Független, élhetõ, büszke Magyarország
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JOBBIKKAL A TISZTA KÖZÉLETÉRT!
Tisztelt
Választópolgárok!
Köszönjük a részünkre eljuttatott ajánlószelvényeket, melynek köszönhetõen Cegléd
mind a 14 választókerületében önkormányzati képviselõ-jelöltet tudtunk állítani és most
már hivatalosan bejegyzett polgármesterjelöltünk is van, ifj. Pálinkás Miklós személyében. Sokan azért hozták el jelöltjeink részére ajánlószelvényüket, mert nem felejtették el, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezetének köszönhetik,
hogy a szennyvízcsatorna hozzájárulás családonként nem 340 ezer, hanem csak 100 ezer
Ft körüli összegbe kerül. Mindezt tettük önzetlenül úgy, hogy jelen pillanatban még
egyetlen képviselõnk sincs a helyi önkormányzatban. Október 1-jén változtathatnak
ezen a helyzeten. Ha a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselõ-jelöltjei az Önök
szavazatainak köszönhetõen bekerülnek a
képviselõ-testületbe, akkor többet is tehetünk
városunkért, Önökért. Ezért tisztelettel kérem
Önöket, hogy október 1-jén szavazzanak a
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselõ-jelöltjeire és polgármester-jelöltjére, ifj.
Pálinkás Miklósra. Tisztelettel és köszönettel:
Korondi Miklós, a Jobbik ceglédi elnöke

M E G H Í V Ó
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Ceglédi Szervezete
tisztelettel és szeretettel hív és vár
minden érdeklõdõt

KAMPÁNYZÁRÓ GYÛLÉSÉRE.
Meghívott vendégeink:
Vona Gábor, a Jobbik alelnöke és
Usztics Mátyás színmûvész.
Házigazda:
Korondi Miklós, a Jobbik ceglédi elnöke.
Rendezvényünkön találkozhatnak
a Jobbik képviselõ-jelöltjeivel és
polgármester-jelöltjével is.
Helyszín: Mûvelõdési Ház Kamaraterme.
Idõpont:
2006. szeptember 29. (péntek) 18 óra.

A Jobbik rövidített programja
Azonnali vagyon- és ingatlanleltár kezdeményezése.
A város megrendült pénzügyi helyzetének helyreállítása, a
hitelképesség visszaállítása.
Megvizsgáljuk, hogy milyen felelõtlen döntések idézték elõ
a város csõdközeli helyzetét.
Átláthatóvá tesszük a közpénzek felhasználását.
Elérjük, hogy következmények nélkül ne lehessen rossz döntéseket hozni!
Támogatjuk a víz- és csatornaépítéseket, a járda- és útépítéseket, de csak a lakosság anyagi terhelhetõségének figyelembevételével.
Támogatjuk és erõsítjük a helyi vállalkozásokat és a városba
települõ magyar kis- és középvállalkozásokat.
Szeretnénk elérni, hogy ne a város szolgálja a fürdõt, hanem
a fürdõ szolgálja a várost.
Nem engedjük bezárni az óvodákat és a külterületi iskolákat.
A meglévõ testvérvárosi kapcsolatok tartalommal történõ
megtöltése.
1956 ötvenedik évfordulójának méltó módon történõ megemlékezése.
Integrált mezõgazdasági jellegû szakképzési központ létrehozása Cegléden.
A Cegléd környéki feldolgozóipar helyreállítása.
Hagyományt teremtünk a „ceglédi kajszinak”, mely országos
hírrel bír.
Cegléd Dél-Pest megye mezõgazdasági központjává teremtése.
A silány külföldi, valamint a génmanipulált élelmiszerek idehozatalának megakadályozása.
A „ceglédi borkultúra” felvirágoztatása.
El a kezekkel a kórháztól! Nem eladó!
Fiatal orvosok városba csábításához ösztönzési rendszer kidolgozása.
Esélyegyenlõséget a fogyatékkal élõknek!
A megélhetési bûnözés felszámolása.
A polgárõrség támogatásával a közbiztonság helyreállítása.
Mindenki számára elérhetõ sportpálya, vagy sportolásra
alkalmas üres terület kialakítása.
Egységes városkép kialakítása, buszmegállók, padok felújítása, egységessé tétele.
A szelektív hulladékgyûjtõk egész város területére történõ
kiterjesztése.
Váljunk le Budapestrõl! Adjunk helyet megyei intézményeknek!
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ÚJ SZEMLÉLET, ÚJ ARCOK A HELYI POLITIKÁBAN!
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM KÉPVISELÕ-JELÖLTJEI
CEGLÉD VÁROSBAN
Csuri
Károly
1951-ben született
Cegléden, gazdálkodó-vasutas családból. Debrecenben érettségizett,
majd 1977-ben a
Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerzett ag1. sz. vk.
rármérnöki dipCSURI KÁROLY
lomát. A CÁT ösztöndíjasaként, szülõvárosában kezdett el
dolgozni. Jelenleg is a DPMG Rt. alkalmazottja, de idõközben egy évet
Amerikában is dolgozott. Nõs, kétgyermekes családapa. Felesége gyógypedagógus. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom felkérését az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõ-jelöltségére azért fogadta el, mert egyetért
célkitûzéseivel, és már hosszabb ideje
elégedetlen a jelenlegi városvezetéssel.
Véleménye szerint szülõvárosa fejlõdését
a munkahelyek hiánya és a pangó kulturális élet hátrányosan befolyásolja.
(Ceglédre jellemzõ a nyáron poros, télen
sártengerré váló utcák tömkelege, és az
átláthatatlan pénzügyi gazdálkodás.) A
ciklusonként választott és ismételten újraválasztott képviselõk munkájának
„eredményét” és több esetben erkölcsi
hozzáállását is méltatlannak tartja. Az új
és jobb képviselõk megválasztásával a jelenlegi problémák zöme kiküszöbölhetõ,
mellyel Cegléd város 1. számú választókerületének valamennyi szavazója csak
nyerhet. Önkormányzati képviselõként a
város, valamint a választókerület további
fejlõdéséhez, tervei megvalósításával,
legjobb tudása szerint szeretne hozzájárulni. Ehhez kéri az Önök támogatását
és segítségét!

Hüll
András
1986-ban született
Cegléden, polgári
családban. Szülei
nyugdíjasok. Iskoláit Cegléden végezte. A kereskedelmi iskolában
szerezte vendéglátói képesítését. Je2. sz. vk.
lenleg a város
HÜLL ANDRÁS
egyik vendéglátó
részlegében dolgozik. A Jobbik Magyar-

országért Mozgalom felkérését a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõ-jelöltségére azért fogadta el, mert
egyetért célkitûzéseivel és látja, hogy a
városban a fiatalok jövõje nincs biztosítva, nincs munkahely, a családalapítás
szinte lehetetlen. Az elkövetkezõ ciklusban tenni kíván a munkahelyek létesítése
érdekében, a családi vállalkozások erõsítéséért, a fiatal családok lakáshoz juttatásának könnyítéséért és a fiatalság nemzeti-keresztény identitásának erõsítéséért.
Önkormányzati képviselõként a város,
valamint a 2. számú egyéni választókerület további fejlõdéséhez, tervei megvalósításával, legjobb tudása szerint szeretne hozzájárulni. Ehhez kéri az Önök
támogatását és segítségét!
Kisgyörgy János
1949-ben született
Cegléden – és azóta is itt lakik – a
3. számú választókerületben. A Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd a
Debreceni Agráregyetemen szer3. sz. vk.
zett agrármérnökKISGYÖRGY
tanári diplomát.
JÁNOS
Mérnöktanárként
dolgozik a Török János Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskolában. A rendszerváltás
utáni elsõ polgári kormány idején falugazdászként dolgozott, és részt vett a
ceglédi gazdák földkárpótlásában, segítette a földárverés lebonyolítását. Felesége halála után egyedül nevelte fiát,
aki agrármérnöki diplomát szerzett. Gazdálkodó õseitõl megtanulta, hogy az
õszinteség elõrébb való az ügyeskedésnél, a tisztességgel elvégzett munka
hasznosabb az üres fecsegésnél. Nemzeti
érzelmû kisgazda. A ceglédi kisgazdák
támogatásával, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezetének
színeiben Cegléd 3. számú választókerületében szeretne önkormányzati képviselõ lenni. Célja, hogy a városban és
választókerületében megelégedett polgárok legyenek. Cegléd olyan város legyen, ahol a nyugdíjasok, a fiatalok, a
mezõgazdaságból élõk, az egészségügyi
dolgozók, az alkalmazottak, és a vállalkozásból élõk életszínvonala emelkedik.
Ezen célok eléréséhez kéri az Önök támogatását és segítségét!

2. oldal

Ifj. Pálinkás Miklós 1980-ban született Cegléden.
Édesanyja abonyi,
édesapja ceglédi
származású, születésétõl fogva
Cegléden él. Általános- és középiskolai tanulmánya4. sz. vk.
it is a városban
IFJ. PÁLINKÁS
folytatta. DiploMIKLÓS
mát Keszthelyen,
a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Karán szerzett.
Okleveles agrármérnök és növényvédõs.
Cegléden egy mezõgazdasági részvénytársaságnál dolgozik, mint növénytermesztési ágazatvezetõ és kerületi növényvédõs. Okleveles borbírálói szakvizsgája van. „C” típusú középfokú német nyelvvizsgával rendelkezik, az angol nyelvet társalgási szinten beszéli.
Munkája mellett besegít a családi gazdaságba is, melynek fõ profilja a növénytermesztés, a szõlészet-borászat és a
gyümölcstermesztés. Szülei, gyermekkora óta tiszteletre és becsületre nevelték,
a magyarságtudatot és helyünket a világban a szülõi házban tanulta meg. A
Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezetének tagja, melynek felkérésére és támogatásával a 2006. évi
önkormányzati választásokon polgármesterként és a 4. számú választókerületben – ahol él – önkormányzati
képviselõ-jelöltként indul. Véleménye
szerint ismét itt a lehetõsége annak, hogy
változtassanak sorsukon, és olyan emberekre bízzák a közügyek és a közélet
alakítását, akik a köz javát szeretnék
szolgálni. Ehhez kéri az Önök támogatását és segítségét!

5. sz. vk.
MAGYAR
LÁSZLÓ

Magyar László
1970-ben született
Cegléden. Nagyszülei és szülei
révén tõsgyökeres
ceglédi polgár.
Szakképesítését a
nagykõrösi Toldy
Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában szerezte. Hithû római
Folytatása a 3. oldalon
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ÚJ SZEMLÉLET, ÚJ ARCOK A HELYI POLITIKÁBAN!
Folytatás a 2. oldalról
katolikus, keresztény családból származik. Három fiúgyermeküket a feleségével
együtt igyekeznek tisztességgel felnevelni. Közel húsz évi munkaviszony után,
jelenleg rokkantnyugdíjasként éli mindennapjait. Jobboldali beállítottságú,
nemzeti érzelmû ember. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezetének tagjaként a 2006. évi önkormányzati választásokon az 5. számú
egyéni választókerületben – ahol él –
indul önkormányzati képviselõ-jelöltként. Azért vállalta a képviselõ-jelöltséget, mert a jelen önkormányzatban
uralkodó kaotikus állapot és a város fokozatosan halmozódó adóssága miatt,
elégedetlen a jelenlegi képviselõ-testület
munkájával. Határozott elképzelései
vannak a nagycsaládosok, az idõsek, a
fogyatékkal élõk és a fiatalok sorsának
jobbra fordítása tekintetében. Önkormányzati képviselõként a város, valamint az 5. számú választókerület további fejlõdéséhez, tervei megvalósításával, legjobb tudása szerint szeretne
hozzájárulni. Ehhez kéri az Önök támogatását és segítségét!
Gál Viktor 1974ben született Cegléden. A Mészáros
Lõrinc Katolikus
Általános Iskola
elvégzése után az
érettségi vizsgát
Székesfehérváron
tette le. 1993 óta él
újra Cegléden.
6. sz. vk.
Nõs, két lány
GÁL VIKTOR
édesapja. Jelenleg
a vendéglátóiparban dolgozik, emellett
a Szegedi Tudományegyetemen történelmet hallgat, illetve a CVSE férfi kézilabda szakosztályának az elnöke. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom Ceglédi
Szervezetének felkérésére és támogatásával a 2006. évi önkormányzati választásokon a 6. számú egyéni választókerületben önkormányzati képviselõ-jelöltként indul. Azzal a céllal vállalta a megmérettetést, hogy minden felelõsen gondolkodó keresztény és a nemzeti értékeinket magáénak valló ember szava
meghallgatásra kerüljön a város vezetésében. Úgy gondolja, hogy a városházán
alig találni olyan vezetõt, aki meghallgassa az emberek mindennapos gondjait,
bajait. Ezen változtatnunk kell! A városnak elsõsorban olyan vezetõkre lenne
szüksége, akik szakítva a több évtizedes

beidegzõdésekkel, az itt élõ embereket
meghallgatva, tanácsaikat, észrevételeiket megfogadva a várost újra a fejlõdés
útjára vezetik. Ezen célok eléréséhez kéri
az Önök támogatását és segítségét!

Lovas Antal 1969ben született Budapesten, hívõ,
katolikus, ceglédi
szülõk középsõ
gyermekeként. A
középiskolát Szentendrén, a ferences
rendi szerzetesek
által irányított gim7. sz. vk.
náziumban végezLOVAS ANTAL
te. Diplomát elõször 1992-ben, a Budapesti Tanítóképzõ
Fõiskolán, testnevelés és ének-zene mûveltségterületen, majd 2000-ben a Pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem
testnevelõ tanári szakán szerzett. Közben
a Veszprémi Hittudományi Fõiskolán
1998-ban kántori oklevelet kapott. Feleségével 14 éve élnek boldog házasságban, s nevelik katolikus hitben öt kislányukat. Közülük szeptembertõl már
négy a Mészáros Lõrinc Katolikus Iskolába jár, ahol 1995 óta testnevelõ tanárként dolgozik. A Cegléden hosszú ideje
uralkodó, minden képzeletet felülmúló
káosz láttán döntött úgy, hogy a 7. számú egyéni választókerületben – ahol él
– önkormányzati képviselõ-jelöltként
indul a 2006. évi helyhatósági választásokon a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatásával, mely meggyõzõdése
szerint ma az egyetlen keresztény, nemzeti párt hazánkban. Önkormányzati
képviselõként a 7. számú választókerületben élõk mindennapjainak jobbításán,
és a városban uralkodó káosz mielõbbi
felszámolásán szeretne dolgozni. Ehhez
kéri az Önök támogatását és segítségét!

8. sz. vk.
UNGVÁRI
MIHÁLY

rületi Központ

Ungvári Mihály
1957. január 16-án
született Cegléden,
a Szûcs-telepen,
ahol ma is él. Tanulmányait
a
Szûcs-telepi iskolában kezdte (elsõ,
második osztály)
sok kortársával
együtt. Villamosmérnök, a MÁV
ZRt. Budapesti TeErõsáramú Üzemeltetési

3. oldal

Alosztályán dolgozik, mint szakelõadó.
Vasúti felsõfokú erõsáramú mérnöki és
Építési Mûszaki Ellenõr-i szakvizsgával
rendelkezik. A Magyar Mérnöki Kamara
tagja, szakértõi jogosítványokkal. Nõs,
két gyermek édesapja. Célja, hogy a
Szûcs- és Kernács-telep alegált, lenézett
státuszát megszüntesse, a többi városrészhez hasonló rangra emelje – hiszen
az itt élõk is Cegléd város polgárai! Hiszi
és tudja, hogy egy közösség gondjainak
megoldásában nem tehet – és nem is tud
tenni – az a lakosság bizalmát bármenynyire élvezõ képviselõ, aki nem ott él;
nem ott született; aki nem él együtt a
helyi lakosság mindennapjaival! A Jobbik Magyarország Mozgalom támogatásával, a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõ-jelöltjeként indul
az önkormányzati választásokon. Szakmai tudása, tapasztalata és szülõhelyéhez való kötõdése lakóhelyén lehetõséget és erõt ad neki, a Szûcs- és Kernács-telep lenézett lakói céljainak elérésére; meggyõzõdése szerint egyetlen magyarországi nemzeti párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatásával.
Farkas Sándorné
Cegléden született
és iskoláit is Cegléden végezte el.
A Bem József Ipari
Szakmunkásképzõ
Intézetben szakmát tanult, mely
szakmában
27
évig
dolgozott.
10
9. sz. vk.
éve
dolgozik
a
FARKAS
ceglédi Toldy FeSÁNDORNÉ
renc Kórházban.
2001-ben érettségizett, majd üzletkötõi és
nevelõszülõi tanfolyamot végzett. 2005ben gyermek és ifjúságvédelmi asszisztensi vizsgát tett. Tagja a Polgárõrségnek.
Munkája mellett hivatásos nevelõszülõ
is. Két gyermeke van. Lánya ápolónõ, fia
a Bem József Szakmunkás és Szakközépiskola tanulója. A helyi önkormányzati
választásokon a Jobbik Magyarországért
Mozgalom színeiben indul, a 9. számú
választókerület képviselõ-jelöltjeként,
ahol lakik. Ez a mozgalom közel áll hozzá, mert a nép mellett áll és új szemléletet,
új arcokat szeretne látni a helyi politikában. Azt szeretné, hogy minél több nõ
kapjon helyet a politikában, hiszen a
nõkben nagyon sok az akaraterõ, a kitartás és a hit. Önkormányzati képviselõként a 9. számú választókerületben élõk
Folytatása a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
mindennapjainak jobbítása mellett, a
város szociális munkájának színvonalán
és Cegléd kulturális életének továbbfejlesztésén szeretne dolgozni. Ehhez
kéri az Önök támogatását és segítségét!

Igó Zoltán 1966.
július 9-én született
Cegléden.
1983-ban Szolnokon épületburkoló
szakképesítést
szerzett. Szakmájában 1993-ig dolgozott, majd a
ceglédi Toldy Fe10. sz. vk.
renc Kórházban
IGÓ ZOLTÁN
helyezkedett el
mûtõsként. 1995-ben Tatabányán az
Egészségügyi Szakképzõben elvégezte a
szakosítót. Nõs, két gyermek édesapja.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
felkérését a 10. számú választókerület
önkormányzati képviselõ-jelöltségére
azért fogadta el, mert tenni kíván a munka becsületének helyreállításáért és a
kétkezi munkából élõk nagyobb megbecsüléséért itt Cegléden. Számára nem az
egyéni érdek, hanem a választópolgárok
szolgálata az elsõdleges. Önkormányzati
képviselõként a város és a 10. számú
választókerületben élõk mindennapjainak jobbítása mellett, a kétkezi munkából élõk sorsának javításán szeretne dolgozni. Ehhez kéri az Önök támogatását
és segítségét!
Bán Lajosné a
Jobbik Magyarországért Mozgalom felkérését a
11. számú választókerület önkormányzati képviselõ-jelöltségére
azért fogadta el,
mert egyetért cél11. sz. vk.
kitûzéseivel és naBÁN LAJOSNÉ
gyon fontos számára az emberek tisztelete, segítése és
szolgálata. Úgy döntött, hogy a segítõ
szakmában szerzett tapasztalatait a város
szolgálatába állítja. Az Óvónõképzõ Fõiskola elvégzése után a gyermekvédelem területén gyakorolta hivatását Cegléden. Folyamatosan képezte magát,
korai fejlesztést, családterápiát, kineziológiát tanult, hogy munkája még hatékonyabb legyen. Örömet jelent számára,

ha tud segíteni a családokon – errõl szól
az élete! Figyelemmel kísérte a város
megoldásra váró problémáit és szeretne
részt venni ezek megoldásában, a város
életének alakításában, az Önök segítségével, véleményük, ötleteik meghallgatásával. Bízik benne, hogy választókerületében minden választópolgárhoz
eljut, és személyesen megbeszélhetik
városunk gondjait, és jobbító, változtatni
akaró ötleteiket is megosztják vele. Arra
kéri Önöket, hogy október 1-jén szavazataikkal is segítsék, hogy gondolatait, jobbító szándékát megvalósíthassa, mint az
Önök képviselõje!

Hoffer Károly
1943-ban született
Cegléden. Élete
azóta teljesen öszszefonódott ezzel
a várossal. Boldog
házasságban él.
Két gyermek édesapja és hét unoka
nagyapja. 196512. sz. vk.
1990-ig buszsoHOFFER KÁROLY
fõrként dolgozott.
Nyugdíjba vonulása óta felesége és családja segítségével gazdálkodnak. Jobboldali beállítottságú és kisgazda érzelmû
ember. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi Szervezetének támogatásával a 2006. évi helyhatósági választásokon a 12. számú egyéni választókerületben – ahol él – indul önkormányzati képviselõ-jelöltként. Önkormányzati
képviselõként a város, valamint a 12. számú egyéni választókerület további fejlõdéséhez, tervei megvalósításával, legjobb tudása szerint szeretne hozzájárulni.
Azon szeretne fáradozni, hogy jobb úton,
biztonságosan és parlagfû-mentesen élhessenek szülõvárosukban, különösen a
12. számú választókerületben. Ehhez kéri
az Önök támogatását és segítségét.

13. sz. vk.
PETRÉNYI
ENDRE

Petrényi Endre
1965-ben született
Cegléden, tanár
szülõk gyermekeként. Foglalkozása ötvös és
gazdálkodó. Cegléden született társával, Andreával,
18 éve élnek
együtt. Három fiuk született: Ákos,
Botond és Kop-
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pány. A Jobbik Magyarországért Mozgalom felkérését a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõ-jelöltségére azért fogadta el, mert egyetért célkitûzéseivel, és nem tudja tétlenül nézni,
ahogy városa elenyész a politikai és gazdasági lobbik õrlõmalmában. Soha nem
volt és nem lesz egyetlen párt tagja sem.
Egyetlen lobbiközösséget tud magáénak,
mely Cegléd szebbé, jobbá, élhetõbbé tételéért küzd. Önkormányzati képviselõként a 13. számú választókerületben élõk
mindennapjainak jobbítása mellett, a város további fejlõdéséhez, tervei megvalósításával, legjobb tudása szerint szeretne
hozzájárulni. Mint Cegléd õszinte híve,
a fenti célok eléréséhez kéri az Önök támogatását és segítségét!
Szûcs István 1951ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunszentmártonban született. Szülei iparosok voltak. A középiskolát Gyulán,
a Kertészeti Technikumban végez14. sz. vk.
te. 1973-ban GyönSZÛCS ISTVÁN
gyösön végzett,
mint kertész üzemmérnök. Pályázat
útján került Ceglédre, a volt MagyarSzovjet Barátság MGTSZ-be. 1974-ben
megnõsült. Házasságukból két leánygyermekük született. Felesége leszázalékolt nyugdíjas. 1992 óta dolgozik Monoron, a Polgármesteri Hivatalban, ahol
lakás- és helyiséggazdálkodási, mezõgazdasági- és állategészségügyi feladatokat
lát el. 2002-ben közigazgatási szakvizsgát tett, a köztisztviselõi tv. alapján vezetõ fõtanácsosi besorolásban. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom – melynek
szimpatizánsa – felkérésére az önkormányzati választásokon, mint a 14. sz.
választókerület (Kenderföld, Öregszõlõ,
Budai út) képviselõ-jelöltje indul. Azért
vállalt képviselõi tisztséget, mert a nagy
történelmi múlttal rendelkezõ városban
nem engedhetõ meg, hogy a jelenlegi vezetés tovább folytassa pazarló tevékenységét. RENDET kell tenni az önkormányzatnál. Szükségesnek tartja, hogy a képviselõ-jelöltek szakértelemmel és kellõ
rálátással rendelkezzenek. Ígéri, hogy
legjobb tudása szerint mindent megtesz
a 14. számú választókerületért, hiszen
Cegléd közös ügyünk, ez a város az otthonunk. Ehhez kéri az Önök támogatását és segítségét!
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ÚJ SZEMLÉLET, ÚJ ARCOK A HELYI POLITIKÁBAN!
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM KÉPVISELÕ-JELÖLTJEI
Ceglédbercelen, Csemõben és Újszilváson
Meixner Mátyás
1948-ban született
Bölcskén. Nyolc
testvérével együtt
vallásos neveltetést kaptak szüleiktõl. Általános
iskolába Pakson
járt. Építõipari
szakmunkásként
Ceglédbercel
végzett BudapesMEIXNER
ten. 1993-ig dolgoMÁTYÁS
zott a szakmájában, jelenleg nyugdíjas. 1967 óta él Ceglédbercelen és ekkor nõsült meg. Feleségével két fiút neveltek fel. Az önkormányzati képviselõ-jelöltségre azért vállalkozott, mert a környékbeli településekhez hasonlítva Ceglédbercel fejlõdését lassabbnak látja. A kulturális, a szabadidõs és a sportrendezvényeket, valamint a fiataloknak szóló programokat
kevésnek tartja, melyen változtatni szeretne. Fontosnak érzi a nagycsaládosok
megfelelõ támogatását és segítését.
Azokat a vállalkozókat és vállalkozásokat részesítené elõnyben, amelyek elsõsorban helybeli munkaerõt foglalkoztatnának. Nemzeti, keresztény gondolkodásmódjához a Jobbik Magyarországért
Mozgalom áll a legközelebb, melynek
tagjaként indul a 2006-os önkormányzati
választáson. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom célkitûzéseit és programjának
gyakorlati megvalósítását önkormányzati képviselõként szeretné megvalósítani a településen. Ehhez kéri az Önök
támogatását és segítségét!

Gáspár
János
1959. június 4-én
született Cegléden. Általános
iskolai tanulmányait a csemõi iskolában végezte,
majd a Bem József
Szakmunkásképzõ
Iskola kõmûves
Csemõ
szakán szakmunGÁSPÁR JÁNOS
kásvizsgát tett.
1980-ban megnõsült és azóta is boldog
házasságban él. Négy gyermek édesapja.
Kõmûvesként tette le a mestervizsgát,
majd iparosként dolgozott. Késõbb vállalkozóként nyitott egy közértet, melyet
a mai napig üzemeltet feleségével. 12 éve

a csemõi önkormányzat választott képviselõjeként tevékenykedik. Képviselõi
tevékenységét mindig hittel, becsülettel,
igazságosan igyekezett ellátni. 2006-tól
a Jobbik Magyarországért MozgalomPárt csemõi szervezetének alapító tagja.
A jövõben a Jobbik Magyarországért
Mozgalom célkitûzéseinek és programjának megvalósításával szeretne hozzájárulni a település további fejlõdéséhez.
Ehhez kéri az Önök támogatását és segítségét!

Gáspár Mónika
1980. december
19-én született
Cegléden. Általános iskolai tanulmányait Csemõben végezte, majd
a Károlyi Mihály
Kereskedelmi
SzakközépiskoláCsemõ
ban sikeres érettGÁSPÁR
ségi vizsgát tett.
MÓNIKA
Tanulás után a
munkát választotta, 2006 januárjában
mégis úgy döntött, munka mellett tovább tanul. Jelenleg a Nyíregyházi Fõiskola Mûvelõdésszervezõ szakának
hallgatója. A 2006-os országgyûlési választások után megalakult Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt Csemõi
Szervezetének elnökévé választották. A
2006. évi önkormányzati választásokon
Csemõben – ahol él – elsõ alkalommal
méretteti meg magát önkormányzati
képviselõ-jelöltként. A képviselõi tevékenysége során szeretné elérni, hogy a
lakóhelyén még több turizmust fejlesztõ,
kulturális, szabadidõs és sportrendezvények kerülhessenek megrendezésre.
Szeretne részt venni több nemzeti hagyományokat ápoló program szervezésében, lebonyolításában. Célja a Jobbik
Magyarországért Mozgalom programjának gyakorlatban történõ megvalósítása
a településen. Ehhez kéri az Önök támogatását, segítségét.

Király Róbert 1982. július 18-án született
Jászberényben. Születése óta Újszilváson
lakik. Édesapja Király Sándor, édesanyja
Dudás Magdolna. Általános iskolát helyben, középiskolát Jászberényben, a Liska
József Erõsáramú Szakközépiskolában,
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majd mûszaki fõiskolát a Kecskeméti Fõiskola Gépipari és Automatizálási Mûszaki
Fõiskolai Kar, Gépészmérnök – Mérnöktanár szakán,
az Anyagtechnológiai és minõÚjszilvás
ségügyi szakiráKIRÁLY
nyon
végezte
RÓBERT
2006-ban. Tanulmányai során mindig törekedett a tiszta
és lelkiismeretes munkára. Ennek eredményeként számos más képzettséggel is
rendelkezik. Jelenleg családi vállalkozásukban tevékenykedik. Jobboldali
beállítottságú, nemzeti érzelmû fiatalember. A 2006-os országgyûlési választások során kialakult Harmadik Út választási szövetség Rendteremtõ programja megismerése után kötelezte el magát
véglegesen a nemzeti radikális jobboldal
mellett. Ennek folytatásaként 2006 júniusában barátaival megalapította a Jobbik
Magyarországért Mozgalom-Párt újszilvási, helyi szervezetét, melynek elnökévé
választották. A 2006. évi önkormányzati
választásokon Újszilváson – ahol él –, a
Jobbik színeiben indul önkormányzati
képviselõ-jelöltként, melyhez kéri az
Önök támogatását és segítségét!

M E G H Í V Ó
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom-Párt
Újszilvási Helyi Szervezete és az
Újszilvási Polgári Körök

tisztelettel meghívják Önt

választási gyûlésükre.
Helyszíne: Faluháza nagyterme.
Idõpontja:
2006. szeptember 22. (péntek) 18 óra.
Program:
Megnyitó – Himnusz – Szavalat;
Balczó Zoltán,
a Jobbik alelnökének elõadása;
Népdalok;
Képviselõ-jelöltek bemutatkozása;
Beszélgetés a képviselõ-jelöltekkel
Újszilvás jövõjérõl.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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NYERJÜNK EGYÜTT! GYÕZZÖN A JOBBIK!
Igen, MSZP!

G E R J E S Z T Õ

A tavaszi országgyûlési választások elõtt a Gerjemente
hasábjain – „Nyílt levél a szocialista szavazóhoz” – röviden
összehasonlítottam az MSZP 2002-es választási ígéreteit
azok teljesítésével, majd a cikk végén azt írtam, hogy a mostani „Új Magyarország”-program se más, mint ígéret- és
hazugsághalmaz. Magam se gondoltam akkor, hogy ilyen
gyorsan kilóg majd a lóláb, de az MSZP bebizonyította,
hogy amit állított a választások elõtt, annak pontosan az
ellenkezõje az igaz.
Márciusban még „dübörög a gazdaság, nagy a jólét, a
költségvetés köszöni, jól van”-állapot júniusra csõddé változott. De a kormányalakítás óta se megy más, mint ködösítés, folyamatos hazudozás. Tudásalapú társadalomról locsog, miközben iskolákat zárat be, elherdálja az oktatásra
szánt pénzt, pedagógusok tömegeit löki az utcára, tandíjat
vezet be. Bátorságnak nevezi az egészségügy szétverését;
„reform” címén akarja bevezetni a recept-, doboz-, ágytál-, vizit-, stb. díjakat. Igazságosságnak nevezi a nemzetközi rablótõke bevonását a kórház-privatizációba, a multik
kiszolgálását. „Új egyensúly” a neve a villany-, a gáz-, a
gyógyszer-, a víz- és a benzin áremeléseknek. Kiigazításnak
titulálja az új adónemek kitalálását, a meglévõ adók, járulékok masszív emelését, az egyébként is gyenge életszínvonal
és életkörülmények gyökeres lerontását, a nyugdíjasok elnyomorítását.
Igen, MSZP! Ez a te világod, ahol 2004. december 5. óta
azt is el tudod hitetni, hogy a gyilkos galóca az desszert.
A magyar nép desszertje. Meddig tûrjük még!?
Csuri Károly

Szent István napi
megemlékezés Bercelen
A ceglédberceli Jobbik elsõ nyilvános megjelenése augusztus 20-án volt. A katolikus templomban tartott szentmise
után Benedek Sándor plébános mondott ünnepi beszédet a
Szent István szobornál, melynek során államalapító királyunk munkásságát méltatta. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy gyermekeinket keresztényi szellemben neveljük. Ezután került sor a koszorúzásra az Önkormányzat, a
Katolikus Egyház, az MDF és a Jobbik részvételével. A tisztelendõ úr kézfogással köszönte meg jelenlétünket és az emlékezés virágait. Meixner Richárd, a Jobbik ceglédberceli elnöke

Fizesse elõ vagy keresse az újságárusoknál
a Kárpátia és a Magyar Mérce c. színes havilapokat, melyek
minden hónap 10-én jelennek meg. További informálódáshoz ajánljuk honlapunkat: www.jobbik.hu.

Jön a csõd
Cegléd Város Önkormányzatának legfrissebb adatai szerint
az Önkormányzat adósságállománya 2006. augusztus 28-i állapot szerint 926 millió forint. Ha ez az ütem folytatódik, már
pedig minden jel szerint folytatódik, akkor hamarosan új
elöljárója lesz Ceglédnek, akit úgy kell szólítanunk, hogy
„Csõdbiztos”. Õ aztán nem néz, csak nyirbál. Minden nem
kötelezõ önkormányzati kiadást megszüntet (sporttámogatás,
szociális juttatások, közmûvelõdési kiadások egy része, a képviselõi „tiszteletdíjakat” is) mindaddig, amíg egyensúlyba nem
kerül a költségvetés. Méltóságos Képviselõ Hölgyek és Urak,
nem kéne végre valamit lépni? Mondjuk le a városi politika
színpadáról!

Csõdben az ország és a ceglédi kórház is!
Mindennap hallunk az egészségügyi reformról, de nem
tudjuk pontosan, mit takar, csak azt tudjuk, hogy a ceglédi
kórházból 60 dolgozót fognak rövidesen elbocsátani. Teszik
ezt annak ellenére, hogy Ceglédnek mindkét országgyûlési
képviselõje (MSZP-s, MDF-es) orvos, az önkormányzati egészségügyi bizottság elnöke fideszes és a kórház fõigazgatója a
Ceglédért Független Egyesület elnöke. GRATULÁLUNK! A
ceglédi képviselõ-testületben valóban megtörtént az eredményes összefogás.

Minden eladó
Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, szét kell nézni, vajon
van-e még valami, ami eladható és viszonylag sok pénzt hoz.
Hátha el lehet húzni az önkormányzati választásokig és a
néppel megetetni: jól megy itt minden, mi vagyunk a szakértõk, hosszabbítsátok meg emberek a mandátumunkat és
meglátjátok, elhozzuk a Kánaánt.
Ez a gondolkodás vezethetett el az ötletig: adjuk el a patikákat. A gyógyszertárak ügyében is egyedülálló a városunk,
hiszen csak itt mûködik önkormányzati tulajdonú és mûködtetésû gyógyszertár az országban. A többi patika viszonylag tisztes jövedelmet biztosít a tulajdonosának, a mieink ebben is kivételek. A városunk adósságának egy jó része – egyesek szerint
mintegy 500 millió forint – a gyógyszer-nagykereskedõk felé
fennálló tartozás, ami nem elsõsorban a patikák vesztesége,
hanem a gyógyszereladásból származó bevétel más célú felhasználásából adódik. Vagyis az önkormányzat számlájára befolyó gyógyszerforgalmazásból származó bevételt, a Polgármesteri Hivatal illetékesei más számlák kiegyenlítésére használták és használják ma is. Ha sikerült a patikáktól „megszabadulni”, az összes bevétel talán elég lesz a gyógyszer-nagykereskedõk felé fennálló tartozás kiegyenlítésére, vagyis ismét megszabadítják a következõ testületet egy olyan jelentõs vagyontárgytól, ami egy jobb gazda kezében jelentõs és állandó bevételt hozhatna. Ez a vagyonfelélés iskolapéldája. Vajon van-e
felelõs? Ki adott utasítást arra, hogy a patika bevételeit más
célra fordítsák? Felelõs-e egy ilyen jelentõs vagyon elherdálásáért? Tartok tõle, nem lesz válasz, csak a választók adhatnak
csattanós feleletet azzal, hogy nem voksolnak a jelenlegi képviselõkre!

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

6. oldal

