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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!

HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMUNK
Bevezetés
A program célja a városunkban rejlõ gazdasági
lehetõségek kiaknázása, annak érdekében, hogy
az itt élõk egymásba vetett hitét visszaadja. Azt
a hitet, ami nem enged minket megosztottá tenni,
sem közömbössé egymás iránt. A hitet, hogy
egymás nélkül elesettebbek és bánthatóbbak vagyunk, mint együtt. A célunk, hogy kezet nyújtsunk egymásnak, mert mindannyian itt élünk
Cegléden és itt szeretnénk boldogulni, a gyerekeinknek szebb jövõt biztosítani.
1. Korrupció felszámolása
A korrupció megtöri városunkban a törvényes
rendet, megtöri a morális normákat, és végül
megtöri a személyiséget és a közösséget.
Azonnal végrehajtandó feladatok:
A meglévõ szerzõdések felülvizsgálata, a város
érdekeinek megfelelõ módosítása és/vagy felbontása.
Az eddig megkötött szerzõdések, a városnak
kárt okozó gazdasági események felülvizsgá-

lata, és ha szükségszerû, akkor büntetõjogi
felelõsségre vonások kezdeményezése.
A város tulajdonában (résztulajdonában) lévõ
gazdasági társaságok (ÖKOVÍZ Kft., Kórház,
stb.) teljes körû, több évre visszamenõleges
könyvszakértõi ellenõrzése. Kifizetõhelyek megszüntetése, beszállítói és gazdasági kapcsolatok
felülvizsgálata.
A város életét meghatározó szerzõdések megkötése elõtt széleskörû társadalmi egyeztetések bevezetése, ezáltal nagyobb társadalmi
kontroll biztosítása – szûk érdekcsoportok kiszorítása.
Szervezeti és Mûködési Szabályzat megváltoztatásával a zárt ülések (polgárok kirekesztése)
témakörének szûkítése, számának csökkentése.
A város javainak elosztását biztosító szabályzórendszer (ma nincs) megteremtése, a személyes
nyereség megakadályozásával.
Szükségszerû egy olyan közgondolkodás kialakítása, melyben a korrupció elítélt jelenséggé
Folytatása a 2. oldalon
válik.
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„CEGLÉDÉRT ÉS
NEM CEGLÉDBÕL!”
c. kampányrendezvényünkre.
Elõadók:
KORONDI MIKLÓS országgyûlési képviselõ,
PETRÉNYI MIHÁLY polgármesterjelölt,
MÁTÉ JÁNOS képviselõjelölt.
IDÕPONT: 2010. szeptember 25. (szombat) 18 óra.
HELYSZÍN: Cegléd, Kossuth Mûvelõdési Központ Kamaraterme
A rendezvényen bemutatjuk képviselõjelöltjeinket.
Mindenkit

szeretettel

várunk!
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2. Gazdasági egyensúly megteremtése
A város lakosságának közel 50%-a létminimumon él, napi
megélhetési problémákkal küzd. A város költségvetése
romokban hever, a fizetésképtelenség határára sodródott.
A hitelállomány megközelíti az 5,6 milliárd Ft-ot (árfolyamfüggõ), az éves kamatteher 400 millió Ft. A város
értékes ingatlanjai jelzáloggal terheltek.
Feladatunk:
A polgárok és a vállalkozások terheit tovább ne növeljük.
Az Önkormányzat mûködésének hatékonyabbá tétele,
mûködési költségek csökkentése, adótartozások behajtásának növelése.
A város tulajdonában (résztulajdonában) lévõ gazdasági társaságok eredménytermelõ-képességének növelése.
A harmadik évre (a lakossági terhek növelése nélkül)
a mai teljesítmény 300 millió Ft-tal történõ megemelése.
A városban lévõ vállalkozásoknak egy olyan jogi és
közgazdasági környezet megteremtése, mely támogatja
a piacra jutást, a munkahelyteremtést és egyben beruházásra ösztönöz.
A város „üzemszerû” mûködése jogi alapjainak és a feltételrendszerének megteremtése.
Szakemberekkel kell megerõsítenünk a város és a gazdasági társaságok vezetését, melyben elsõsorban ceglédi diplomás fiatalokra számítunk.
3. Közbiztonság
A polgárok hétköznapi hangulatának egyik meghatározója. Városunkban a közbiztonság helyzetére a szociális
feszültségek, valamint az elszegényedés és a korrupció
gyakorolják a legnagyobb hatást. Az Ugyerban, a Csengeri-szélen, a városközpontban, de településünk más
pontjain is gyakoriak az elkövetett bûncselekmények,
félnek polgáraink.
Feladatunk:
Fel kell mérni, hogy a közbiztonság területén történõ
elvárásunknak megfelelõ rendõrségi szerepvállalásnak
milyen a költség kihatása. A rendvédelmi feladatok ellátására biztosítanunk kell a forrásokat. A rendõrségnek
meg a törvényes keretek szigorú betartásával a polgárok biztonságát.
A polgárõrség munkájának hatékonyabbá tétele érdekében a pénzügyi támogatáson túl a szakmai képzést is
növelni kell.
A polgárok közbiztonság növelése érdekében tett kezdeményezéseinek, összefogásainak támogatását pénzügyileg is meg kell oldani.
Az oktatási-nevelõi munkán keresztül fokozni szükségszerû a fiatalok szabálysértés-, bûncselekmény-, azok
következményeinek megítéléséhez szükséges ismeretanyag elsajátítását.
4. Egészségügy
Az egészség a test, a szellem, a lélek és az életkörülmények, a nemzet, a család és az egyén olyan összhangja,

amely lehetõvé teszi, hogy az ember az õt befogadó közösségek és a saját érdekében a lehetõ legjobb közérzettel,
a lehetõ leghosszabb ideig, a lehetõ legnagyobb teljesítményt tudja kifejteni és mindez tartós örömöt, boldogságot szerezzen neki.
Városunkban 900 férõhelyes kórház látja el feladatát,
mely nem mindenben váltja ki a polgárok elismerését.
A nõvéri állomány nem tudja „megmondani”, mikor volt
bérfejlesztés, különbözõ vizsgálatokra, mûtétekre sok a
várakozási idõ. Közben a polgárok arról beszélnek, hogy
a kórházvezetõk különbözõ rokoni vagy baráti kapcsolatokat ápolnak a kórházzal gazdasági tevékenységet
folytató cégekkel.
Feladatunk:
A Toldi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Egyszemélyes
Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági mûködését teljesen új alapokra kell helyezni.
Az átvilágítás alapfeltétele a további mûködtetésének.
A háziorvosi rendszer területi felosztásában helyet kell
találni a Budai úton és a Szûcs-telepen is egy orvosi
rendelõnek.
Az egészségmegõrzés egyik fontos eleme a testmozgás.
Szorgalmazzuk és támogatjuk a mindennapi testnevelés bevezetését. Emellett kívánatosnak tartjuk az iskolai
sportpályák megnyitását a tanítás befejezése után és a
hétvégén, a sportolni vágyó lakosság elõtt.
Betegségmegelõzés területén a jelenleg rendelkezésre
álló szûrõvizsgálatok minél teljesebb körben való megismertetése, elfogadtatása és a lakosság meggyõzése
annak igénybe vételérõl.
Betegség felismerés területén mindent meg kell tenni
a ceglédi kórház diagnosztikai felszerelésének szinten
tartására, a kórház valamennyi jelenleg mûködõ osztályának megtartása stratégiai kérdése a városunknak.
Gyógykezelés területén, hazánkban az 50 év alatti korosztályban a nõk négyszer, a férfiak hatszor többen halnak meg, mint az EU-ban. Az agyi katasztrófák túlnyomó többségét eredményesen lehet kezelni, rögfeloldó technikával. Ezt a tünetek megjelenését követõ 3
órán belül el kell kezdeni, hogy a beavatkozást siker
kísérje, a tünetek csökkenjenek vagy megszûnjenek. A
ceglédieknek ez a kezelés a kistarcsai kórházban lehetséges, úgy, hogy a ceglédi kórházban mind a személyi,
mind a tárgyi feltételek adottak lennének az elvégzéshez. A kórháznak sürgõsen ki kell dolgozni erre egy
programot, amit az országgyûlési képviselõk támogatásával el kell fogadtatni az OEP-pel. Így a ceglédiek
nyerhetnek egy órát a kezelés elkezdéséhez.
Rehabilitáció területén az egészségturizmus fejlesztéséhez megnyíló pályázatokon a városunknak is indulni
kell. Az ehhez szükséges önerõ biztosítása a költségvetésben, kiemelkedõ jelentõsége miatt, elsõdleges.
5. Oktatás, nevelés
Az oktatás az elsõ társadalmi intézmény, ahol a fiatalok

2. oldal
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megtapasztalják az emberek közötti versenyt, az elismerés iránti vágyat, az indítékok szocializálását, a közvetlen
és a közvetett jutalmazást és az ismerettõl az ismeretlen
felé haladva, számonkérhetõségi és késõbb alkalmazhatósági céllal elsajátítják, a közismereti tantárgy csoportosításba szervezett tananyagot.
Feladatunk:
A város iskoláiban (középfokú intézmények) újólag
meg kell teremteni az életpálya modelleket.
Gátat kell vetni a képzett (tovább tanulni akaró és tudó)
diákok, késõbbi szakemberek elvándorlásának.
Már a középiskolák 1-2. osztályától kezdve tehetséggondozást kell beindítani.
Nem csak a hátrányos és tehetséges, hanem a tehetséges és nem hátrányos gyermekek biztos továbbtanulási
esélyeinek biztosítása.
Kiemelten kell kezelni a magas tudású oktatók, helyi
mûvészek bevonásával, a tehetségek kiválasztását és
tehetségük fejlesztését.
A külterületen élõ diákok számára meg kell teremteni
az iskolákba történõ eljutás feltételeit (iskolabusz).
Ahol igény van rá és meg tudjuk teremteni a fedezetét,
ott az általános iskolát újra meg kell nyitni, hogy a
kisiskolásoknak ne kelljen messzire utazniuk.
Az oktatás pénzügyi hátterét kiszámíthatóvá, tervezhetõvé kell tenni. Megengedhetetlen, hogy az intézmények a napi feladatok végrehajtását rendszeres pénzhiánnyal küszködve oldják meg.
Az óvónõi, tanári, nevelõi pálya tekintélyét vissza kell

állítani. Az oktatási, nevelési tevékenység mérhetõvé
tételével, a jövedelmek emelése szükségszerû.
6. Ifjúság és sport
A sport városunkban különlegesen fontos szerepet tölt
be. Az egészségfejlesztésben, az ifjúság erkölcsi-, fizikai
nevelésében, a személyiség formálásában, a szabadidõ
eltöltésében, a közösségi magatartás kialakításában meghatározó.
Feladatunk:
A CVSE gazdasági átvilágítása.
A jelenlegi sportéletünk finanszírozásának új alapokra
helyezése.
A sportegyesületi szakosztályok mûködtetésének átláthatóbbá tétele.
A szponzori tevékenységek hatékonyságának növelése.
A nagyközönség számára is lehetõvé kell tenni a városi
sportcsarnokban a teremsportok gyakorlását (ingyenesen, vagy minimális térítési díjak mellett).
A volt laktanya területén lévõ sportkomplexumok használhatóvá és a lakosság számára elérhetõvé tétele.
A városi strand kivitelezési munkálatainál a ceglédi
vállalkozások elõtérbe helyezése, a minõségi kivitelezés
biztosítása.
A tehetséges fiatalok számára meg kell adni a lehetõséget, hogy minden olyan tevékenység, amely a közösséget, testet, lelket formálja, azt ne máshol ûzzék. Legyen szó sportról, zenérõl, irodalmi színpadról, tánctanulásról, stb. A város intézményi keretén belül kell
számukra a feltételeket biztosítani.

Miért szavazzunk a Jobbikra?
...Mert a Jobbik hiteles. A Jobbik még
nem csapta be a szavazóit. Azt ígérte,
hogy az Országgyûlésben mindent támogatni fognak, ami a nemzet és a magyar emberek érdeke, és semmit sem,
ami azzal ellentétes. Az MSZP folyamatosan csak keresztbetesz az ország ügyeinek és kiszolgálja a nemzetközi érdekeket, a Fideszt pedig semmi más nem
érdekli, csak hogy Orbán Viktor minden
hatalmat a saját kezébe összpontosítson.
A Jobbik az egyetlen párt, amelyet nem a saját hatalma, hanem az ország és az emberek
java érdekli.
...Mert a Jobbiknak van programja.
A sajtóban rendszeresen azt hazudják,
hogy a Jobbiknak nincs programja, miközben a kormánynak minden olyan intézkedése, amely pozitívnak mondható
(pl. bankadó, kettõs állampolgárság,
Trianon-emléknap) a Jobbik programjából lett átvéve. A Fidesz azonban a fontos kérdések többségével nem tud megbirkózni, mert sem programja, sem ereje
nincs azok megoldására. A közbiztonság

megteremtésére, a cigánybûnözés felszámolására, a multinacionális tõke visszaszorítására,
a munkahelyteremtésre, a devizahitelesek
megmentésére és a többi problémánkra
egyedül a Jobbiknak van programja (az
országgyûlési programunkban bárki
megtalálhatja). Most ezt a programot
szeretnénk átültetni az önkormányzatok
szintjére.
...Mert a Jobbik nem tûri a fizetett
politikusi álláshalmozást. Magyarországon egyedül a Jobbik tiltja alapszabályban, hogy aki országgyûlési képviselõ,
az más fizetett politikai állást ne viselhessen. Egy fenékkel ne üljön meg senki
több lovat! Egy ember ne kapjon több helyrõl
is magas fizetést! Le az álláshalmozással!
...Mert egyedül a Jobbik üzent hadat
a korrupciónak. A korrupciós ügyletek
nagy része nem a parlamentben, hanem
az önkormányzatokban zajlik. Az elmúlt
húsz évben ezermilliárdok tûntek el így.
Nem mások pénze, hanem az Öné. Amit
adó formájában befizetett, azt õk ellopták. A Jobbikot azért támadja mind az
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MSZP, mind a Fidesz ilyen erõvel, mert
tudják, hogy ha mi odajutunk, akkor
tûzzel-vassal fogjuk irtani a korrupciót.
...Mert csak a Jobbik tudja megteremteni a közbiztonságot. A választások
idején Orbán Viktor azt ígérte, hogy két
hét alatt rendet tesz a bûnözéssel különösen fertõzött megyékben. Ha megnézzük
a híradásokat, vagy csak kimegyünk az
utcára, látjuk, hogy ebbõl semmi sem
teljesült. A traffipaxos rendõr egyre több,
hogy minél több pénzt vegyenek el az
emberektõl, a Gárdát jobban üldözik,
mint Draskovics, de a bûnözõknek egy
fikarcnyit sem lett rosszabb. Az emberek
egyre inkább rettegésben élnek. Magyarország továbbra is paradicsom a naplopóknak, a tolvajoknak, a gyilkosoknak.
Aki véget akar vetni ennek, aki biztonságot
akar, az a Jobbikra szavazzon. Minél erõsebb
a Jobbik, annál gyengébbek a bûnözõk.
...Mert egyedül a Jobbik akar valódi
elszámoltatást. A Fidesz egyik választási
ígérete az volt, hogy megvalósítja az elszámoltatást. Mára bebizonyosodott,
hogy ez csupán választási szlogen volt,
Folytatása a 4. oldalon
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de nem gondolják komolyan. Minden
bizonnyal azért, mert õk maguk is érintettek számos piszkos ügyben, ezért
inkább a „kéz kezet mos”-elve érvényesül, és néhány kirakatperen kívül ismét
elmarad az igazságtétel. A Jobbik minden tõle telhetõt megtesz, feljelentéseket
tett Malév- vagy Postabank-ügyben,
alkotmányban zárná ki az egykori pártállami vezetõket a köztisztségbõl. Eredményeket azonban nehéz úgy elérni, ha
maga a Fidesz 2/3-al akadályozza az
elszámoltatást. (Gondoljunk csak arra,
hogy Kiskunhalason Zuschlag egykori
könyvelõje, vagy a sukorói ügyletet
lebonyolító cég társtulajdonosának fia
fideszes jelölt lehet.)

A JOBBIK LAKOSSÁGI FÓRUMAI
Szeptember 16. (csütörtök) – 18 óra (Kõvágó utca 10./a elõtti terület; Csemõ
felé, a Gerjén túl jobbra esõ városrészen).
Szeptember 21. (kedd) – 18 óra (Bajcsy-Zsilinszky tér, a szökõkút körül).
Szeptember 24. (péntek) – 18 óra (Szép utcai óvoda).
Szeptember 27. (hétfõ) – 18 óra (Jászberényi út – Kossuth Ferenc utca közötti
lakótelep).
Szeptember 28. (kedd) – 18 óra (Kalocsa Vendéglõ, Kõrösi út – Déli út sarok).
Fórumainkon találkozhatnak a Jobbik által támogatott független polgármesterjelölttel, Petrényi Mihállyal, a jobbikos képviselõjelöltekkel és országgyûlési
képviselõnkkel: Korondi Miklóssal.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Jobbik viszonya a választáson induló szervezetekhez
Fidesz: A Jobbik az Országgyûlésben megszavazta a kormány törvényjavaslatainak felét. Ezt nem azért tette, mert a
Fideszt támogatta, hanem azért, mert ezeket a törvényjavaslatokat a Fidesz a Jobbik programjából vette át. Számunkra
nem az a lényeg, hogy ki terjeszt be egy törvényt, hanem az,
hogy az érdeke-e az országnak, vagy sem. A Fideszt kétszínû
pártnak tartjuk, amely csak pillanatnyi elõnyökért támogat nemzeti érdekeket, de abban a pillanatban, amikor ez pártként már
nem fontos neki, azonnal képes az árulásra, ahogy ezt számtalanszor bizonyította. Egyre több ember ébred rá, hogy nagy
hiba volt kétharmados többséget adni a Fidesz kezébe, mert
azzal nem józan, alázatos gazda módjára bánik, hanem egy
hatalmába egyre inkább belerészegülõ ámokfutóként. Az ország problémáinak megoldása helyett a média, az önkormányzatok, az államigazgatási pozíciók elfoglalásával tölti idejét:
az önkormányzati rendszert úgy alakította át, hogy az kizárólag a Fidesznek kedvez, a kisebb pártokat, civil szervezeteket
teljesen ellehetetleníti; a média területén az ellenzéket gyakorlatilag kizárta az ellenõrzõ testületbõl, és ciklusokon át saját
emberét ülteti annak élére; az OVB-t is saját embereivel töltötte
fel és sorolhatnánk. Nagyon fontos, hogy a Fidesznek legyen
megfelelõ ellensúlya. Erre a feladatra a korrupt MSZP és a
gyenge LMP alkalmatlan. Egyedül a Jobbik tudja megállítani
a Fideszt.

MSZP: Az MSZP az ország tönkretételének fõ felelõse. Szégyen és gyalázat, hogy a Fidesz a nagy ígéretek ellenére nem
valósította meg az elszámoltatást. Ezzel közvetve azt is bebizonyította, hogy õ maga is érintett a piszkos ügyekben, hiszen
ha nem így lenne, már régen felgöngyölíthette volna a temérdek politikai és gazdasági bûncselekményt. A Jobbik számára
az MSZP nem ellenfél, hanem ellenség, mert a kisemberek
nevében, azokra hivatkozva, azokat félrevezetve milliókat nyomorított meg, és hozott kilátástalan helyzetbe. A pártnak nem
csak az Országgyûlésben, de az önkormányzatokban sincs helye,
annak ellenére sem, hogy kiadványairól eltüntette a vörös csillagból
széthajtogatott szegfût.
LMP: Az LMP a báránybõrbe bújt SZDSZ. Annak a neoliberális ideológiának az újdonsült pártja, amely az országot
romlásba döntötte. Tanultak az SZDSZ hibáiból, és nem nyilvánítanak véleményt nemzeti kérdésekben, inkább lapítanak.
Nagyon fontos, hogy a fiatalok ne hagyják félrevezetni magukat az LMP-vel. A bájos, kissé esetlen külsõ mögött egy jól
kitalált és jól megfizetett ördögi terv lapul. Az LMP az SZDSZ
utódpártjaként arra készül, hogy az embereket félrevezetve a globális
tõke új hazai helytartója legyen. Sõt, egyes vezetõik már el is szólták magukat, amikor kijelentették, hogy keresik a kapcsolatot
az MSZP-vel. A Jobbik mindent meg fog tenni, hogy a nemzeti
érdekeket egyetlen magyarországi párt se játszhassa ki idegen
érdekeknek.
CFE: 12 éve van a helyi önkormányzatban, és „hozzáértésével” jelentõs mértékben hozzájárult Cegléd város jelenlegi állapotához. Ezen állapot fõbb ismérvei: a munkahelyek katasztrofális hiánya, a csapnivaló közbiztonság, az önkormányzat csõdközeli helyzete, valamint a korrupciós üzelmek tucatjai, melyek
tárgyában rendõrségi nyomozás is folyamatban van.
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