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SZAKEMBER LEGYEN A POLGÁRMESTERÜNK!
Mire vállalkozom,
Politikus helyett
megválasztásom esetén?
szakembert
Célom, hogy a rám ruházott bizalmat és az
a polgármesteri székbe! azzal
járó elvárást, feladatot elvégezzem. Mert
Már két választást magunk mögött hagytunk,
de számunkra a legfontosabb választás október 3án lesz, amikor is arról fogunk dönteni, hogy
marad-e a várost csõd közeli helyzetbe vivõ, a nagy
értékû ingatlanokat áron alul értékesítõ, szakértõnek egyáltalán nem nevezhetõ, magatartásával
idõnként megbotránkozást keltõ polgármester és
holdudvara a város élén, vagy végre olyan városvezetõt választunk, aki magatartásával és hozzáértésével már bebizonyította, hogy igenis, ki lehet
lábalni a bajból, ha a közpénzeket
a köz javára fordítjuk, és hozzáértõ szakértelemmel azon fáradozunk, hogy a várost kibillentsük
jelenlegi labilis gazdasági állapotából.
Véleményünk szerint a város
jelenlegi gazdasági helyzetében
nem politikust, hanem olyan
szakembert kell választani polgármesternek, aki az önkormányzat anyagi és gazdasági helyzetét
jól ismeri és tetteivel már eddig
is bizonyított. Ezért a Jobbik megváltoztatta polgármesterjelöltjének személyét és a független jelöltként induló Petrényi Mihályt,
a VÁRVAG Kft. ügyvezetõ igazgatóját támogatja.
Petrényi Mihály eddigi munkásságával már
többször bebizonyította rátermettségét és alkalmasságát, és azt, hogy képes nagyobb cégek, vállalatok felvirágoztatására. Nagyon jól látja, hogy
városunkban mi a fõ probléma, mivel véleménye
szerint a megoldás kulcsa az, hogy: „Meg kell szabadulnunk a korrupciótól és meg kell teremteni a
város gazdasági stabilitását.”
Mi is így gondoljuk, ezért esett a választásunk
az õ személyére, és engedjék meg a Kedves Olvasók,
hogy ezúton az Önök szíves figyelmébe is ajánljuk
polgármesterjelöltünket, Petrényi Mihály urat, akivel
a tervezett lakossági fórumainkon hamarosan, személyesen is találkozhatnak. Jobbik Ceglédi Szervezete

elvárás a számonkérhetõség, mert feladat és nem
szívesség a munka. Mint ahogy nem szívesség a
lehetõség a munkához. Nevezzük nevén a dolgokat, ne szépítsünk, én kiállok a nyilvánosság elé és
vállalom, amit tettem. Tegyék ezt meg a jelenlegi
vezetõk is, vállalják fel tetteik következményeit.
Meg kell akadályozni a jelenlegi eladósodás
folyamatát, gátat kell vetni a szûk, arra érdemtelen
elit azon törekvéseinek, amely törekvések csak azt
a célt szolgálják, ami az õ kizárólagos gazdasági
érdekük és nem a városé.
A közfeladatok (városüzemeltetés, takarítás, útkarbantartás,
stb.) elvégzésére felhasznált pénzek nagyon rosszul vannak elosztva, aránytalanul és ismét csak
azon „gazdasági érdekcsoport
kezében” vannak évek óta, akik
ezzel a bizalommal visszaélnek/
éltek (ebben a percben is).
Feladat: tisztázni a jelenlegi
„gazdálkodást”, megállítani a pazarlást, kivezetni a várost az adósságcsapdából. Azonnali cselekvésre van szükség. Felül kell vizsgálni minden olyan szerzõdést,
amelyik nem a város érdekeit
szolgálja, és adott esetben azonnal fel kell azt mondani.
Új gazdasági modell bevezetése szükséges,
amely tiszta, átlátható, mindenki számára azonnal
érthetõ módon mutatja meg a lehetõségeket és a
kötelezettségeket. A VÁRVAG Kft. vezetõjeként
ezekkel a feladatokkal és hiányosságokkal naponta
szembesültem, és tudom, hogy ezek a problémák
megoldhatóak és nem szabad elhinni, hogy a változás magától történik meg.
Nem azért indulok függetlenként a polgármesterségért, mert esetleg nincs elég kihívásom, célom
az életben, hanem azért, mert a változáshoz mindig
kellettek olyanok, akik megtették az elsõ lépést.
Folytatása a 2. oldalon
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
Mire vállalkozom... Folytatás az 1. oldalról

Kitartó és céltudatos vagyok. Minden tisztességes eszközt
latba fogok vetni, hogy bebizonyítsam, elgondolásaim a
jövõt illetõen helytállóak és célszerûek. Véleményem szerint
az egyén és a közösség érdekeit egy új alapra kell helyezni,
ahol nincs helye a jelenlegi „vezetõknek”, mert arra érdemtelenek és alkalmatlanok szakmailag és emberi értékeiket
tekintve is.
A kampányidõszak során, lakossági fórumokon szeretném az elképzeléseimet, konkrét gazdasági terveimet
Önökkel megismertetni és támogatásukat kiérdemelve
megvalósítani. Véget kell vetni annak a rossz szokásnak,
hogy minden törvénysértést meg lehet úszni büntetlenül.

G E R J E S Z T Õ
Szakadás a Fidesz helyi szervezetében, avagy nemzeti együttmûködés ceglédi módra
Belharcoktól és belviszályoktól hangos
a Fidesz Ceglédi Szervezete. Az õszi
önkormányzati választásokra való felkészülés felszínre hozta a kétharmados
kormányzó párt helyi szervezetében
lévõ feszültségeket. Elsõ körben a
ceglédi szervezet polgármesterjelöltet
választott Tótin Lóránt jelenlegi alpolgármester személyében, de a Fidesz
megyei vezetése a „demokrácia szellemében” ezt felülírva Földi Lászlót, a jelenlegi polgármestert, országgyûlési
képviselõt, egyéni választókerületi
képviselõt, megyei közgyûlési képviselõt jelöli erre a posztra.
A koncért való marakodást ezen kívül
mi sem jellemzi jobban, minthogy a
ceglédi Fidesz tagsága szavazott a párt
egyéni önkormányzati képviselõinek
személyérõl, de Földi László a Fidesz
megyei vezetésével egy másik listát fogadtatott el, így a Fidesz helyi tagsága
két táborra szakadt, az átlagpolgár pe-

A nyilvánosság MI vagyunk, Önök mindannyian.
Tegyük mérlegre a jelenlegi vezetõk szakmai döntéseit, azok
következményeit a jövõnkbe vetett szép hitünkkel. Minden
feltett kérdésükre válaszolok, válaszolnom kell, mint
ahogyan a város jelenlegi vezetõinek is lehetõséget kell adni
az érdemi válaszadásra, és ne zárt tárgyalásokon döntsenek
rólunk úgy, hogy még lehetõségünk sincs saját ügyeink
vitelére. Mert naivitás azt gondolni, hogy minden magától
megoldódik, vagy a változatlanság jó nekünk.
Amennyiben méltónak találnak a polgármesterségre,
úgy kérem Önöket, hogy kopogtatócéduláikkal és szavazataikkal támogassanak.
Petrényi Mihály

dig elgondolkodhat: a ceglédi narancsnak melyik fele a savanyúbb!
Orbán Viktor azt ígérte, hogy a
közbiztonság területén két hét alatt
rendet tesznek az országban. Ezzel
szemben a valóság az, hogy a közbiztonság ugyanolyan rossz, mint eddig.
A több rendõr gyakorlatilag annyit
jelent, hogy még több rendõr figyeli a
Magyar Nemzeti Gárdát és a nemzeti
oldalt, mint az elõzõ kormány idején.
Folyamatos a magyar nemzeti érzelmû
emberek zaklatása, igazoltatása, az
autóinkat vadásszák, miközben a bûnözõk ugyanúgy élik világukat, mint
eddig.
A Jobbik betartotta ígéretét és
benyújtotta a korábbi kommunista
funkcionáriusok nyugellátását korlátozó törvényjavaslatát. A javaslat egyszerre szállítaná le az egykori nemzetellenes erõszakszervezetek (ÁVO,
ÁVH, III/III. Csoportfõnökség) tagjainak, a kommunista politikai vezetõknek, valamint az 1956-os forradalom
és szabadságharc vérbefojtásában részt-

Miénk a tér!
2010. július 26-án több mint százan gyûltünk össze a
Vörösmarty téren, hogy tiltakozzunk a tér eladása ellen.
Megtudtuk, hogy az önkormányzat képviselõ-testülete a lakosság jóváhagyása nélkül értékesíteni szeretné az ingatlant.
Fontos megjegyezni, hogy a Jobbik képviselõje (ifj. Pálinkás
Miklós) a testületi ülésen tartózkodott az eladással kapcsolatban és csak a közvélemény-kutatásra szavazott igennel,
mely a lakosság véleményének kikérését jelenti. A Költségvetési Bizottságban a Jobbik külsõs bizottsági tagja (Kis
Attila) szintén nemmel szavazott.
A Vörösmarty téren tartott lakossági fórumon jelen voltak és mélyen hallgattak – a tér eladásáról döntõ – frakciók

vevõ egyéb funkcionáriusoknak nyugdíját a dicstelen tevékenységükkel arányos szintre (pl.: Biszku Béla jelenlegi
600.000 forintot meghaladó nyugdíja is
elbírálás alá esne).
Megszüntetné a boríték használatát a választásokon
Korondi Miklós, a
Jobbik ceglédi országgyûlési képviselõjének a választási törvényhez benyújtott
törvénymódosítása
törölné a boríték
használatára vonatkozó elõírást, amit
azzal indokol, hogy „a borítéknak szerepe nincs, sõt az alkalmazása negatív
következményekkel járhat”. A képviselõ szerint a boríték elhagyása jelentõs
anyagi megtakarítást jelentene, és csökkentené a láncszavazás néven ismert
választási csalás lehetõségét.

www.jobbik.hu

képviselõi: Bobál István (CFE), Nagy Tamás (MSZP).
Földi László polgármester zavarodott viselkedése közepette igyekezett kitérni az egyszerû kérdések elõl és próbálta áthárítani a felelõsséget a VÁRVAG Kft. vezetõjére,
Petrényi Mihályra. Petrényi Mihály röviden ismertette álláspontját, miszerint õ csak a képviselõ-testület döntésének
megfelelõen járt el, amikor meghirdette pályázaton a terület
eladását, vagyis a képviselõ-testület döntését hajtotta végre.
Tiltakozásunk célt ért, mert másnap a VÁRVAG Kft.
honlapján közzétették, hogy a terület eladását levették a
napirendrõl. Minden jóérzésû embert sért a városvezetés
eljárása és az ott lakók semmibe vétele, de azért bebizonyítottuk, hogy összefogásunk eredményeként ismét „miénk
a tér”!
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ÚJ, TENNI AKARÓ EMBEREKET VÁLASSZUNK KÉPVISELÕKNEK!
Cseréljünk képviselõket!
Egyes önkormányzati képviselõk már több cikluson keresztül ülnek a képviselõ-testületben, jól látható módon
belefáradva, közömbösen, sõt egyesek korruptan. Vannak
olyan képviselõk, akik a helyi hatalom részeseiként, pozíciójukból adódóan, jelentõs mennyiségû közvagyont igyekeztek
saját részükre lenyúlni, megkárosítva ezzel a város vagyonát.
Bízunk benne, hogy az újonnan felálló képviselõ-testület
ezeket az ügyeket felgöngyölíti és a korrupt politikusok megkapják méltó büntetésüket. Ahhoz, hogy mélyreható (radikális) változás következzen be a városban, olyan új embereket
kell megválasztani képviselõknek, akik nem vettek részt az
elmúlt 20 évben a közvagyon elherdálásában, erkölcsileg
szilárdak és feddhetetlenek.
A Jobbik, mint nemzeti párt és mozgalom, az elmúlt
években bebizonyította, mind az önkormányzatban, mind
az országgyûlésben, hogy demokratikus keretek között is
képes a gyökeres (radikális) változtatások kikényszerítésére.
Emlékezzenek, mikor 2005-ben felemeltük hangunkat Ceglé-

den az elsõ szennyvízcsatorna beruházás idején, és ennek
köszönhetõen nem 340 ezer Ft-ot, hanem csak 115 ezer Ftot kell csak családonként törleszteni, mely 2011. év elején
már le is telik. Kezdeményezésünkre a Kereskedelmi Szakközépiskola végre méltó nevet kaphatott és most már egy
híres ceglédi polgár, Unghváry László neve ékeskedhet az
iskola névtábláján. Mi állítottunk a városban Trianoni emlékmûvet (kopjafát) és így 2004 óta méltó helyen emlékezhetünk
meg a gyalázatos trianoni békediktátumról. Folyamatosan
tettük rendbe az 1848-as honvédsírokat, melynek keretében
az idei Kossuth napokra felújítva adjuk át Földváry Károly
1848-as honvédezredes sírját is.
Képviselõjelöltjeink valamennyien a városért tenni akaró
emberek, akik azért vállaltak képviselõjelöltséget, hogy szakmaiságukat és tudásukat városunk javára fordíthassák. Ismét
itt a lehetõség, hogy változtassunk sorsunkon, és olyan
emberekre bízzuk a közügyek és a közélet alakítását, akik
valóban a közjót szeretnék szolgálni. Ehhez kérik az Önök
támogatását és segítségét!

Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
általános választása – 2010. október 3.

A Jobbik által támogatott és a Jobbik helyi képviselõjelöltjei

1. sz. választókerület:

2. sz. választókerület:

3. sz. választókerület:

4. sz. választókerület:

5. sz. választókerület:

Petrényi Mihály

Ifj. Pálinkás Miklós

Stern Csaba

Kis László Sándor

Csuri Károly

jármûgépész mérnök

okleveles agrármérnök,
növényvédõ mérnök

árubeszerzõ-eladó

rendészeti vezetõ

növényvédelmi szakmérnök

6. sz. választókerület:

7. sz. választókerület:

8. sz. választókerület:

9. sz. választókerület:

10. sz. választókerület:

Kökény Ferenc

Halla Pál

Lovas Ottó

Kis Attila

Máté János

történész

õstermelõ

mentõtiszt

mûszakvezetõ

igazságügyi vámszakértõ
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ERÕSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
TAGTOBORZÓ
Tisztelt Tápiószõlõsiek, Újszilvásiak és Mikebudaiak!
Ha szeretnének Hazánk megmentésén fáradozni, és településükért tenni, akkor várjuk önöket a Jobbik helyi szervezeteibe. Mentsük meg együtt Magyarországot, hiszen nem
mindegy, hogy mit hagyunk örökül gyermekeinknek és
unokáinknak. Jelentkezni lehet Kis Attila választókerületi
szervezõnél, a 06-70-379-9086-os telefonszámon.

KERESSÉK AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
Ha bõvebb információt akar megtudni a Jobbikról és tevékenységérõl, akkor keresse minden csütörtökön a BARIKÁD
c. színes hetilapot, melynek egyik szerkesztõje a Jobbik
Ceglédi Szervezetének alelnöke.
Ajánljuk a nyárra a KÁRPÁTIA c. havilapot, mely megjelenik minden hónap 11-én. MEGLÁTJÁK, MEGÉRI! A KÁRPÁTIA a gondolkodó magyarok lapja, markánsan nemzeti
kiadvány, mely nem siránkozik, hanem a megoldást, az
alternatívákat keresi és gyûjti össze.

AJÁNLJUK SZÍVES FIGYELMÜKBE
a www.cegled.jobbik.hu, a www.petrenyimihaly.hu, a
www.jobbik.hu, a www.barikad.hu honlapokon történõ
folyamatos tájékozódást.

FIGYELEM!
Felhívjuk, kedves olvasóink figyelmét, hogy október 3-án
(vasárnap) önkormányzati választás lesz. Cegléden a választási törvény módosítása miatt, a volt 14 választókerület
helyett csak 10 egyéni választókerület lesz, amely azt jelenti,
hogy megnõttek a kerületek határai és a 14 választókerületbõl 10 egyéni választókerület lett. Így a megválasztható
képviselõk száma 10 egyéni és 4 listás, azaz 14 képviselõje
lesz a következõ önkormányzatnak az eddigi 23 fõ helyett.
A választási kampány augusztus 3-án kezdõdik. A kopogtatócédulák augusztus 15-19. között érkeznek ki a családokhoz. Két fajta kopogtatócédula lesz: egyiket a polgármesterjelölt részére, a másikat az egyéni képviselõjelölt
részére kell kitölteni.
KOPOGTATÓCÉDULA LEADÁSI HELYEINK:
Jobbik iroda: Szent Imre herceg út – Pesti út sarok, valamint Cegléd, Zrínyi u. 35./A és Cegléd, Kadar u. 1.
A Jobbik iroda nyitvatartási rendje:
– augusztus 16-19-ig (8 órától 18 óráig);
– augusztus 23-tól szeptember 2-ig (8 órától 18 óráig).
A nyitvatartási rendet az iroda ablakába is kifüggesztjük!

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
1. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 05. (csütörtök) – 18 óra – volt tiszti lakótelep (focipályánál)
augusztus 12. (csütörtök) – 18 óra – Széchenyi u. 39.
sz. alatti lakótelep mögötti játszótér
augusztus 17. (kedd) – 18 óra – Szabadság tér
2. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 16. (hétfõ) – 18 óra – Gubody park (székelykapu)
3. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 19. (csütörtök) – 18 óra – Szolnoki úti lakótelep (orosz laktanya alakulótér)
4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 23. (hétfõ) – 18 óra – Bede, Tangazdaság
elõtti parkoló
5. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 18. (szerda) – 18 óra – Református Nagytemplom kertje
6. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 15. (vasárnap) – 18 óra – Vörösmarty tér
7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 13. (péntek) – 18 óra – Posta u. óvoda
augusztus 14. (szombat) – 18 óra – Ugyeri iskola (12.
dûlõ)
8. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 24. (kedd) – 18 óra – Bajcsy-Zsilinszky tér
(szökõkút körül)
9. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 11. (szerda) – 18 óra – Görbe utca-Téglagyár utca sarok (a zöld területen)
augusztus 24. (kedd) – 18 óra – Bajcsy-Zsilinszky tér
(szökõkút körül)
augusztus 25. (szerda) – 18 óra – Öregszõlõk-Siposféle presszó
10. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 10. (kedd) – 18 óra – Budai úti óvoda
augusztus 25. (szerda) – 18 óra – Öregszõlõk-Siposféle presszó
Lakossági fórumainkon találkozhatnak a Jobbik által
támogatott független polgármesterjelölttel, Petrényi
Mihállyal, a képviselõjelöltjeinkkel és az országgyûlési
képviselõnkkel, Korondi Miklóssal is.
A lakossági fórumokat esõ esetén is megtartjuk!

GERJEMENTE – NEMZETI HÍRLEVÉL
Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható. Elérhetõség: cegled@jobbik.hu, telefonon: 06-70-944-3556
Amennyiben kiadványunkat elolvasta, kérjük, adja tovább ismerõsének!
Ha szeretné, hogy mindig megkapja hírlevelünket, kérjük, jelezze.
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