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SZAKEMBER LEGYEN A POLGÁRMESTERÜNK!
Bemutatkozik a Jobbik által támogatott független polgármesterjelölt,

Petrényi Mihály
1956. március 15-én születtem
Cegléden. 1970-ben, az általános
iskola befejeztével elkerültem a városból, Szolnokon folytattam tanulmányaim, dízelmozdony-szerelõ
szakmát tanultam. 1973-ban a
szakvizsgámat követõen a szolnoki
jármûjavítóban helyezkedtem el.
1976-ban Budapesten, a Damjanich
utcai Vasútgépészeti Szakközépiskolában érettségiztem, mint középfokú vasútgépész és ugyanezen évben katonai fõiskolára kerültem.
1980-ban jármûgépész mérnöki
diplomát szereztem, és itt, Cegléden teljesítettem katonai szolgálatot 1980-tól 1989-ig technikai területen, különbözõ parancsnokhelyettesi beosztásokban. A katonai
pályát önként, saját döntésembõl
hagytam el, bízva és reménykedve
abban, hogy az addig szerzett tapasztalataimmal és képességeimmel megállom helyem a civil életben is. A Dél-Pest Megyei Fuvarozási Vállalatnak lettem mûszaki
igazgatóhelyettese, itt Cegléden,
1989-ben. Egy év után, 1990-ben,
gazdasággal kapcsolatos elképzeléseim és nézeteim miatt – melyek
nem egyeztek a vállalat vezetõinek
elgondolásaival ugyanezekrõl a
dolgokról – felfüggesztettek állásomból. Két év múlva a munkaügyi bíróság alaptalannak ítélte az
akkor ellenem felhozott vádakat és
visszahelyeztek beosztásomba.
Addigra a cég gyakorlatilag már
felszámolás alatt állt. Ezt követõen,
1994-ben a Pénzügyi és Számviteli
fõiskolán szereztem adó- és pénzügy ellenõrzési szaküzemgazdászi
diplomát. Utána a Magyar Autóklub Pest megyei szervezetének
könyvelõje, majd fõkönyvelõje
lettem. 1995. március 1-jén pedig az
országos szervezet fõkönyvelõi be-

osztását (majd a fõtitkár gazdasági
helyettese pozíciót) nyertem-, majd
láttam el. Bár akkor nagyon roszszul esett, hogy a szakmáról és a
gazdaságról alkotott elképzeléseim
miatt szinte elkergettek szülõvárosomból, viszont azzal, hogy lehetõséget kaptam egy országos szerve-

zet gazdasági vezetésére és bizonyíthattam – egy sikertörténet vette kezdetét az életemben.
A Magyar Autóklub országos
szervezete akkor a csõd szélén állt,
fizetésképtelen volt, 1200 embert
foglalkoztatott. Mint utólag már
tisztán látom, azért engedtek ebbe
a pozícióba, azért adtak meg akkor
minden hatáskört, hogy az addigi
gazdasági káosz az én nyakamba
hulljon. Úgy alakult, hogy irányításom alatt már az elsõ évben megmenekülve a csõdtõl, a szervezet
intenzív fejlõdésbe és gyarapodásba
kezdett. Az 1,5 milliárd forintos
árbevételû, 8 millió forintos adózott eredményû cég 2000-ben már
7 milliárdos árbevétellel és 600 millió
forintos adózott eredménnyel büszkélkedhetett. Ezen tevékenységünkért
2000-ben Tokióban átvehettük a vi-

lág legdinamikusabban fejlõdõ autóklubja kitüntetõ címet. Mindezt abban a kritikus gazdasági helyzetben vittük véghez Magyarországon, mikor a Bokros-csomagot is
„megalkották”, mely idõszakot inkább a nélkülözés, mint az intenzív
fejlõdés jellemezte.
Mindezek után még egy diplomát szereztem a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Az élet végül
megint úgy hozta, hogy nem
egyeztek további, gazdasági stratégiát érintõ elképzeléseink a Klub
felsõvezetésével. Bár a legszebb
sikereim ehhez a szervezethez kötõdtek, mégis úgy döntöttem, hogy
13 év után elhagyom a szervezetet.
Ezt követõen két évig a családi vállalkozásunkban kertészkedve pihentem ki a bõ tíz évnyi megfeszített munkát. Felkérést kaptam egy
társadalmi szervezet irányítására
szintén az érdekképviselet terén.
Ekkor érkezett a megkeresés,
hogy vállaljam el a Cegléd város
vagyonkezelésével, üzemeltetésével – akkor még városfejlesztési
feladatokkal is – megbízott cég, a
VÁRVAG Nonprofit Kft. vezetését.
Örömmel fogadtam el a felkérést,
mert akkor még ezt komolyan vettem, és úgy éreztem, végre szülõvárosom is gyarapodhat megszerzett
tapasztalataim, képességeim, szakmai tudásom által. Ekkor legmerészebb álmaiban sem gondoltam
volna, hogy most polgármesterjelöltként állok, állhatok majd közösségünk elõtt.
Sajnos a VÁRVAG Nonprofit
Kft.-nél kifejtett, illetve kifejteni
próbált tevékenységem folyamatosan ellehetetlenítették és mivel eredeti elképzelésem komolyan gondoltam, határozott szándékomtól, hogy
Folytatása a 2. oldalon
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Petrényi Mihály bemutatkozik... Folytatás az 1. oldalról
városunkat segítsem, gyarapítsam, nem
tartom magam, tudásommal, kemény
munkámmal és az Önök támogatásával
álltam el, így kényszerültem a politikai
szerepvállalásra.
szolgálni szeretném szülõvárosomat,
Elsõsorban most is szakembernek
Ceglédet és annak polgárait.

Amennyiben méltónak találnak a
polgármesteri tisztség betöltésére, úgy
kérem Önöket, hogy október 3-án SZAVAZATAIKKAL IS TÁMOGASSANAK!
Petrényi Mihály

Már leadta kopogtatócéduláit!
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy PETRÉNYI MIHÁLY, a Jobbik által támogatott független polgármesterjelölt
augusztus 24-én adta le hivatalosan, az induláshoz szükséges kopogtatócédula mennyiséget, így augusztus 26-tól már
hivatalosan is képviselõjelölt és polgármesterjelölt lett. Szerkesztõségünk ezúton is gratulál a jelöltnek, munkájához sok
erõt, egészséget és kitartást kíván! Mi hiszünk abban, hogy hamarosan eljön az igazság pillanata!

A fejétõl bûzlik... – Cegléd csõdben van gazdaságilag és erkölcsileg is...
A „Ceglédbõl függetlenek” segítségét élvezõ városvezetés
semmitõl nem riad vissza, hogy hatalmát átmentse és a várost
továbbvigye a csõd felé. Nem a problémákról és azok megoldásáról beszélnek, hanem arról, hogy majd a vissza nem térítendõ
támogatásokból (ígéretekbõl) rendezik az eddig felhalmozott több
mint 5 milliárd forintos adósságállományt.
Látjuk a példát a vissza nem térítendõ támogatásoknál. A Petrényi úr által megnyert
összeget a belsõ strandnál elbukhatjuk, mert
nincs önerõ a vissza nem térítendõ támogatás
lehívására, de azt mondják, jó ez nekünk. Elveszíthetünk 82 millió forintot és nem felelnek
érte sem a fideszesek, sem a „függetlenek”!
Tisztelt Ceglédi Polgárok! Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a Cegléd város által felvett hitel
kamata évi 400 millió forint, amit nekünk,
önöknek kell visszafizetni és nem a város vezetésének.
Véleményünk szerint egy várost úgy kell
vezetni, mint egy autót, elõször is „JÓZANUL”. Sajnos az elmúlt 4 évben nem ezt tapasztaltuk. „Majd eladjuk a külsõ strand körüli területeket külföldieknek és az jó lesz nekünk” – mondják. Jó lesz, mint az Aquarell szálloda vendégeinek az ingyenes strandbelépõ az albertirsai strandra, jó ez a
szálloda tulajdonosának, de nem nekünk és nem a városnak.
A fejétõl bûzlik a hal, mondják, s milyen igaz. Rajtunk kívül
nem beszélnek a város számára elõnytelen szerzõdésekrõl
(a laktanyában történt áron aluli ingatlanértékesítésekrõl, a
parkolás magánkézbe történõ átjátszásáról, az ÖKOVÍZ vezetõjének számtalan igazgatói állásáról és a több mint havi 4 millió
forintos fizetésérõl, stb.). Nem beszélnek a régi idõk éléskamrájáról, az Ugyerrõl, ahol szinte kezelhetetlenné vált a közbiztonság. Azt mondják, ez így jó nekünk... szerintünk meg nem!
A VÁRVAG Kft. Petrényi Mihály úr vezetése alatt úgy spórolt meg több 10 millió forintot a város javára, hogy a feladata
ellátásához, illetve a mûködéséhez szükséges pénzt – az
elvégzett munkák után járó 86 millió forintot – a város vezetése
nem utalta át neki, azaz ellehetetlenítette a mûködését, miközben azt sugallják, hogy csõdbe vitte a VÁRVAG Kft.-t.
Õk nem beszélnek megvalósítható programokról, nem is
ahhoz keresik a képviselõket és a polgármestert. Amióta mi
mondjuk, hogy mit és hogyan kell, kellene tenni, hogy a városunk ismét az legyen, ami régen volt, azóta próbálják felvenni
a szálat, de nem sikerül, mert túl sok a haver, a mutyi ebben
a városi buliban.
Mi azt szeretnénk, hogy legyen Cegléd ismét az otthonunk,
a munkahelyünk, a gyerekeink jó óvodáinak, jó iskoláinak
helyszíne.

Ne higgyük el, hogy a változatlanság jó nekünk!
Ne higgyük el, hogy csak néhány ember élhet jól belõlünk
hosszú évek óta!
Ne higgyük el, hogy ezen nem tudunk változtatni!
Akkor tudunk változtatni a jelenlegi helyzeten, ha minél
nagyobb számban elmennek október 3-án
szavazni és a JOBBIKOT, annak képviselõit
és Petrényi Mihály független polgármesterjelöltet támogatják.
Ha megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, akkor elsõ lépésként a várossal kötött öszszes szerzõdést felülvizsgáltatjuk. Az elõnytelen szerzõdéseket felbontjuk. Az önkormányzati cégek mûködését összehangoljuk és megszüntetjük a pazarlást. Jól példázza elgondolásunkat, hogy a VÁRVAG Kft. az elmúlt 1 év
és három hónap alatt, több eredményt ért el,
mint a város vezetõi a 4 éves ciklus alatt.
Elképzeléseink szerint rövid távon elindítható a (zöldség-gyümölcs-tej-hús) termeltetõi,
õstermelõi rendszer, amely olcsóbbá teszi
ezeknek a termékeknek az árát és saját magunk termeljük meg azt, amit ma pl. a
TESCO-ban veszünk meg drágán és gyakran rossz minõségben. A megtermelt áruk feldolgozását az ismét beindítandó
feldolgozó üzemekben, munkahelyek teremtésével valósítanánk meg. Bevezetnénk a helyi pénzt, és tartalommal töltenénk
meg a „ceglédkártya” használatát, mely azt jelentené, hogy
ezekkel az eszközökkel csak Cegléden és csak ceglédi termelõtõl vagy vállalkozótól vásárolhatnánk, segítve helyzetükön.
Álláspontunk szerint nincs szükség számtalan tanácsadóra,
ügyvezetõre, könyvelõre, ügyvédre, luxusautókra. De nagy
szükségünk van szakemberekre, fiatal, energikus, tiszta emberekre, akik tudják, hogy mi a dolguk.
A közbiztonság hiánya az Ugyerban élõk napi valósága és
nem egy hónapnyi politikai kampány része. A polgárõrség
megerõsítése az ÖKOVÍZ vezetõjének 3 havi fizetésébõl egész
évben jól szervezetté és hatékonnyá tehetõ, nem ördöngösség,
hanem elhatározás kérdése. Sós János polgármestersége óta a
közbiztonság az Ugyerban teljesen leromlott. Tetézi a kialakult
rossz helyzetet, a hitelbõl és rossz helyre épített, kacsaúsztatóvá
vált drága játszótér kialakítása, amely nem pótolja az ott élõk
biztonságérzetét, nem védi a magántulajdont a rendszeres látogatást tevõ tolvajoktól. A jelenlegi városvezetõk a lehetõségekkel nem éltek, hanem visszaéltek, idõszerû és szükségszerû a
leváltásuk! (Folytatjuk.)
(Tisztelt Olvasók! Felhívjuk szíves figyelmüket a Ceglédi Kék
Újság 2010. augusztus 18-án megjelent számának 5. oldalán
lévõ írásra, melynek címe: „Várvag, tiszti klub, zsarolás”).

JELZÁLOG ALATT!
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RENDET, KÖZBIZTONSÁGOT!
Zaklatás Ugyerban

Ugyer, közbiztonság, Fidesz

Szexuális szolgáltatásért ajánlott pénzt ismeretlen férfi egy
11 éves kislánynak Ugyerban. A 11 éves Vivien haza tudott
menekülni, de a 13-án történt eset óta, a kislány elmondása
szerint, még egyszer visszatért házukhoz a férfi. A rendõrség
szeméremsértés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.
Az édesanya azt mondja: álmában sem gondolt volna arra,
hogy egyszer majd nem meri magára hagyni gyermekeit. Elmondása szerint soha nem hallottak még ilyen esetrõl az
Ugyerban. Most azonban megtörtént, az õ 11 éves kislányával.

2010. augusztus 14-én a Jobbik lakossági fórumot tartott
Ugyerban, a Czárák-dûlõi iskolánál. Pontosabban: csak tartott
volna, ha nem zavarják meg. Az történt ugyanis, hogy a kezdés
után 5-10 perccel egy repesztõ hangú motoron két férfi érkezett,
az idõsebb leszállt, a fiatalabb elhúzott. Utóbbi többször visszajött, bukósisak nélkül, úgy bõgetve a szerencsétlen jármûvet,
ahogy a csövön kifért. A jelenlévõk egyike megjegyezte, hogy
a bukósisak hiánya miatt a fickót fel is lehetne jelenteni. Erre
az idõsebb provokátor odébbment telefonálni, mire a motoros
immár bukósisakban szántotta elõttünk a dûlõút homokját.
A dolog ezzel még nem ért véget, ugyanis az eléggé szerencsétlen kinézetû öreg, hangos megjegyzéseivel, bekiabálásaival
teljesen megzavarta a gyûlést. Máté János képviselõjelölt felhívta
a rendõrséget, segítséget kérve. Azt a választ kapta, hogy nincs
éppen rendõrkocsi, majd ha lesz, jönnek (esetleg órák múlva!).
A rendõrség helyett a Roma-Magyar Polgárõrség érkezett a helyszínre. Jakab István vajda határozattan és hatékonyan szerelte
le az immár ordítozó, mindenáron balhét akaró (felbérelt?) provokátorokat. A fórum egy közeli tanyán ért véget, ahová a résztvevõk átvonultak. (Megjegyzés: a rendzavarók nem cigányok voltak).
Az országgyûlési választások elõtt a Fidesz azt ígérte, 2 hét
alatt közbiztonság lesz az országban. Ennek már negyedik hónapja... A kérdés csupán annyi, ez a bizonyos 2 hét mikor kezdõdik?

A kislányt a férfi megfenyegette és azt mondta, hogy ha
legközelebb találkoznak, megöli. Az édesanya azóta egy percre
sem tud megnyugodni. Úgy tudja, már nem elõször látták ezt
a fehér opeles férfit a városban és nem õk az elsõk, akikkel
hasonlót tett. Ezt az információt a rendõrség szóvivõje is megerõsítette. Az édesanya azért fordult a nyilvánossághoz, mert
félti gyermekeit és azt sem szeretné, ha mással megtörténhetne
hasonló eset.
Felháborító, hogy az ugyeri terület közbiztonságával
senki nem foglalkozik! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Rendõrkapitány Úr! Mire várunk még?

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,
adó- és pénzügyi ellenõrzési növényvédõ mérnök
szaküzemgazdász

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.cegledikeptelensegek.hupont.hu, a www.jobbik.hu
és a www.barikad.hu honlapokon történõ folyamatos tájékozódást.

Kedves Olvasóink!
Ezúton is szeretnénk megköszönni Önöknek a sok-sok
kopogtatócédulát, a sok biztatást és az irántunk tanúsított
kedvességet. Ígérjük, hogy részünkrõl mindent megteszünk
a gyõzelemért, hogy végre annyi évtized után legyen egy
stabil városvezetése városunknak.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kopogtatócéduláikat
szeptember 3-ig még leadhatják a kijelölt helyeken. Kérjük
Önöket, ha kíváncsiak az igazságra, akkor a hírlevelünkben
közzétett lakossági fórumainkon minél nagyobb számban
jelenjenek meg, meglátják, megéri!
KOPOGTATÓCÉDULA LEADÁSI HELYEINK:
Jobbik iroda: Szent Imre herceg út – Pesti út sarok;
Cegléd, Zrínyi u. 35./A;
Cegléd, Kadar u. 1.
A JOBBIK IRODA NYITVATARTÁSI RENDJE:
augusztus 23-tól szeptember 2-ig (8 órától 18 óráig).
(A nyitvatartási rendet az iroda ablakába is kifüggesztjük!)

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
1. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 24. (péntek) – 18 óra – Szép utcai óvoda
2. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 27. (hétfõ) 18 óra – Jászberényi út –
Kossuth Ferenc utca közötti lakótelep
3. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 7. (kedd) – 18 óra – Szûcs telepi óvoda
4. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
augusztus 30. (hétfõ) – 19 óra – Bede, Tangazdaság
elõtti parkoló
szeptember. 9. (csütörtök) – 18 óra – (Béke tér –
Szolnoki úti végén lévõ füves terület)
5. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 8. (szerda) – 18 óra – Malom tér (az
Imregi Vendéglõ felõli oldalon!)
szeptember 28. (kedd) – 18 óra – Kalocsa Vendéglõ
(Kõrösi út – Déli út sarok)
6. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 28. (kedd) – 18 óra – Kalocsa Vendéglõ
(Kõrösi út – Déli út sarok)
7. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 16. (csütörtök) – 18 óra – Kõvágó utca
10./a elõtti terület (Csemõ felé, a Gerjén túl jobbra
esõ városrészen)
8. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 3. (péntek) – 18 óra – CVSE csarnok elõtti
parkban (Damjanich utca)
szeptember 10. (péntek) – 18 óra – Kossuth Ferenc
utca 20. elõtti játszótéren
9. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 2. (csütörtök) – 18 óra – Síposék presszója
(Budai út)
szeptember 21. (kedd) – 18 óra – Bajcsy-Zsilinszky
tér (szökõkút körül)
10. sz. VÁLASZTÓKERÜLET:
szeptember 6. (hétfõ) – 18 óra – Malomtószél –
Világszél sarok
Lakossági fórumainkon találkozhatnak a Jobbik által
támogatott független polgármesterjelölttel, Petrényi
Mihállyal, a képviselõjelöltjeinkkel és országgyûlési
képviselõnkkel, Korondi Miklóssal is.
A lakossági fórumokat esõ esetén is megtartjuk!
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