Független, élhetõ, büszke Magyarország

GERJEMENTE
Cegléd és környéke
VII. évfolyam, 8. szám

NEMZETI HÍRLEVÉL

2010. szeptember

SZÜNTESSÜK MEG AZ ÉLÕSKÖDÉST!

Miért menjenek el szavazni
az önkormányzati választáson?
Véget ért a hosszúra nyúlt
kampányidõszak, melynek
során túl vagyunk egy európai parlamenti választáson,
egy országgyûlési választáson
és hamarosan egy helyhatósági választáson is. A választási munkában résztvevõk nagyon elfáradtak, hiszen a folyamatos munka valamennyiünket megviselte.
Mivel az elmúlt 20 év alatt
a politikusoknak sikerült lejáratni a közéletért tenni akarók nemes feladatát, a politikát, a legnehezebb feladat volt
a közömbösségbe burkolódzó
emberek felrázása, ösztönzése
a közéletben való részvételre.
Szerencsére a politikai palettán megjelent a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
mely üde színfoltot jelentett
az emberek számára és a
Jobbik volt az a párt, amely
újból visszahozta az emberek
hitét, hogy lehet másképp is
élni, ha nem a különbözõ kormányok intézkedéseire várunk, hanem kezünkbe veszszük saját sorsunk irányítását.
A fentieknek is köszön-

hetõ, hogy az elmúlt idõszak
alatt Cegléden egyedül a
Jobbik tudott teltházas rendezvényeket szervezni; azért,
mert egyedüliként ki merte
mondani azt, amit az emberek is tudnak, hogy az ország
legnagyobb problémája a
politikusbûnözés, a cigánybûnözés és a multinacionális cégek szabadrablása.
Az országnak szinte minden területén, így Cegléden is
súlyos válság alakult ki. Válságban van az oktatás, a nyugdíjrendszer, az egészségügy, a
közbiztonság, a közigazgatás,
a közlekedés, stb. A város
legsúlyosabb gondja azonban
nem ezek között keresendõ,
mivel ezek már mind-mind
okozatok. Az ok maga az,
hogy amíg a város nagy része
igyekszik tisztességesen élni
és dolgozni, miközben egyre
rosszabbak a körülményei,
addig a köztünk élõk egy
része a többségen élõsködik.
Az élõsködés három fõ formája: a politikusbûnözés, a cigánybûnözés és a multinacionális cégek szabadrablása. Ha

ezt a hármat felszámoljuk,
városunk már egy nagyot lélegezhet, és ezerszer könynyebb lesz megoldani a többi
problémánkat.
A helyhatósági választás
tétje, hogy sikerül-e megszüntetni városunkban az élõsködést, hogy lesz-e Ceglédnek
olyan erõs önkormányzata,
amely megtisztítja a várost a
korrupciótól, a bûnözéstõl és
a külföldi cégek visszaéléseitõl. Abban biztos lehet, hogy
akár önszántukból, akár egy
pohár sörért megvásárolva, de
az élõsködõk (politikusbûnözõk, cigánybûnözõk) el fognak menni szavazni, ahogy azt
sajnos az országgyûlési választásokon is megtették. El fognak
menni, mert nem akarják, hogy
az élõsködõk Kánaánja véget
érjen. Õk nagyon is tisztában
vannak vele, hogy érdekükben
áll elmenni szavazni. Ön is tisztában van vele? Ha nem megy
el, akkor az élõsködõk szavaznak Ön helyett. Ne engedje, vegye kezébe a saját sorsát!
Korondi Miklós
országgyûlési képviselõ
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Csak hab a tortán... …az utolsó vacsorán!
Az idei önkormányzati választásokon nem kisebb a tét a Fidesz
és a Ceglédért Független egyesület
(CFE) tagjai részére, mint a városunkat az elmúlt 12 év alatt teljesen átszövõ korrupció mindenáron való fenntartása!
A „nagy” kampányban Bobál
István, az Ugyerban élõk fülébe
húzatta a cigányzenét a szüreti bál
elnevezésû kampányon. (Vajon az
elmúlt négy esztendõ alatt hány
esetben látogatta meg az ott élõket?)
Földi László jelenlegi polgármester az önkormányzati dolgozókat látta vendégül szeptember 24én az Imregi vendéglõben, talán a
szavazatok megszerzése érdekében? Az esemény vagy „etetés”
miatt, csak délelõtt kellett dolgozni
az önkormányzati dolgozóknak,
mert a „Mindenki a vendégem!” c.
rendezvényen kellett részt venniük! Polgármester úr! – Valóban
ez a helyes viselkedés, amikor az
önkormányzat csõdközeli helyzetben van?
Kedves Olvasóink! Mielõtt félreértenék, nem az a bajunk, hogy
valaki valakiket vendégül lát vagy
zenészeket hív a szórakoztatásukra, hanem az, hogy olyan súlyos a
közönyük a „vendéglátóknak”
(Földi, Bobál) a vendégekre vonatkozóan, hogy az már sértõ. Ugyanis az eltelt négy esztendõ nem volt

egy sikertörténet sem az országnak, sem pedig Ceglédnek.

T É N Y E K:

5,6 milliárd Ft hitel.
400 millió Ft éves kamat.
Értékes ingatlanjaink
jelzálog alatt.
A város lakóinak fele
(kb. 16 ezer fõ)
a létminimum alatt él.
A ceglédiek több,
mint 50%-a ingázó.
A város a csõd szélén áll.
CFE, FIDESZ, MSZP
– Köszönjük!
Mi nem sok okot látunk a nagy
örömre, a mulatozásra. Közönyrõl
beszélünk, egy tál ételrõl, cserébe

négy év sanyarúságáért. Szerintünk nem jól van ez így! Hirtelen
mindenki tenni akar mindent, mindenkiért, leginkább a Fidesz és a
CFE egy ebéddel, egy vacsorával
próbálja lekenyerezni az embereket és ezzel négy évre ismételten
minden letudva, már újra, ismét!?
Megalázták azokat az embereket, akikkel eddig nem törõdtek és
mindegy, hogy önkormányzati
dolgozóról vagy éppen az Ugyerban élõ emberrõl van szó! Ennyit
érsz, egy vacsorát! Nem évértékelõrõl beszélnek, hanem arról, hogy
mostantól minden jó lesz. Nem
JOBB, csak jó… és dicsekszünk a
gimnázium (már rozsdásodó) új
kerítésével? Ígérnek az „urak” mindent, de hisz’ nem olyan szegények, hogy ígérni ne tudnának.
Arról viszont nem beszél Földi
László úr, sem Takáts László úr,
sem Tótin Lóránt úr és feleségeik,
hogy az ÖKOVÍZ egy oktatási cégén keresztül a MI pénzünkön,
szintén nagyvonalúan vendégül
látta az „urakat” és feleségeiket.
Persze nem Imregiéknél, hanem
Földiéket Kubában, Takátsékat
Indiában, Tótinékat Abu Dhabiban. Még jó, hogy a repülõjegyek
minden lényeges adatot tartalmaznak… vagy ezek a tények, csak
hab a tortán… és vajon kinek az
utolsó vacsoráján?
Máté János

Tisztelt Választópolgárok!
Ha gyökeres (radikális) változást akarnak Cegléden, akkor kérjük Önöket, hogy október 3-án
menjenek el szavazni és szavazzanak a Jobbik képviselõjelöltjeire és a Jobbik által támogatott
független polgármesterjelöltre: Petrényi Mihályra.

HALLGASSANAK A JOBBIK ESZÜKRE ÉS SZAVAZZANAK:
1. a Jobbik képviselõjelöltjeire;
2. a Jobbik Pest megyei listájára és
3. a Jobbik által támogatott független polgármesterjelöltre: Petrényi Mihályra.
2. oldal
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SZAKEMBER LEGYEN A POLGÁRMESTER!
Ki legyen a polgármester?
Ha végignézünk a kínálaton, és egyenként megvizsgáljuk a jelölteket és az eddigi teljesítményüket,
akkor hamar kirajzolódik a kép arról, hogy ki a legalkalmasabb a polgármesteri poszt betöltésére.
Sós János volt polgármester nagy tapasztalattal rendelkezõ közéleti ember, de ennek ellenére munkássága során kb. 2 milliárd forint adósságot halmozott
fel Cegléd városának és munkahelyeket sem tudott
teremteni. Neki „köszönhetjük”, hogy az ország különbözõ részeirõl cigányokat telepített egyes külterületekre, lásd Ugyer, ahol ennek „köszönhetõen” megváltozott az ott élõk összetétele, mely rányomja bélyegét a város egyre romló közbiztonsági helyzetére.
Nevéhez fûzõdik az elfuserált Budai úti fürdõ is, ami
pénzügyileg elúsztatta a várost.
A magát gazdasági szakembernek tartó Bobál István
polgármesterjelölt egy olyan egyesület (CFE) elnöke,
melynek tagjai között sok kétes hírû tag található.
Hozzáértõ, igazgatói tevékenysége során egészen a
kórház privatizációjáig nagyon sok adósságot halmozott fel.
Földi László jelenlegi fideszes polgármester az elmúlt 4 év során, mind szakmailag, mind erkölcsileg
megbukott. Politikusi álláshalmozó, aki polgármester
és országgyûlési képviselõ is szeretne lenni egyidõben, két fizetésért, egy olyan idõszakban, amikor az
emberek többsége megélhetési gondokkal küzd.
Véleményünk szerint egy fenékkel, egy idõben nem
lehet két lovat megülni. Alkalmatlanságát mi sem
bizonyítja jobban, mint a város jelenlegi gazdasági
helyzete. A másik igen nagy probléma, hogy csapatában nincs egyetlen egy gazdasági szakember sem,
hiszen Takáts László gazdasági alpolgármester a 4 éves
tevékenységével már bebizonyította, hogy valóban
nincs.
Nagy Tamás egy olyan párt (MSZP) jelöltje, amely
párt teljesen kifosztotta és tönkretette Hazánkat, a
„kisembereket” pedig becsapta. Egy olyan párt jelöltje, melynek nagyon sok kádere a börtön falai között
tartózkodik, különbözõ mutyiknak köszönhetõen.
Ennek a pártnak volt miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc, akinek „uralkodása” során talicskaszámra hordták szét a közpénzeket és 2006. október 23-án nagyon
sok embert gumilövedékkel megnyomorítottak. Aki
egy ilyen párt szellemiségét képes felvállalni, ott az
illetõ jelölt személyiségével is komoly gondok vannak!

Információink szerint Krizsán Ervin, az LMP színeit
felvállaló független polgármesterjelölt az utolsó pillanatig több irányba is felkínálta magát alpolgármesternek, amíg össze nem toborozta jelenlegi táborát,
akik az országot kiárusító, neoliberális SZDSZ politikáját szeretnék folytatni Cegléden. Ráadásul Földi
Áron, az LMP ceglédi listavezetõje az országgyûlési
választásokon ajánlószelvény-hamisítási ügybe keveredett!
Véleményünk szerint a legalkalmasabb polgármesterjelölt Petrényi Mihály, aki megfelelõ iskolai
végzettséggel (adó-, pénzügyi-, közgazdászi-), sok
tapasztalattal és megfelelõ tudással rendelkezik a feladat ellátásához. Eddigi munkásságával már bizonyította, hogy kiváló csapatépítõ és képes nagyobb cégek,
vállalatok felvirágoztatására. Csak a Jobbikkal közösen kialakított gazdasági programjával lehet egyedül a jelenlegi csõdközeli helyzetbõl kiutat találni. A
nehéz feladat megoldásában segítségére lesz Máté
János kiváló gazdasági és jogi szakember – jobbikos
képviselõjelölt –, akit Magyarországon az elsõ három
igazságügyi vámszakértõként tartanak számon.
Kettõjükre nyugodt lelkiismerettel rábízhatjuk Cegléd város irányítását a következõ négy esztendõre!
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GYÕZZÖN A JOBBIK!
Hogyan és hol szavazzunk?
Minden választópolgár vigye magával személyazonosító és
lakcímét igazoló igazolványát az önkormányzat által
megküldött értesítõn szereplõ szavazókörbe. A választókerületekhez az alábbi szavazókörök tartoznak:
1. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Petrényi Mihály (független)
1. szavazókör: Napköziotthonos Iskola, Népkör utca 1.
3. szavazókör: Unghváry László Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18./I.
4. szavazókör: Szép utcai Óvoda, Szép utca
34-36.
2. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Ifj. Pálinkás Miklós (Jobbik)
13. szavazókör: Közgazdasági Szakközépiskola, Kossuth Ferenc utca 32.
14. szavazókör: Dózsa György Kollégium,
Rákóczi út 50-56.
15. szavazókör: Köztársaság utcai Óvoda,
Köztársaság utca 18.

3. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Stern Csaba (Jobbik)
16. szavazókör: Mezõgazdasági Szakközépiskola, Széchenyi út 16.
17. szavazókör: Közlekedési Felügyelet, Dohány utca 31.
18. szavazókör: Fûtõház utcai Óvoda, Fûtõház
utca 6.
19. szavazókör: FER-PLAST Ker. Bt. Mûanyag
Üzem, Kecskéscsárda
4. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Kis László Sándor (Jobbik)
5. szavazókör: Lövész utcai Óvoda, Lövész
utca 4./I.
20. szavazókör: Lövész utcai Óvoda, Lövész
utca 4./II.
21. szavazókör: Malom téri Óvoda, Malom tér
2./II.

5. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Csuri Károly (Jobbik)
2. szavazókör: Református Általános Iskola,
Szabadság tér 4./I.
6. szavazókör: Református Általános Iskola,
Szabadság tér 4./II.
7. szavazókör: Malom téri Óvoda, Malom tér
2./I.
8. szavazókör: Kõrösi úti Óvoda, Kõrösi út 6-8.
6. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Kökény Ferenc (Jobbik)
22. szavazókör: volt Újvárosi Könyvtár, Kossuth Lajos utca 40.
23. szavazókör: Báthory utcai Óvoda, Báthory
utca 11./I.
24. szavazókör: Báthory utcai Óvoda, Báthory
utca 11./II.

7. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Halla Pál (Jobbik)
25. szavazókör: Posta utcai Óvoda, Posta utca
2./I.
26. szavazókör: Általános Iskola, Ugyer XII.
dûlõ
27. szavazókör: Posta utcai Óvoda, Posta utca
2./II.

8. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Lovas Ottó (Jobbik)
9. szavazókör: Losontzi Általános Iskola,
Buzogány utca 23.
10. szavazókör: Máltai Szeretetszolgálat,
Bajcsy-Zs. út 26.
11. szavazókör: Unghváry László Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18./II.
9. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Kis Attila (Jobbik)
28. szavazókör: Ceglédi Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Szociális Otthon), Bajcsy-Zs. út 1.
29. szavazókör: GERMÁN Rt., Pesti út 200.
30. szavazókör: BAU-TRANS 2000 Kft., Budai
út 35./A
31. szavazókör: ÖKOVÍZ Kft., Pesti út 65.
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10. VÁLASZTÓKERÜLET
– képviselõjelölt: Máté János (Jobbik)
12. szavazókör: Bem József Szakközépiskola,
Jászberényi út 2.
32. szavazókör: Általános Iskola, Külsõ-Budai
út 3.
33. szavazókör: BERGBAU TECH Kft., KülsõKátai út 35./A
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