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JOBBÍTÁSÉRT A JOBBIKKAL!

Ismét választunk!
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyûlési választások után újból
itt a lehetõség a választásra, a józan ésszel
átgondolt változtatásra. Most arról fogunk
dönteni, hogy marad-e a várost csõdközeli
helyzetbe vivõ polgármester és képviselõ-testülete, vagy új polgármestert választunk a város élére és kipróbáljuk azokat a képviselõjelölteket, akiknek eddig még nem volt lehetõségük bizonyítani. Engedjék meg, hogy szíves figyelmükbe ajánljam a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester-jelöltjét,
ifj. PÁLINKÁS MIKLÓS agrármérnököt.
Ifj. Pálinkás Miklós 1980. február 1-jén
született Cegléden. Általános- és középiskolai
tanulmányait is a városban folytatta. Diplomáját Keszthelyen, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karán
szerezte. Okleveles agrármérnök és növényvédõs. Cegléden dolgozik egy mezõgazdasági részvénytársaságnál, mint növénytermesztési ágazatvezetõ és kerületi növényvédõs. Munkája mellett besegít a családi gazdaságba is, melynek fõ profilja a növénytermesztés, szõlészet-borászat és gyümölcstermesztés. Gyermekkora óta tiszteletre és becsületre nevelték szülei. Erõs magyarságtudatát is a szülõi házból hozta magával.

Ifj. Pálinkás Miklósnak fiatal kora
ellenére, határozott elképzelései és tervei
vannak a város mûködtetésérõl, a kialakult problémák kezelésérõl és a közös
jövõnkrõl. Mivel Cegléd mezõgazdasági
város, ezért fontosnak tartottuk, hogy
olyan agrárszakembert jelöljünk polgármesternek, aki emberileg és szakmailag
is elfogadható az itt élõ emberek számára. Ifj. PÁLINKÁS
MIKLÓS ilyen ember.
Tisztelt Választópolgárok! A Jobbik, mint nemzeti érdekvédõ és rendpárti mozgalom, az elmúlt években sok esetben
hallatta hangját Cegléden, amikor valamilyen sérelem vagy
hátrány érte az itt élõket. Azonban ahhoz, hogy több beleszólásunk lehessen a közügyek alakításába, ott kell, hogy legyünk
Cegléd város képviselõ-testületében. Ha az Önök felhatalmazásából a képviselõ-testület tagjai lehetünk, a következõket szeretnénk megvalósítani:
Elsõ dolgunk lesz egy városi vagyonleltár kezdeményezése, ugyanis az elmúlt 6 évben eladták a Cegléd polgárai
által évtizedek alatt létrehozott közvagyon jelentõs részét,
miközben a város adóssága 1 milliárd Ft körüli.
Átláthatóvá tesszük a közpénzek felhasználását.
Megvizsgáljuk, hogy milyen felelõtlen döntések idézték
elõ városunk csõdközeli helyzetét.
Nyílt politizálásra és korrekt lakossági tájékoztatásra
törekszünk.
Folytatása a 2. oldalon

M E G H Í V Ó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete abban a megtiszteltetésben részesült,
hogy megrendezheti a párt elsõ vidéki ORSZÁGOS ünnepi rendezvényét

augusztus 20-án.
Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk mindenkit, ünnepeljenek velünk.
Ünnepi beszédet mond: Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke és Bíber József,
a Jobbik Országos Választmányának alelnöke.
Rendezvényünkön bemutatjuk képviselõ-jelöltjeinket és polgármester-jelöltünket is.
17 órától mindenkit hívunk és várunk a Ceglédi Református Nagytemplomban tartandó
orgonahangversenyre is, ahol Elekes Zsuzsa orgonamûvész fog játszani.
Helyszín: Cegléd, Református Nagytemplom kertje (rossz idõ esetén a ref. gyülekezeti terem).
Idõpont: 2006. augusztus 20. délután 3 óra.
Részletes információ kapható a 06-70/944-3556 vagy 06-20/579-9796 mobiltelefonszámokon.
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TISZTA EMBEREKKEL A TISZTA KÖZÉLETÉRT!
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-PÁRT KÉPVISELÕ-JELÖLTJEI
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Ismét választunk! Folytatás az 1. oldalról
Meg kell szüntetnünk azt a helyzetet, hogy következmények nélkül lehessen rossz döntéseket hozni!
Elsõsorban azokat a közügyeket (víz- és csatornaépítés,
járda- és útépítés) támogatjuk, amelyek az itt lakók számára
fontosak és nélkülözhetetlenek, de csak a lakosság anyagi
terhelhetõségének figyelembevételével.
Rendet teszünk valamennyi területen!
Képviselõ-jelöltjeink nem megélhetési politikusok, hanem
az Önök gondjaira megoldást találó, és Önöket mindenkor
szolgálni kész, igazi képviselõk szeretnének lenni.

Úgy gondolom, hogy az 1 milliárd Ft körüli adósságot felhalmozó régi önkormányzati képviselõkkel a fenti elképzeléseinket nem lehet megvalósítani, ezért kérem Önöket, hogy
közös erõvel (szavazattal) tisztítsuk meg a jelenlegi képviselõtestületet a megújulásra képtelen és elfásult képviselõktõl.
Kérem Önöket, hogy ajánlószelvényeikkel és szavazataikkal támogassák polgármester-jelöltünket, ifj. PÁLINKÁS
MIKLÓS agrármérnököt, a Jobbik képviselõ-jelöltjeit és a
Jobbik Pest megyei listáját! Nyerjünk együtt! Gyõzzön a
Jobbik!
Korondi Miklós, a Jobbik ceglédi elnöke
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„AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!”
G E R J E S Z T Õ

Kedves Gyurcsány és
Kuncze Úr!

Épül a csatornánk
Épül a ceglédi szennyvízcsatorna, vagy csak épülget?
Hagyjuk most a csatornatársulat alakuló üléseinek körülményeit, volt-e ilyen? Hány volt? Melyik volt az érvényes?
Bár ezek is izgalmasak és remélhetõleg egyszer megnyugtató és igaz válasz is születik.
Nézzük a csatornaépítés kommunikációját, hiszen ilyen
is van. Ezt a feladatot, hasonlóan a csatornaépítéshez, versenytárgyaláson nyerte el egy cég, amelynek a lakosság tájékoztatása a feladata, teszi mindezt súlyos tízmilliókért. A
tájékoztatást nyújtó cég tevékenysége eddig kimerült két
óriásplakát és néhány hirdetési újságban elhelyezett információadásban. Újabban autóbusz kirándulással összekötött
termékbemutatók meghívóihoz hasonlatos kinézetû és formátumú kiadványokon is hirdetik a szlogent: „Az Élhetõbb
Ceglédért”, ami nem túl eredeti (lásd Demszky: Élhetõbb
Budapestért), nem túl sokat mondó és ami a nagy baj, nem
is pontos.
Szerepel rajta, miszerint júniusban megkezdik a csatornázási munkát a Téglagyári úton és a Téglagyári-dûlõben
is, ez szép. Csak az a baj, ilyen nevû közterületek nincsenek
Cegléden. Van Téglagyár utca, ez lett a hajdani Téglagyárdûlõbõl és van Dália utca, ez tizenévvel ezelõtt viselte a
Téglagyár utca nevet. Ezzel meg az a baj, hogy a Szûcs-telepen van, ahol egyáltalán nem fognak csatornázni. Így csak
reménykedhetünk, a kivitelezést végzõk valamilyen újabb
kiadású térkép alapján végzik a munkájukat. A tájékoztatást
végzõknek pedig ajánlanám a www.cegled.hu oldalt az
interneten, itt egy pontos Cegléd-térképet találnak.

Hurrá, miénk a laktanya!
A Törteli úti laktanyát városunknak ítélte a Kincstár,
szoci képviselõnk hosszas utánjárásának eredményeként.
Lesz itt majd fõiskola, meg lakópark, meg logisztikai központ és még ki tudja mi. Egy-két bátortalan kérdést feltennék ezzel kapcsolatban: milyen fõiskola és mibõl, milyen
lakópark és mibõl, amikor még a Szolnoki úti „38 lakásos”
sincs lerendezve. Milyen logisztikai központ, normális út
és vasút híján. Addig is egy feladatunk van, õriztessük a
Kincstár helyett jó pénzért az ölünkbe hullott lehetõséget,
mert széthordják a kincsvadászok.

Termálfürdõ
Mára bizonyossá vált: a termálfürdõ volt igazgatója
munkaügyi perben 12 millió forintot nyert a városunktól.
Emlékeim szerint az elbocsátásának oka a fürdõre nézve
elõnytelen szerzõdések megkötése, jogosulatlan, felesleges
dolgok vásárlása (egyesek szerint a télikabátját is Cegléd
számlájára vette) volt. Mégsem indult ellene egyetlen büntetõfeljelentés sem, hogy legalább a munkaügyi perben elvesztett pénzt, polgári perben vissza lehessen nyerni. Vajon
ki kötött vele annak idején olyan szerzõdést, aminek
felmondásakor ilyen óriási összeget kelljen fizetni, vajon
miért nem történt meg körültekintõbben a felmondás? Válasz – gyanítom – most sem lesz. Választópolgárok, válaszoljatok és a szavazataitokat jobb képviselõkre adjátok.

Szeretném tudni, hogy az Önök gyermekei hol nyaralnak, és hol töltik a vakációt. Ugyanis a mi gyermekeink
a földeken és a gyümölcsösben dolgoznak a szünidõben.
Hiszen enélkül kilátástalan a taníttatásuk és a megélhetésük, a szórakozásról nem is beszélve. Még gyerekek,
de azt már tudják, hogy ha egy kicsit szórakozni szeretnének, vagy valamit venni, akkor nem anyát és apát kell
nyúzni, hanem meg kell érte dolgozni és spórolás után
talán egy napot „játszhatok”-eredménye lesz.
Ez mellett a rosszabb eset az, hogy a gyerekeknek be
kell segíteni a családi kasszába. „Ez nem Kína, ez MAGYARORSZÁG!”
Szórakozás csak annyi jut nekik, hogy elmennek a
nagyobb gödrökhöz, barlangokhoz, árkokhoz fürdeni,
mely szintén nem veszélytelen. Nézzék meg a statisztikát, mennyi ilyen tragédia történik az ilyen helyzetekbõl. Az Önök gyermekei láttak már közelrõl traktort,
gyümölcsöst, kapát, fejszét, és kelnek négy órakor, mert
dolgozni kell menni? Nekünk, dolgozó társadalomnak
csak ez jut, és ÖNÖKNEK?
Gáspár János, a Jobbik Csemõi Szervezetének tagja

A Jobbik együtt érez
a libanoniakkal
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint Izrael
olyan agressziót folytat Libanon ellen, amely emberiség
elleni bûncselekmény. Nem gondoljuk azt, hogy ez a
konfliktus fekete-fehér lenne, ahol az egyik oldal a tisztán
jó, míg a másik a teljesen rossz. Mindkét felet terheli felelõsség, de minden épeszû ember számára egyértelmû,
hogy Izrael a felelõs a háború eszkalálódásáért. Itthon
mégis vannak, akik ezt megkérdõjelezik.
Hazánkban jelenleg Göncz Kinga és Eörsi Mátyás fémjelzi a magyar külpolitikát. Sajnos. Az utóbbi arcpirító
cinizmussal minden sarkon Hezbollahot kiált, túlmenve
a józan ész és az emberi morál határain, szemet hunyva
gyermekek és ártatlan civilek meggyilkolása felett. A háborúpárti Eörsi, hogy feledtesse szalonképtelen és szélsõséges kirohanásait, hirtelen elkezdett a határon túli
magyarok védõangyalaként tetszelegni.
A Jobbik szégyelli, ezért elnézést kér a libanoni nagykövettõl és népétõl, hogy hazánk felelõs posztokon tûr
meg ilyen politikusokat, akiket jobb országokban már
régen a közélet perifériájára számûztek volna. Igenis
vannak, nem is kevesen, akik Magyarországon is együtt
éreznek a libanoni néppel. A Jobbik kéri minden tagját
és szimpatizánsát, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül támogassa, segítse a rászorulókat,
az ártatlanokat.
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Vona Gábor, a Jobbik alelnöke
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NYERJÜNK EGYÜTT, GYÕZZÖN A JOBBIK!
A Fradi nemzeti szimbólum
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint beteg a magyar foci, mert olyan, mint a politika: a vezetõk teljesítményétõl függetlenül nagy pénz van benne.
A Ferencváros tragikus sorsát azonban most nem a pénzhiány pecsételte meg. Magyarország neoliberális politikai
elitje számára terhes a Ferencváros által is képviselt konok
hagyományõrzés és tradíció, az erõteljesen jelenlévõ, sokszor túlfûtött nemzeti érzület. Nem a véletlen mûve a szakmai mélyrepülés, az egykori látványos, fotexes kivásárlás
vagy az, ahogyan a sikeres üzletember, Várszegi Gábor és
hasonszõrû társai késõbb méltatlanul sorsára hagyták a
nagyhírû, nemzeti sportklubot.
Itt tudatosan, gazdasági és politikai eszközökkel, módszeresen szétromboltak egy hagyományos magyar nemzeti
szimbólumot. Hidegvérrel tönkretettek egy nemzeti érzelmeket megjelenítõ, látványos közösségszervezõ erõt.
A sikeres focivébé bebizonyította, hogy ez a nagyszerû
sportág nem csak jó üzleti befektetés, hanem szerte a világon hatékony, nemzettudatot formáló erõ is. Az egészséges
nacionalizmus határokon átívelõ, közösségi élményt nyújtó
örömünnepe. Magyarország gyarmattartóinak nem kell a
nemzeti siker, nem kell az önbecsülés. Ezért kellett most
idõlegesen megbuknia a Fradinak. Ne hagyjuk, hogy így
legyen! A tradicionális nemzeti értékképviseletnek, a felvállalt büszke hazafiságnak ott a helye a sportban is! A magyar
szív mellett bennünk is Fradi-szív dobog...

Újszilváson és Csemõben is
van Jobbik!
Örömmel tájékoztatom kedves olvasóinkat, hogy az
albertirsai és a ceglédberceli Jobbik szervezet után, Újszilváson és Csemõben is megalakult a Jobbik Magyarországért
Mozgalom helyi szervezete. A Jobbik helyi elnökévé Csemõben GÁSPÁR MÓNIKÁT, Újszilváson KIRÁLY RÓBERTET választották, melyhez ezúton is gratulálunk! Tagtoborzásunk tovább folytatódik, és bízunk benne, hogy a 15. sz.
választókerület valamennyi településén sikerül Jobbik alapszervezeteket létrehozni.
Korondi Miklós, választókerületi szervezõ

Hadak Útja
Nemzeti Könyvesbolt
Cegléden, a Teleki utcában (a bizományi mellett)
Könyvek, folyóiratok, térképek, kazetták, CD-k, DVD-k,
felvarrók, kitûzõk, kulcstartók, nyakláncok, autósmatricák,
zászlók, pólók, pulóverek, tarsolyok, hajkorongok
n a g y v á l a s z t é k b a n.
Nyitva tartás:
Hétfõtõl – péntekig: 10-18 óráig; Szombaton: 9-13 óráig

Molnár Tamás, a Jobbik alelnöke

Telefon: 53/316-546
Bõvebb információ található
a www.hadakutja.hu honlapunkon!

DÉVÁN járt
a berceli Jobbik

Várjuk sok szeretettel hazafias környezetben,
udvarias kiszolgálással!

A Ceglédberceli Jobbik jótékonysági akciója sikeres volt.
Átadtuk a dévai Szent Ferenc kolostor gyermekeinek gyûjtött kb. 200 darab könyvet, három zsák szép ruhát, két zsáknyi játékot, egy nagy kartondoboz édességet. Hálás köszönet mindazoknak, akik felajánlásukkal örömet szereztek az
árva gyermekeknek.
a Jobbik Ceglédberceli Szervezete

F I G Y E L E M !
A jövõben is lehetõséget biztosítunk hírlevelünkben
vállalkozóknak, cégeknek, hirdetések közzétételére.
Jelentkezni lehet a 06-70/944-3556-os telefonszámon.
Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezete

Olvasóinknak
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a JOBBIKKAL
kapcsolatos információk és hírek megtalálhatók a www.
jobbik.hu honlapunkon, valamint a cegledijobbik.hu, saját
honlapunkon.

Fizesse elõ vagy keresse az újságárusoknál
a Kárpátia c. havilapot, mely minden hónap 10-én jelenik
meg.

F E L H Í V Á S !
Várjuk sorainkba a nemzeti érzelmû FIATALOKAT,
embereket, akik szeretnének tenni valamit városunkért
és Nemzetünkért! Jelentkezni lehet a 06-70/944-3556-os
Jobbik Ceglédi Szervezete
telefonszámon.

GERJEMENTE Cegléd és környéke NEMZETI HÍRLEVÉL
Megjelenik havonta. Kereskedelmi forgalomba nem hozható. Ingyenes hírlevél.
Szerkesztõ: Korondi Miklós
Elérhetõség: gerjemente@vipmail.hu
Tel.: 06-70/944-3556
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