntették a
ceglédi irányítási központot, áthelyezték a diszpécsereket, ezáltal 6 ceglédi munkahely megszûnt
– mondta Korondi Miklós. A Jobbik polgármesterjelöltje úgy fogalmazott: elfogadhatatlan az az érv,
hogy az irányítás csak regionális szinten mûködhet,
fõként, hogy a ceglédi mentõszolgálat ellátási területe óriási. Semmilyen szakmai érv nincs amellett,
hogy miért kell ezt az irányítási szolgálatot Budapestre áthelyezni. Szomorúan állapította meg, hogy
Cegléd város vezetése ezzel a kérdéskörrel egyáltalán nem foglalkozik. Mi, jobbikosok, azért hangsúlyozzuk a munkahelyteremtés fontosságát, mert
számunkra minden család- és minden ember élete
fontos, így a ceglédi mentõsöké is. A tájékoztatón
részt vett a Jobbik országgyûlési képviselõje, Volner
János is, aki megerõsítette a Korondi Miklós által
elmondottakat.
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GERJEMENTE

2014. szeptember

MEGTEREMTJÜK A SZEBB JÖVÕT!

2014. október 12.

A Ceglédi Jobbik nyár végi
akciója
Lefestettük a Külsõ Budai úti óvoda udvarán található homokozó faülõkéjét, a babavár faszerkezetét és a
fajátszót.

Kitakarítottuk a 2. sz. választókerületben húzódó
Gubody kertet és a csokiház udvarán lévõ feltûnõ módon elszemetesedett kukák környékét.

A 10. sz. választókerületben, a kalandpark és a termálfürdõ között rendbe tettünk egy kis parkot, Horváth
Attila, a 10. sz. választókerület jobbikos képviselõjelöltjének irányításával. A
megrongált utcabútorokat
a képviselõjelölt által vásárolt fapadokkal és fa hulladékgyûjtõkkel pótoltuk.
Az Idõsek Világnapja
alkalmából könyvet gyûjtöttünk számukra, melyek
átadására – egy rövid mûsor keretében – szeptember
végén kerül sor az idõsek,
mindkét otthonában Cegléden.

Így fog kinézni a polgármesterjelöltek sorrendje Cegléden, a szavazólapon:
Jelölt sorszáma, jelölt neve
Jelölõ szervezet
1. Korondi Miklós
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
2. Takáts László
FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt
3. Nagy Tamás
Magyar Szocialista Párt,
Demokratikus Koalíció
4. Dr. Csáky András Ceglédért Független Egyesület
5. Berinszki Mihály független

Bemutatjuk a Jobbik kompenzációs listáját:
1. Korondi Miklós
2. Csuri Károly
3. Lovas Ottó
4. Bodoczki Mihály
5. Horváth Attila
6. Terecskeiné Obrácz-Nagy Ágnes

Támogassa
szavazatával
a Jobbik
polgármesterjelöltjét,
KORONDI MIKLÓST
és az Ön körzetében induló
jobbikos
képviselõjelöltet!
Szebb jövõt,
szebb Ceglédet!
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