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Mivel több körzetben (4-es, és önkormányzati képviselõi
feladat ellátásához.
A helyi választási ered- 8-as, 10-es) – gyanús módon nevében köszönjük szépen
ményekbõl kiolvasható, hogy – csak egy-két szavazattal bizalmukat!
Adjon az Isten, szebb
Önök elégedetlenek voltak a maradtunk le a Fidesztõl, a
fideszes képviselõ-testület 8 Helyi Választási Bizottság- és jövõt!
éves tevékenységével, ezért egy esetben a Fõvárosi ÍtélõKorondi Miklós
a Jobbik Ceglédi elnöke
változatni szerettek volna. tábla részére, kifogást nyújtotSajnos nem sikerült, pedig mi
jobbikosok sokat tettünk a
legjobb eredmény elérése érdekében, de úgy látszik, hogy
ezt tisztességes úton nagyon
nehéz megvalósítani.

MEGHÍVÓ
VOLNER JÁNOS országgyûlési képviselõ,
a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság elnöke

PARLAMENTI BESZÁMOLÓT
tart.
Idõpont: 2014. november 28. (péntek), este 6 óra.
Helyszín: Cegléd, Felház u. 62. – KASZINÓ.

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Adjon az Isten! Szebb jövõt!
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A JOBBIK A MÁSODIK ERÕ!

Választottunk?
Az ez évi harmadik „menet”, az
önkormányzati választás a maga
valójában mutatta meg a narancsos
„demokrácia” lényegét és a Fidesz
valódi arcát. A köznép kevéssé
ismeri az alábbi számokat a 2010es önkormányzati választáshoz
képest:
a Jobbik 95 ezerrel több,
a „baloldal” 200 ezerrel kevesebb,
a Fidesz 250 ezerrel kevesebb
szavazatot kapott 2014-ben.
Vagyis a Fideszre most negyedmillióval kevesebben szavaztak,
mint négy éve. Ennek ellenére
szinte mindenütt a Fidesz gyõzött.
Senki nem teszi fel a kérdést: hogy
lehet ez?
Hát úgy, hogy idõközben a
Fidesz olyanra fabrikálta – csalta
– a választási törvényt, hogy ha
kevés szavazatot kap is, megmaradjon a hatalom. Mert Orbánék
számára ez a lényeg és a cél: a Hatalom. Mindenütt és mindenáron.
Csak a Fidesz!
Ahol a képviselõ-testületben
többséget szereztek, azt mondják,
„az emberek megértették üzene-

tünket”. Ahol viszont alulmaradtak, ott minden eszközzel új választások kiírását akarták elérni.
(lásd: Ózd). A Fidesz választási
eredményei az Orbáni alap-kijelentésben gyökereznek: „Don’t pay
attention what I say to get elected”
(O.V. 2010. április) azaz: „ne figyeljenek arra, amit megválasztásom
érdekében mondok”. Magyarul: lehet
csalni, hazudni, lényeg, hogy megválasszanak. Így ennek szellemében folytak le a választások. Csak
néhány példa: más településekrõl
szervezett átjelentkezések, a szavazók szállítgatása, a kampánycsend
eltörlése, a szavazási boríték megtartása, Kovács Béla megrágalmazása, stb., stb.
Ami Ceglédet illeti, itt is történtek „érdekességek”. A 2. sz. választókerületben 1280 szavazó jelent
meg, az urnában 1287 lapot találtak. A 3-asban pedig 922 szavazó
924 szavazatot adott le. Az 5., 6.,
7., 8. és 10. kerületekben mindenütt 1-2 szavazólap hiányzott,
ami a lánc-szavazásra utal. A 10es, a 8-as és a 4-es kerületekben
rendre 5-5-2 szavazattal a fideszes
jelölt nyert, akikben ha lett volna
némi önbecsülés, saját maguk

Összegzés
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ceglédi
Alapszervezete szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik október 12-én elmentek, és a szebb
jövõre adták voksukat.
Elmondható, hogy nagyon szép eredményt értünk
el. Tisztességesen vettünk részt a küzdelemben, úgy,
hogy a mi becsületünk megmaradt. A Jobbik ceglédi
jelöltjei közül hárman lettek a képviselõ-testület tagjai.
Horváth Gábor a 7. sz. választókerület egyéni képviselõjeként, Csuri Károly és Korondi Miklós pedig
listáról került be a testületbe. A végeredmény igen
szoros lett, Korondi Miklós mindössze 168 szavazattal
kapott kevesebbet, mint az immár polgármesterré
avanzsált Takáts László. Az egyéni kerületek összesített eredményein is látszódik a küzdelem szorossága.
A Jobbik mindössze 784 szavazattal kapott kevesebbet, mint a Fidesz. Megállapítható: a választási adatok

kérik az újraszámlálást. Ennek
hiányában óvást nyújtottunk be,
amit a Területi Választási Bizottság,
illetve a Fõvárosi Ítélõtábla érdemi
elbírálás nélkül lesöpört az asztalról.
Ki kell emelni a 4-es számú
kerületet, ahol a fideszes képviselõjelölt még sátrat is emelt, hogy
elbeszélgethessen a speciálisan
kiszemelt, meghívott emberekkel,
mely tevékenység „természetesen”
nem meríti ki a „választópolgárok
törvénytelen befolyásolásának”
kritériumait. Mint ahogy az ugyeri
mikrobuszozás sem.
Ceglédi jobbikosok, érthetõen
sajnáljuk, hogy a Fidesznél csak
erõsen rezgett a léc és nem verték
le. Ezt is figyelembe véve azonban
tény, hogy a város változást akart
az elõzõ évekhez képest, mégpedig a Jobbik célkitûzései irányába. Hogy a helyi Fidesz ezt észreveszi-e, az rajtuk múlik. Rajtunk
pedig az, hogy Cegléd érdekében
minden tõlünk telhetõt megtegyünk. Ehhez kérjük a Teremtõ
áldását, és az Önök segítõ együttmûködését.
Csuri Károly
önkormányzati képviselõ

szerint, ma a Jobbik a második legerõsebb erõ Cegléden. És, hogy miért csak másodikak lettünk? Mert
mi hitvallásunkhoz hûen, a tisztesség határain belül
folytattuk kampányunkat!
A ceglédi választás eredményei összesítve:
Polgármesterjelöltek:
Takáts László
3291
Korondi Miklós 3123
Csáky András
2767
Nagy Tamás
2061
Berinszki Mihály 237

szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat

Az összesített választókerületi eredmények:
Fidesz
4035 szavazat
Jobbik
3251 szavazat
MSZP
1964 szavazat
CFE
1747 szavazat
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A TISZTESSÉG ÚTJÁN!

Folytatják?

Szomszédok Egymásért!

Az alábbi cikk írója a 4. sz. választókerület képviselõjelöltjeként indult az önkormányzati választásokon. Mint
ismeretes, két szavazattal az a jelölt nyert,
aki addig 8 éven keresztül tétlenül nézte
azt az eszement bûnözési hullámot, ami
tönkretette a város e részét! Mindazoknak
szeretném megköszönni a fáradságukat,
akik elmentek szavazni, és szavaztak a
változásra!
Köszönöm az erõfeszítéseket azoknak, akik mellettem álltak és biztattak! Sajnos sokan otthon maradtak,
akik szintén károsultjai az elmúlt 8 év politikájának.
Nekik azt üzenem: hibát követtek el. Nem lehet egy városrész sorsát az otthonunkban zúgolódva megváltoztatni.
A Fidesz képviseletében Fésûs Ferenc vette a bátorságot és október 10-én, pénteken délután, a Puttony utcában – ahol „véletlenül”, épp’ akkor egy sátras „szeretetvendégség” zajlott –, felkérte az ott lakókat mikrofonos
erõsítõn keresztül, hogy szavazatukat adják a Fidesznek.
Csak ezzel a bravúrral és a vasárnapi, szervezett szavazószállítással tudtak nyerni a 4. sz. választókerületben.
Így sajnos folytatódhatnak a betörések, a garázdaságok, az eredménytelen nyomozások, a látszatmegoldások. Hiszen a Fidesz jelmondata: „FOLYTATJUK!”
Így a várva-várt szebb jövõ még várat magára.

Kedves Ceglédi Polgárok! 2014. október 25-én szemtanúja voltam, hogy a Czigle tér önkormányzati területén illegálisan pakolnak le egy teherautóról betontörmeléket, ezzel környezetszennyezést és szabálysértést követve el.
Horváth Gábor jobbikos önkormányzati képviselõvel
a helyszínre hívtuk a rendõrséget, aminek következtében
az elkövetõ elismerte, hogy helytelen volt, amit tett.
Ellene szabálysértési eljárást indít a rendõrség. (Az elkövetõ kérésére fényképet nem közlök az eseményrõl.)
Az intézkedés során a következõ felháborító kérdést
szegezte nekem az egyik rendõr: MIÉRT ZAVART ENGEM EZ A TEVÉKENYSÉG?
Tudomásul kell venni mindenkinek a 4-es sz. körzetben, hogy amit eddig megengedtek maguknak bizonyos személyek, azt ezután nem tehetik meg! Elég volt
a törvénytelenségekbõl! Elég volt abból, hogy tönkretették a környéket! VISZONT A TOVÁBBI KÜZDELMEKHEZ SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM!
Szeretném megalapítani a SZEM, Szomszédok Egymásért Mozgalmat! Ne feledje senki: nem a bûnözõ életformát folytatók vannak többségben, hanem a becsületes
életet élõk! Ha ÖSSZEFOGUNK, akkor meg tudjuk fordítani a sorsát a problémásabb részeknek is! Ehhez sok
emberre van szükség! Várjuk a jelentkezõket!
Koczkás László

Koczkás László

Kukaház
A napokban belelapoztam egy ingyenesen megjelenõ ceglédi lap 2014/
14. számába, amelyben felfigyeltem az egyik cikkre. Érdeklõdéssel olvastam,
ugyanis a benne említett ügyhöz a Jobbik Ceglédi Szervezetének, és jómagamnak is közünk volt. Nyár végén megkeresést
kaptam a Csokiházak lakóitól, akik elmondták, hogy az udvaron található szeméttároló rendszer úszik a mocsokban, a
kukák tartalmát guberálók forgatják ki. Erõsen nehezményezték – érthetõen – azt is, hogy mások, a város számos pontjáról
odahordják a szemetüket. Megkeresésük alkalmával elmondták, hogy Rimóczi Gábor képviselõnek 2 éve nem sikerült az ügyben elõrelépnie, ezért tehetetlennek érzik magukat. Szeptember 14-én, sajtótájékoztató
keretében hívtam fel a figyelmet a problémára. Ekkor elmondtam, hogy
sürgetni kell a kukák mielõbbi bekerítését. A választás hetén, pénteken, a
közösségben lakógyûlésen jártam, ahol a 2. választókerület képviselõje is
megjelent. Október 10-én (a választás elõtt két nappal) 2 év várakoztatás
után elmondta, hogy a bekerítés hamarosan elkészül. Személyes sikerként
éltem ezt meg akkor, hiszen a jobbikosok munkája segítette az ügyet elõre,
a figyelemfelhívás által. A Mozaikban megjelent cikk sajnos errõl nem ejtett
szót, ellenben arról igen, hogy Rimóczi úr a VÁRVAG Kft.-tõl kért, és kapott
segítséget a nagyszerû ötlet megvalósításában. Összegezve: Ismét megállapítható, hogy a Fidesz csak a látszatra játszik. Miért csak a választás hetén
sikerül kicsikarni egy ilyen intézkedést? Korábban két év kevés volt a probléma komolyan vételéhez?
Terecskeiné Obrácz-Nagy Ágnes
3. oldal

Tisztújítás
a ceglédi
Jobbikban
Tisztújítást tartott a Jobbik Ceglédi Alapszervezete, az október 29-i
taggyûlésen. Az immár hatodszor
lezajlott voksolás alkalmával elnököt
és alelnököket választott a tagság.
Elnöknek Korondi Miklóst jelölte a
szervezet, ami egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került. Az ismételten megválasztott alapszervezeti vezetõ alelnöknek javasolta Csuri Károlyt, Lovas
Ottót és Terecskeiné Obrácz-Nagy
Ágnest. Az alelnökök személyérõl is
egybehangzó igennel szavaztak a tagok, ezáltal megválasztva az alapszervezet vezetõit a következõ két
évre.
Terecskeiné Obrácz-Nagy Ágnes
alelnök
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ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!
JOBBIKOS KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁI

GERJESZTÕ
A Jobbik nem ért egyet az internetadó bevezetésével, sõt ez év januárban már javasolta a parlamentben,
hogy ingyen internetet nyújtana mindenkinek egy korlátozott alapcsomag formájában, mivel az internethasználat már nem luxus, hanem alapvetõ szükséglet. Továbbá ingyenessé teszi az internet-hozzáférést minden
olyan településen, ahol az októberi választások után a
párt színeiben induló jelölt nyerte el a polgármesterséget.
Üde színfolt a ceglédi ünnepeken. Legyen az március 15., augusztus 20., október 23., városunk egyik prominens lakója szinte mindig megjelenik, ami üdvözlendõ és értékelendõ. Csak a ruházatát tudnánk feledni!
Pepita, kockás, csíkos, zöld, színes dzseki, nadrág. A
papagáj minden színében pompázik az úr. Így volt ez
az október 6-i gyásznapon is. Alkalomhoz illõ ruházatot
kérnénk, Doktor úr!
A Cegléd-Bede Polgárõrség legújabb kiadványának
elején azt olvassuk, hogy Cegléden több mint 2000 bûncselekmény történik évente. Itt valami nem stimmel! Pintér belügyér ugyanis azt mondta: „Jelentem, Magyarországon rend van.” Itt valaki hazudik. Azt gyanítjuk,
nem a polgárõrök.
A kormányok nem akarják azt, hogy a lakosság
képes legyen kritikusan gondolkodni. Engedelmes munkásokat akarnak, akik épp elég okosak ahhoz, hogy a
gyártósoron dolgozzanak, azonban épp elég buták ahhoz, hogy passzívan elfogadják azt a helyzetet, amiben
vannak. (George Carlin)

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel várunk 2014. november 30-án (vasárnap) 16 órakor, az Adventi
gyertyagyújtó ünnepségünkre, a Szabadság
téren felállítandó kettõs keresztnél.
Minden kedves Olvasónknak áldott, békés, boldog, szeretetteljes
Ünnepeket kíván:
Csuri Károly, Horváth Gábor és Korondi Miklós önkormányzati képviselõk (Jobbik) és a Gerjemente Szerkesztõsége!
ADJON AZ ISTEN! SZEBB JÖVÕT!

Csuri Károly önkormányzati képviselõ, minden
hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig tart fogadóórát
a Jobbik Irodában (Kossuth Ferenc u. 3-5.).
Korondi Miklós önkormányzati képviselõ, minden
hónap harmadik csütörtökén 17-19 óráig tart fogadóórát a Jobbik Irodában (Kossuth Ferenc u. 35.).
Horváth Gábor önkormányzati képviselõi fogadóórái a 7. sz. választókerületben:
Páros héten (pénteken): 16.30-17.30-ig a Posta utcai
óvodában.
Páratlan héten (pénteken): 16.00-17.00-ig Ugyeri
iskolában.

VÁRJUK A JOBBIKBA!
A Jobbik Ceglédi Szervezete várja soraiba a Hazájáért és Ceglédért tenni akaró, nemzeti érzelmû
embereket (hölgyeket és urakat). Jelentkezni az
alábbi módon lehet: minden harmadik héten
(csütörtökön): 17-19 óra között a Jobbik Irodában,
(Kossuth Ferenc u. 3-5.); a www.cegled.jobbik.hu/
tagfelvétel menüponton keresztül vagy a 06-70-9443556-os telefonszámon.

VÁRUNK A JOBBIK IFJÚSÁGI
TAGOZATÁBA!
A Jobbik Ifjúsági Tagozat a 14-30 év közötti ébredõ
magyar ifjakat szólítja magához! Miénk a Jövõ!
Csatlakozz! Jelentkezni lehet: a www.jobbikit.hu
honlapon.

TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?
– Akkor naponta többször is tájékozódjon a www.
alfahir.hu; a www.jobbik.hu; a www.kuruc.info
honlapokon és olvassa minden csütörtökön a
BARIKÁD c. színes hetilapot.
– Minden hétfõn és pénteken este fél tízkor VILÁGPANORÁMA az ECHO TV-n Szaniszló Ferenc
fõszerkesztésével!
– Keresse és olvassa minden hónap 11-én a
KÁRPÁTIA c. havilapot – a gondolkodó magyarok
lapját, meglátja, megéri!
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