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RADIKÁLIS VÁLTOZÁST!

Választások után
Ahogyan az ország túlnyomó részén, Cegléden is
véget értek az önkormányzati választások. Az új képviselõ-testület letette az esküt, megvannak a bizottságok, és megvan a polgármester. A választási kampány rövid és intenzív volt. Cegléd életében talán még
soha nem volt ennyi képviselõjelölt, mint most.
A Jobbik Ceglédi Szervezete, a polgármesterjelöltön kívül, valamennyi választókerületben indított
jelöltet. A kampány során, a lakossági fórumokon, a
tv-vitákban, mi, jobbikos jelöltek több tucatnyi alkalommal ismertettük, részleteztük a város gondjait,
problémáit, és a lehetséges megoldásokat is felvázoltuk. Tettük ezt legjobb tudásunk szerint, nem holmi
hatalomvágyból, hanem szülõvárosunk érdekében.
Ennek ellenére az a választási eredmény született,
mint ami.
Köszönet a bizalomért, köszönet minden egyes
jobbikos jelöltre adott szavazatért. Azonban meg kell
jegyezni, hogy Cegléd polgárainak nagyobbik része
(60%-a) nem ment el szavazni, akik pedig éltek
választójogukkal, azok döntõ hányada az eddigi városvezetésre adta a voksát. Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy a szavazáson résztvevõk többségének megfelelõ a város pénzügyi és erkölcsi helyzete, tetszik a közbiztonság színvonala, továbbá elégedett a munkahelyek számával, és örömmel tölti el,
hogy a befizetett víz- és csatornadíjakból Indiába utazgatnak.
Savanyú a szõlõ, mondhatná valaki, de téved. Mi,
jobbikos jelöltek a választások elõtt NEM kampányfogásként soroltuk a város gondjait, hanem most, a választás
után is(!) megoldandó feladatoknak tartjuk ezeket.
Cegléd a jelenlegi városvezetést akarta, hát megkapta. A feladatokkal együtt. A megoldás már nem
rajtunk múlik.
Csuri Károly

2010. november 26-án (pénteken) 18 órakor,
a CEGLÉDI KASZINÓBAN

LAKOSSÁGI
FÓRUMOT TART
KORONDI MIKLÓS országgyûlési képviselõ és
ifj. PÁLINKÁS MIKLÓS önkormányzati képviselõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Adjon az Isten! Szebb jövõt!

Tegyünk rendet
Cegléd legszebb
külterületén!
Nyílt levél Földi László,
ceglédi polgármesternek!
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ-testület!
Cegléd város hajdanán egyik legszebb külterülete
volt az Ugyer. Egy felelõtlen városvezetõi döntés miatt
azonban mára már az ott élõ lakosság összetétele jelentõsen megváltozott. A betelepítéssel számos olyan
egyén, család került a régóta ott élõ emberek közé,
akik nem tudtak vagy nem is akartak beilleszkedni
és folyamatos rendbontásaikkal, bûnözõ életmódjukkal ellehetetlenítették az ott élõk mindennapjait.
Az Ugyerban szinte mindennapos a bûnelkövetés
(lopás, uzsorázás, csicskáztatás, bántalmazás, verekedés, garázdaság) és elõfordult már gyilkosság is. Az
emberek félnek, mert senki segítségében nem reménykedhetnek.
A helyi rendõrség a sok bejelentés ellenére legtöbbször nem tud kimenni a korlátozott lehetõségeik
(létszámhiány, kevés járõrkocsi, stb.) miatt, vagy az
esetek nagy részében nem is intézkedik kellõ eréllyel
és szigorral.
Egyes ceglédi tanyatulajdonosok, akik hosszú évek
során belefáradtak megtermelt javaik tolvajok által
történt eltulajdonításába, már ki sem mennek az
Ugyerba, hiszen jól tudják, hogy értelmetlenné vált a
föld megmûvelése.
Az ott élõ emberek elmondása szerint vannak
olyan családok, akik félelmükben egész éjszaka felváltva nézik a televíziót, nehogy valami komoly
atrocitás érje õket. Az ott élõ, fõleg idõs emberek
pedig, a bûnözõkkel szemben teljesen védtelenek.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ-testület!
Az ugyeri lakók kérését tolmácsolva, arra kérném
Önöket, hogy az ugyeri közbiztonság helyreállítása
érdekében minél elõbb dolgozzanak ki az ott élõk bevonásával egy akciótervet, amely alkalmas a felsorolt
problémák orvoslására. A kialakult helyzet megoldásának segítése érdekében átgondolásra javaslom az
alábbiakat:
Folytatása a 2. oldalon
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CEGLÉDÉRT ÉS NEM CEGLÉDBÕL!
Tegyünk rendet Cegléd legszebb külterületén!...
Folytatás az 1. oldalról
Szükséges lenne megtudni, hogy pontosan kik és hányan,
milyen életkörülmények között laknak az Ugyerban. Ez nem
könnyû feladat, több partnerszerv összehangolt, együttes, jogsérelmek nélküli munkáját kívánja meg.
Az ott élõ emberek segítségével, a rendvédelmi szervekkel
együtt, az Ugyerban lakó, köztudottan bûnözõ életmódot folytató egyének folyamatos figyelemmel tartása és/vagy olyan
kényszerintézkedések kidolgozása és megvalósítása, amely
gátolná a bûnelkövetést.

Az idõs emberek védelmét segítené a csuklójukra szerelhetõ speciális segélyhívó készülék, amellyel nem csak a rosszullétet, hanem más vészhelyzetet is jelezhetnének. Ez a rendszer
már nagyon jól mûködik pl. a Szeged környéki tanyákon.
A végleges rend helyreállításáig biztosítani kell a rendõrség
és a polgárõrség folyamatos jelenlétét és átmenetileg, vagy
véglegesen lovas rendõr(ök) alkalmazását.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ-testület!
Ugyer közbiztonságának helyreállítása Cegléd valamennyi
lakójának közös ügye, mely nem tûr további halasztást, és
mielõbbi megoldást kíván! Az ugyeri emberek kérésének
teljesítését remélve:
Üdvözlettel: Korondi Miklós országgyûlési képviselõ

Így óvjuk környezetünket?
Cegléd egyik leglaposabb területe az Ugyer város felé esõ
része, az Aranymeggyes szél. A Pásztor utca vége a Gerje ároknak megy neki. Ha jól megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az
árok és az utca szinte megegyezõ magasságban van, és ebbõl
adódnak a problémák.
A kertek itt nagyon mélyen terülnek el, ezért gyakran megáll rajtuk a víz. Belvíz idején itt lenne az egyetlen lehetõség a
víz elvezetésére, ha egyes törvényen kívüli emberek nem
hordanák teherautó számra az építési törmeléket a régi összekötõ árok szélére. Teszik ezt annak ellenére, hogy az önkormányzat által kihelyezett, hulladéklerakást tiltó tábla van elhelyezve.
A törvénysértés következtében a Pásztor utca végén lévõ
porták gyakran víz alatt állnak, mert a víz elvezetést az illegálisan elhelyezett építési törmelékhegyek megakadályozzák,
mivel az engedély nélkül feltöltött terület magasabbá vált, mint
a Pásztor utca végi porták.
Ezúton is felszólítjuk a törvénysértõket, hogy azonnal
hagyjanak fel a további építési törmelék odahelyezésével!
Kérjük a polgármester urat és a képviselõ-testületet, hogy
a kialakult helyzet felszámolása érdekében tegyék meg a
szükséges intézkedéseket!
(az ott lakók)

Megalakult
az új képviselõ-testület
2010. október 14-én letette az esküt városunk újonnan
megválasztott és csökkentett létszámú képviselõ-testülete
– 14 fõ a korábbi 23-al szemben –, melyben
az október 3-i helyhatósági választások
eredményeként sajnos csak egyetlen jobbikos foglal helyet: ifj. Pálinkás Miklós, aki
kompenzációs listáról jutott mandátumhoz.
Városunknak ismét két alpolgármestere lesz, Hegedûs Ágota és Pákozdi Sándor
személyében. Az alpolgármester asszony a humán területekért lesz felelõs, illetve helyettesíti a polgármestert távollétében, míg Pákozdi Sándor a gazdasági ügyekért felelõs
alpolgármester, ugyanakkor az új törvény értelmében, õ,
mint külsõs személy szavazati és képviseleti joggal nem
rendelkezik.
Nem csak a képviselõ-testület létszáma csökkent, hanem
a bizottságok száma is, átalakítva ezzel a hat bizottságos
struktúrát hárombizottságossá – emelt létszámban.
Bizottságok: Jogi- és Pénzügyi; Gazdasági; Kulturális,
Oktatási és Népjóléti Bizottság. Minden bizottságba a
FIDESZ-KDNP frakció adta az elnököket és alelnököket,
kivételt képez ez alól a Jogi- és Pénzügyi Bizottság alelnöki
posztja. Természetesen minden bizottság a testületi aránynak megfelelõen áll FIDESZ-KDNP küldöttekbõl, például
a Gazdasági Bizottságban a képviselõ tagokból három fõ
fideszes, kettõ pedig ellenzéki, maga a bizottság pedig 5+4
fõbõl áll össze.
Az újonnan felálló struktúrában a jobbikos képviselõ a
Gazdasági Bizottságban dolgozik, míg egy tagot delegáltunk a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottságba Lovas
Ottó személyében.

Sajtótájékoztató
Korondi Miklós: Magyarország közlekedési helyzetét
a rendezetlenség és gazdátlanság uralja!
Sajtótájékoztatóján a Jobbik képviselõje
hangsúlyozta: a kormányok a nemzeti vagyont
jelentõsen megkárosították a MÁV-CARGO, a
GYESEV és a MALÉV magánosításával. A
Jobbik számára elfogadhatatlan minden további leépítés és magánosítás a közlekedésben.
Tájékoztatójában kitért az elmúlt idõszakokban
történt vezérigazgató-cserékre, illetve a felháborítóan magas
végkielégítések és hûtlen kezelések ügyére.
Korondi Miklós kiemelte: a Jobbik követeli a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól és a kormánytól, hogy nevezze meg
a MÁV székházból való kiköltözés során keletkezett károk
felelõseit, és történjen meg a felelõsségre vonás. Ugyanakkor
mihamarabb nevezzék meg a MÁV-CARGO privatizációját,
értékesítését aláíró MÁV vezetõt vagy vezetõket és történjen
meg a felelõsségre vonásuk. A jobbikos képviselõ felhívta
Orbán Viktor miniszterelnök figyelmét, hogy egymillió
munkahely teremtését ígérte, ezzel szemben rövid idõn belül
több száz, illetve ezer vasutas kerülhet utcára.
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MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Mi történt az Országházban?
A májusi megalakulás óta törvényalkotási dömping jellemzi a Ház munkáját. Jobbikos szemmel nézzük, hogy
mit tettünk az elmúlt idõszak alatt:
Megszavaztuk a parlamenti képviselõk létszámának 200 fõre történõ csökkentését.
Igent mondtunk a családi pótlék folyósításának iskolába járáshoz kötésére.
Könnyebbé tettük az önkormányzati iskolák egyházi fenntartásba való átadását.
A Jobbik nemmel szavazott arra,
hogy az önkormányzatokon kívül bármilyen más, gazdasági társaság végezhesse
a parkolási közszolgáltatást, és szedje
annak hasznát és a megállapított díj mértével sem értett egyet.
A Jobbik igent mondott a kettõs magyar állampolgárságra, de elvárta volna
a kormánypárttól, hogy az szavazati joggal is párosuljon.
Igent mondtunk a Nemzeti Összetartozás Napjának (trianoni békediktátum napja) bevezetésére annak ellenére,
hogy a Fidesz javaslatunkat lesöpörve
saját maga nyújtotta be azt.
Igent mondtunk a közoktatásról szóló törvény módosítására, mely visszaállítja
a buktatás lehetõségét alsó tagozatban.
Igent mondtunk az érettségi vizsga
és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosítására.
Igent mondtunk arra, hogy az adományozás áfa-mentes lett.
Igent mondtunk arra, hogy a közbe-

szerzések teljesítéséhez kapcsolódó vállalkozói és alvállalkozói szerzõdésekre
vonatkozó kifizetések 2010. december 31ig mentesség alá kerüljenek, abban az
esetben, ha a tartozás 2008. szeptember
30-a után keletkezett.
Igent mondtunk a pártok támogatásának 15%-os csökkentésére.
Igent mondtunk a Nemzeti Földalap létrehozására és arra, hogy a termõföld, illetve tanya elõvásárlási joga a
következõ sorrendben illesse meg a szereplõket: magyar állam, helyben lakó
haszonbérlõ, felesbérlõ és részesmûvelõ,
helyben lakó szomszéd.
Igent mondtunk a pálinkafõzés
(magánfõzés) engedélyezésére.
Igent mondtunk a kilakoltatási moratórium 2011. március 1-ig történõ meghosszabbítására.
Nemet mondtunk a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választására vonatkozó törvényre.
Nemmel szavaztunk az APEH és
a VPOP összevonására.
Nemet mondtunk a „külsõs” alpolgármesterek alkalmazására.
Nemmel szavaztunk a választási
törvény diktatórikus módon történõ megváltoztatására.
Nemmel szavaztunk az Alkotmánybíróság tagjainak kétharmaddal történõ
megválasztására.
Nemet mondtunk a média fideszes
egypártrendszere által történt bekebelezésére, és nemmel szavaztunk a Nemze-

ti Média- és Hírközlõ Hatóság Médiatanácsának megválasztására, mivel oda
csak a Fidesz tagjait választották be.
A három csapás törvénynél tartózkodtunk, mert a szájkosár törvény hozzáadásával salátatörvény lett belõle. A
szólásszabadság elkötelezett híveiként
nem mondhatunk igent egyetlen „szájzártörvényre” sem.
A közbiztonság javítása érdekében
szükséges törvénymódosításnál a Jobbik
nem is szavazott, jelezve, hogy a Magyar
Gárdára vonatkozó törvényjavaslati rész
méltatlan helyzetbe hozza az ellenzéket.
Az államháztartás egyensúlyának
javítása érdekében igent mondtunk a különadó bevezetésére.
A Jobbik felelõsség-elhárításnak értékeli és érthetetlennek tartja, hogy az
Országgyûlés többsége nem támogatta
a cigány-magyar együttélés vizsgálatára
általunk felállítani kezdeményezett parlamenti eseti bizottságról szóló javaslat
napirendre vételét.
A kulturális és sajtóbizottság kormánytöbbsége (Fidesz-KDNP) leszavazta a városligeti Regnum Marianum
Templom újjáépítésére és a Magyar Hiszekegy iskolákban való kifüggesztésére
vonatkozó jobbikos indítványokat. Felháborító, hogy ennek ellenére a Jobbikot
tartják keresztényellenesnek!
A Jobbik kezdeményezte a kommunista rendszer kiszolgálóinak (pl. Biszku
Béla) magas nyugdíjuk csökkentését,
melyet megdöbbenésünkre a Fidesz elutasított!
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ

Adóforint-sorstalanság
Méghogy nincs pénze a magyar államnak? Felvet minket
az államadósság? Ugyan, az új ország nemzetellenes együttmûködési rendszerének életbelépése óta a Nemzeti Kulturális
Alap forradalmian új pénzelosztási szokásainak következtében
mindenki meggyõzõdhet róla, hogy a magyar ugaron minden
rendben van.
Természetesen ironikusan, cinikus humorként értendõek a
fenti sorok. A narancsforradalom óta ugyanis semmi sem változott. Ugyanúgy a pénzvilág kajmánjainak osztanak pénzt,
mint azelõtt, bizonyítja ezt a NKA augusztus 1. és 31. között
meghozott döntése. A nevezett hónapban ugyanis messze a
legnagyobb összeget a Holokauszt Dokumentációs Központ
és Emlékgyûjtemény Közalapítvány kapta, ebben az antiszemitizmustól mélyen megfertõzött országban. Húszmillió forintot.
Tetszik érteni? Húszmillió.
A Rákóczi Szövetségnek pedig „A XXVII. Nemzetközi
Anyanyelvi Tábor megrendezésére” nyújtott állami támogatás
összege mindössze 500 ezer forint. Annyi, amennyit az Ignotus
néven publikáló antimagyar is kapott.

De jutott még egyéb, nemzetünk kulturális javainak megalapozásában fáradhatatlanul tevékenykedõ szélsõliberális és
uszító Klub Rádiónak, õk ötmillió forinttal lettek gazdagabbak,
amióta a szavazófülkékben forradalmat hajtottak végre narancsék. És plusz egymilliót kapnak még a holokauszt emléknapját szervezõk is. Mert emlékezni biza nem olcsó.
Nincs ám oka panaszra az olyan közismert magyar- és
Fidesz-ellenes közíróknak sem, mint Krausz Tamás, aki 2,5
milliót tehet zsebre, hogy rettegését kipihenhesse valahol, jutott
egymillió klezmer maratonra és 14 millió (nem elírás) a Népszavának is (ez sem elírás). Hölgyeim és uraim, a fülkeforradalom kiteljesedni látszik.
(Geyer, Kuruc.info)
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AZ IGAZSÁG MINDIG RADIKÁLIS!
G E R J E S Z T Õ
Már négyen vannak elõzetes letartóztatásban azok
közül a magyarországi cigányok közül, akik hónapokon át
rabszolgaként dolgoztattak legkevesebb 19 férfit Kanadában, Hamilton városában – tudta meg a Magyar Nemzet
Marc LaPorte-tól, a helyi rendõrség szóvivõjétõl.
Egyik kecskeméti szakközépiskola használaton kívüli
mosdójában orálisan kellett kielégítenie egy lánynak két
cigány bûnözõt, miközben kést szorítottak a nyakához.
Vajon mit szólnak ehhez a bûnözõvédõ jogvédõk? Most már
nem követeljük, nem kérjük, hanem könyörgünk az illetékeseknek, hogy fékezzék meg minden eszközzel a polgárháborús veszélyeket hordozó cigánybûnözést. Mert
elõbb-utóbb vérfürdõ lesz a vége.
Százmilliókat lopott el egy „orvosi hálózat”. A betegek
jogosulatlanul megszerzett adatai alapján orvosi kötszerekre
több százmillió forintos támogatást vettek fel olyan orvosok,
akik ellen jelenleg is nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda.
Az orvosok a betegek adatai, TAJ-számai alapján kötszerekre, egyéb gyógyeszközökre kérték az Egészségügyi Alap
támogatását. Egyes speciális kötszerek értéke darabonként
a 70 ezer forintot is elérte. Az ügynek több száz sértettje
van, akik azonban a legtöbb esetben nem is találkoztak azzal
az orvossal, aki az adataikra kiíratta az orvosi eszközöket.
Az „orvosi hálózat” nem egyetlen intézményhez köthetõ,
úgy tudjuk, az ügyben az Országos Rendõr-fõkapitányság
(ORFK) egy rendõr orvosa, a budapesti Honvédkórház egy
sebésze, valamint egy ukrán orvos is érintett. (MTI)
Lemondott Vukics a Magyarok Szövetsége élérõl az
elbukott választás után. A Magyarok Szövetsége belterjessége elõbb az önkormányzati választáson, majd saját tisztújításokon is kiderült. Vukics Ferenc szemfényvesztése, az
MSZ valójában egy komolytalan, néhány fõs társaság. Az
LMP-hez hasonlóan az MSZ-nek sincs igazán szervezettsége, és ugyanúgy ideológiai gyûjtõszervezet, tehát még
a kevés tag is számtalan elvet képvisel, ami mindkét politikai tömörülést szétfeszíti.
Kilépett az LMP (SZDSZ utódpártja) országgyûlési
frakciójából Ivády Gábor országgyûlési képviselõ, ezzel a
frakció létszáma 15 fõre csökkent.
Bûncselekmény hiánya miatt megszüntette a Központi Nyomozó Fõügyészség a Vona Gáborral szemben folytatott nyomozást. A megszüntetõ határozat indokolása
szerint egyáltalán nem igazolta semmi, hogy a szentendrei
rendezvényen – ahol gárdaavatásra is sor került – Vona
Gábor nem a Jobbik elnökeként, hanem az Új Magyar Gárda
vezetõjeként vett volna részt. A Jobbik közleményében üdvözli a Nyomozó Fõügyészség megszüntetõ határozatát,
amelyet a párt „újabb kiemelkedõ gyõzelemként” értékel a
Magyar Gárda, és azzal kapcsolatban álló személyek elleni
koncepciós perek sorában.

M E G H Í V Ó
Dr. BÍRÓ ANDRÁS ZSOLT
antropológus, humánbiológus, a KURULTAJ
fõszervezõje tart elõadást
CEGLÉDBERCELEN, a Mûvelõdési Házban,
2010. november 12-én, pénteken, 18 órai kezdettel.
Az est témái:
Expedíció a kazakisztáni madjar törzsnél,
magyarságkutatás. Vetítésekkel és eredeti képekkel
egybekötött tudományos, ismeretterjesztõ elõadás
kétszer egy órában, tizenöt perces szünettel.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jobbik Ceglédberceli Szervezete

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. Keressék 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. Kíváncsiak az igazságra?
Akkor rendszeresen tájékozódjanak a Gerjemente c. hírlevelünkbõl!

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

KÖSZÖNET!
Ezúton is szeretnénk megköszönni Önöknek a Jobbik képviselõjelöltjeire adott szavazatokat, a sok biztatást és az irántunk
tanúsított kedvességet. Sajnos a szavazatok csak egy képviselõi
helyre adtak felhatalmazást, de ígérjük, hogy mindent elkövetünk,
hogy a Jobbik programjából minél több dolog megvalósuljon!

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
KORONDI MIKLÓS országgyûlési képviselõ fogadóórája
minden hónap második csütörtökén 9-11 óráig. Helyszín: a
Városháza aulájában található képviselõi fogadószoba. Megközelíthetõ: a Kossuth Ferenc utca felõl, az udvaron keresztül.
Korondi Miklós országgyûlési képviselõ helyi megbízottja, IFJ.
PÁLINKÁS MIKLÓS önkormányzati képviselõ fogadóórája
minden hónap utolsó csütörtökén 15-16 óráig. Helyszín: a
Városháza aulájában található képviselõi fogadószoba. Megközelíthetõ: a Kossuth Ferenc utca felõl, az udvaron keresztül.
A Jobbik Ceglédi Irodájának nyitva tartása: kedden délelõtt
9-12 óráig; csütörtökön délután 14-17 óráig.
Figyelem! A Jobbik Iroda visszaköltözött régi helyére, az Alkotmány utca 11. szám alá!
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