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Tájékoztatás az anyakönyvi és 
hagyatéki ügyintézés helyszínének 

átmeneti változásáról
Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy 2018. 
szeptember 3-án megkezdődik az anyakönyvi 
és hagyatéki ügyintézésnek helyt adó hivatali 
helyiségek átépítése, amely várhatóan egy hó-
napig tart. Ez idő alatt az anyakönyvi és hagya-
téki ügyintézésre – változatlan ügyfélfogadási 
időben – a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal szociális ügyintézésnek is helyt adó, 
a Városháza díszudvarából megközelíthető 
földszint 003. számú helyiségeiben kerül sor.
Kérem, fi gyeljék a tájékoztató feliratokat, 
illetve forduljanak ügyfél tájékoztató mun-
katársunkhoz, vagy a szolgálatot teljesítő 
biztonsági őrhöz. Szíves türelmüket előre is 
köszönöm!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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A Táncsics Mihály Általános 
Iskolában idén különleges-
re sikeredett az első tanítási 
nap, hiszen itt tartotta ün-
nepélyes tanévnyitóját a Pest 

megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság. Látványos progra-
mokkal készült a bizottság. 
Az intézmény több diákja és 
pedagógusa is részt vett abban 
a „Piros Pajzs a Biztonságért” 

nevet viselő fi gyelemfelhívó 
akcióban, amely során pi-
ros esernyőkkel hívták fel az 
autósok fi gyelmét a zebrán 
közlekedők biztonságára. Az 
évnyitón a diákok néhány 
közlekedési szituációval ké-
szültek társaiknak és egy igazi 
példaképet, a triál világbajnok 
Hegedűs Lászlót is láthatták a 
gyerekek.  A sportember be-
mutatóját ámulattal nézték a 

gyerekek, szülők és pedagógu-
sok egyaránt.  A Táncsics isko-
la iskolarendőre Sós Zsanett, 
rendőrszázados, aki a tanév 
során beszélget a gyerekekkel 

a biztonságos közlekedésről 
és a bűnmegelőzésről. Az 
ünnepségen a kiselsősök aján-
dékot is kaptak a rendőrségtől. 
Minden elsős átvehetett egy 
iskolatáskát, benne sok hasz-
nos felszereléssel.

VIGYÁZZUNK A GYEREKEKRE!
A biztonságos közlekedésre szeretné felhívni a fi gyelmet a 
rendőrség, így az iskolarendőr program keretében egész évben 
foglalkozásokat is tartanak a diákoknak. A Táncsics Iskolában 
a tanév első napján különleges programmal készültek. A zeb-
rán piros esernyőkkel hívták fel az autósok fi gyelmét, hogy 
fokozottan fi gyeljenek a közlekedő gyerekekre. Az iskola egyik 
diákja Huszár Hanna pedig beállhatott a rendőr mellé irányí-
tani a forgalmat.  
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Negyvenéves, rozsdás, elavult 
mosdókagylók és vécék he-
lyére kerültek újak a Deák 
utcai óvodában. Kialakítot-
tak egy új gyerekzuhanyzót, 
új tükröket raktak a falakra 
és újrafestették a helyiséget. 
Az intézmény valamennyi 
gyermekmosdója megszépült, 
sőt a felnőtt mosdó és öltöző-
helyiség is. A gazdaságos ki-
vitelezésnek köszönhetően a 
régi lambéria helyére szép új 
járólap került. A konyhában 
megújultak a csapok, továbbá 
a radiátor szelepeket is le-
cserélték. A régi, rossz nyílás-
zárók helyére is újak kerültek, 

így most már az óvoda összes 
ablaka és ajtaja új. A Széche-
nyi úti óvodában is elkészült a 
nyílászáró csere- tájékoztatott 
a Várvag Kft . 

A Pesti úti óvodában szin-
tén teljesen felújítottak egy 
vizesblokkot. A mellette lévő 

öltözők kaptak új linóleum 
borítást. A Pesti úti óvodá-
nál még tetőjavítási munkák 
vannak hátra és több más óvo-
dában folyamatban vannak 
kisebb feladatok, amelyeket 
hétvégente végeznek, hogy 
ne zavarják a gyerekek óvodás 
hétköznapjait.

intéz-
mény-
felújí-
tások

MEGSZÉPÜLTEK AZ ÓVODÁK
A város több óvodájában is felújításokat végeztek a nyáron. A 
Deák utcai és a Pesti úti intézményben teljesen új mosdók várták 
a kicsiket szeptember harmadikán. Új burkolatot és festést kap-
tak a helyiségek. Kicserélték a nyílászárókat, és a fűtőtesteket is 
korszerűsítették. Az önkormányzat mintegy 32 millió forintot 
különített el még korábban bölcsődék és óvodák felújítására. 
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PÁLYÁZATI PÉNZBŐL ÚJUL MEG

intéz-
mény-
felújí-
tások

Megújult a Budai úti óvoda tetőszerkezete. 
Lecserélték a szarufákat és a tetőléceket is. 
Mindezt önerőből, hiszen ilyen jellegű mun-
kákra nincs pályázati forrás. Több mint 3 
millió forintba került az önkormányzatnak 
a beruházás. 2013-ban minden csoportszo-
ba megszépült, frissen festett óvoda várta a 

kicsiket. Akkor az udvaron álló, raktárként 
funkcionáló épület is megújult. Tavaly új szi-
getelést, színt és nyílászárót kapott az épület, 
most pedig az új tető is elkészült. De a kör-
nyezet is javult, hiszen elkészültek az útalapok, 
vagyis a közlekedés feltételei is jobbak lettek 
a Külső-Budai úton. 

Nyílászárók cseréje, lapos-
tető hő- és vízszigetelése, 
új fűtési rendszer 
kialakítása – egye-
bek mellett a szak-
emberek ezeket a 
munkálatokat vég-
zik a Lövész utcai 
óvoda épületén. Az 
önkormányzat pá-
lyázat útján nyert 
pénzt az intézmény energe-
tikai felújítására. 

Elkészül a tető szigete-
lés, valamint villámvédelmi 
rendszert is kialakítanak. 
A homlokzati nyílászárók 
eddig ki nem cserélt elemei 
helyett új, fokozott hőszige-
telésű műanyag nyílászárókat 

építenek be és korszerűsítik a 
fűtési és világítási rendszert. 

Az épület belső felújítása 
során két csoport szobát na-
gyobbá alakítanak, valamint 
elkészítik az új tálalókonyhát, 
a dolgozói öltözőket és a 
nevelői helyiséget. A meg-
lévőnél nagyobb tornaszoba 
épül és teljesen átalakítják 
a csoportokhoz tartozó öl-

tözőket, vizesblokkokat.  
Mindemellett megújulnak 

a burkolatok, a közle-
kedők álmennyezetet 
kapnak. Akadálymen-
tes bejáratot, valamint 
mosdót is kialakítanak. 
A kibővített udvaron új 
játéktárolók lesznek és 
megújul a járdák egy 
része. A felújítás két 

ütemben valósul meg, az első 
ütemben a külső munkákat 
végzik el, így nem akadályoz-
zák az óvoda működését. A 
belső felújítást pedig a jövő 
évi nyári leállás alatt készítik 
el. A munkálatok várhatóan 
2019 augusztus végéig befe-
jeződnek.

ÚJ TETŐ AZ ÓVODÁN
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BUDAI ÚT 
NAPJA

Focibajnokság, táncbe-
mutató, zenés és játékos 
programok is várták az 
érdeklődőket a Budai út 
napján. A rendezvényt 
már hatodik alkalom-
mal szervezték meg. Az 
eseménynek fontos kö-
zösségteremtő ereje is 
van. Az szeretnék, hogy 
a környéken élő csalá-
dok jól érezzék magu-
kat együtt, összetartók 
legyenek.

NE VEGYÜNK HÁZALÓTÓL TÜZIFÁT!

Ne házalóktól, hanem megbízható cégektől, tü-
zépektől vegyenek fát az emberek-erre hívja fel 
a fi gyelmet a rendőrség. Az ősz beköszöntével 
ismét megjelentek a házaló faárusok, akik teher-
gépkocsijukról látszólag kedvező áron kínálnak 
hasogatott tűzifát, illetve előfordul, hogy a „csábító 
üzleti lehetőséget” hirdetés útján teszik közzé. A 
legtöbbször nem annyit és nem olyan minőséget 
szállítanak, mint ígérik.

Csibenapon avatták be a kiselsősöket 
a Várkonyi iskolában
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hírek
innen-
onnan

CEGLÉD VOLT A DÍSZVENDÉG

Idén Cegléd volt a Jászexpo díszvendége. 
A gazdasági és turisztikai rendezvényen 
városuk ételkóstolóval, hagyományőrző 
programokkal és művészeti bemutatóval 
is készült. Cegléd nevezetességei mellett 
a Kossuth Toborzó programját is kínál-
ták a látogatóknak. Az eseményen díjat 
vehetett át Szeleczki László a Komandor 
Lux Kft . ügyvezetője és Héjja János az 
esküvői ruhaszalon tulajdonosa.

SZILVA-

KONFERENCIA

A szilva volt a téma a gyü-

mölcskutató intézet által 

rendezett legutóbbi tanács-

kozáson. A szakemberek 

a termesztés legfontosabb 

technológiáiról is hallhattak 

előadásokat…

Szakmai nappal indította el a 
tanévet a Ceglédi Tankerületi 

Központ. A pedagógusok szá-
mára meghirdetett rendezvé-

nyen Fodor Gábor 
igazgató az internet 
veszélyeiről tartott 
előadást, Pál Fe-
renc atya pedig az 
okos eszközök he-
lyes használatára 
hívta fel a figyel-
met.

TUDOMÁNYOK ÉJSZAKÁJA
Idén is teltház előtt mutattak be izgalmas, 
látványos fi zikai kísérleteket ceglédi pe-
dagógusok a Művelődési Központban. Az 
ötletgazda Tűri László ezúttal a hanggal 
kapcsolatos kísérletet mutatott be, de látvá-
nyos előadással készült Dr. Salamon József, 
Bori Jenő, Kis Lajos és Kozma Sándor is. 

JÓ SZEZONT ZÁRT A SZÁLLODA

Szinte teljes kihasználtság mellett működött Cegléd egyetlen 
négycsillagos szállodája a nyáron. Sok fi atal család és nyugdíjas 
választotta pihenésük helyszínéül a Budai úti fürdő melletti 
hotelt. A vendégek javarésze magyar volt. A visszajelzések 
alapján a szállodavendégeknek nagyon tetszenek a ceglédi 
rendezvények, a fürdő és kalandpark kínálta lehetőségek.

TANKERÜLETI ÉVNYITÓ

Fotó: Marosvári Márta
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KÜLÖNLEGES KIÁLLÍTÁS

Első és második világháború kora-
beli fényképezőgépek is láthatók a 
Ceglédi Galéria legújabb kiállításán 
A tárlat anyagát dr. Leitner József 
egyedülálló 500 darabos gyűjtemé-
nyéből állították össze. A kiállításon 
a periszkópról és a fotótörténetről is 
számos érdekességet megtudhatnak 
a látogatók, sőt egy különleges na-
gyítót is ki lehet próbálni. A tárlat 
ingyenesen látogatható szeptember 
29-ig, sőt lehetőség lesz kihelyezett 
fi zikaórák tartására is.

INGYENES 
NYELVOKTATÁS!

Több mint félmilliárd forintos 
pályázati támogatást nyert el 
a Ceglédi Szakképzési Cent-
rum. A támogatás összegét 
idegen nyelvoktatás mellett 
a szakképzési intézmény-
rendszer átfogó fejlesztésére 
fordítják. A projekteknek 
köszönhetően kétezren tanul-
hatnak ingyen idegen nyelvet, 
valamint digitális alkotómű-
helyet is kialakítanak.

Családi napot tartott a Bedei Polgárőr Egyesület
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hírek
innen-
onnan

Szolgálatot teljesítő rendőrök 
segítettek eljutni egy idős 
asszonynak a buszhoz né-
hány hete vasárnap hajnalban. 
Ibolya néni azért kereste fel a 

CTV szerkesztőségét, hogy 
kifejezze háláját a rendőrök-
nek. Mint mondta: a beígért 
taxija nem jött, így csoma-
gokkal tele, gyalog indult el 
a buszhoz. Ekkor találkozott 
az éppen arra járőröző rend-
őrökkel.

Barna Jánosné, Ibolya néni 
a vasútállomás közelében la-
kik. Néhány hete taxit rendelt 
vasárnap hajnalra, hogy az 
kivigye a Bajcsy térről induló 
buszhoz. 

A taxi azonban nem érke-
zett meg, ezért az idős asszony 
jobb híján csomagokkal a ke-
zében, gyalog indult el. Ekkor 
találkozott össze a járőröző 
rendőrökkel, akik – miután 
egyébként is a Bajcsy tér felé 
teljesítettek szolgálatot– elvit-

ték Ibolya nénit. A 
nyugdíjas asszony 
úgy fogalmazott: 
nagyon kedvesek, 
segítőkészek voltak a rend-
őrök, akiknek ezúton is kö-
szönetet mond. 
BARNA JÁNOSNÉ: Nem 
késtem le a buszt, hála a rend-
őröknek. Tisztelem őket, soha 
nem csalódtam a rendőrség 
munkájában, pozitívan állok 
hozzájuk. Nekem korábban is 
volt hasonló esetem, amikor 
rendőrök segítettek. Nagyon 
köszönöm nekik mindezt!

SOKAN ÉLTEK 
A LEHETŐSÉGGEL

Újra regisztráltathatták kerékpár-
jaikat a két keréken közlekedők. A 
harmadik alkalommal tartott akció-
nak ezúttal a Pesti úti kerékpárüzlet 
adott otthont. A regisztráció során 
matricával látták el a bicikliket, 
amely a rendőrök munkáját segí-
ti, ha netán ellopnák a kétkerekű 
járműveket. Emellett a hiányzó 
kötelező tartozékok pótlása sem 
maradhatott el. 

KÖSZÖNET A RENDŐRÖKNEK!
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MI 
LEHET 
A 
MEGOLDÁS? 

Egy facebook bejegyzés indítot-
ta el azt a folyamatot, aminek 

eredménye több száz megosztás és 
természetesen sok száz komment, 
vélemény – pro és kontra. Bonácz 
Boglárka a maga és a belvárosban 
élők nevében tette közzé az interne-
ten azt a kérelmet, amelyet a polgár-
mesterhez és a rendőrkapitányhoz 
intézett. Mint írja: mindenki számá-
ra megfelelő megoldást szeretnének 
találni arra, hogy néhány fi atal ne 
használja versenypályának a belváros 
útjait. A kezdeményezéshez a lakók 
támogatását is kérték aláírás formá-
jában. Két nap alatt 112 aláírás gyűlt 
össze, amelyet eljuttattak a város 
vezetőjének és a rendőrkapitánynak. 

Megoldást keresnek arra: 
• a lakók tudjanak pihenni, hi-

szen a fiatal autósok hétvégente 
éjszakánként rendszeresen nagy 
sebességgel hajtanak az utcákon, 
óriási zajt csapva

• ne történjen baleset, hiszen mind 
a szabályosan közlekedőkre, mind 
a gyalogosokra is veszélyesek a szá-
guldozó fi atalok 

Javaslataik: 
• fekvőrendőr vagy fi x traffi  pax 

kihelyezése az érintett szakaszokra( 
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Kossuth Ferenc utca, Bercsé-
nyi út, Széchenyi út, Szolnoki 
út, Rákóczi út ) 

• gyorsulásra alkalmas sza-
kasz kialakítása a város távo-
labbi részén, ahol a szágul-
dás szerelmesei hódolhatnak 
szenvedélyüknek (pl.Vásártér, 
régi laktanya, vagy ipari park 
környéke ) 

Bonácz Boglárka a levélben 
példaként hozta felt a Hunga-
roringet, illetve Kunmadarast, 
ahol a 2-8 ezer forint közötti 
összegért használhatják az au-
tósok a gyorsulásra kialakított 
szakaszt. 

Boglárka a kérelemben 
hangsúlyozza: nem a békésen 
köröző vagy éppen a parko-
lóban beszélgető fiatalok-
kal van baj. Azokkal, akik 
versenypályának használják 
éjszakánként Cegléd utcáit. 

****
A polgármester és a rendőr-

kapitány közös sajtótájékoz-
tatón vázolta fel a lehetséges 
megoldásokat. Amióta újra 
megszaporodtak a bejelen-
tések az éjszakai száguldozó 
vagy éppen drift elő autósok-
ról, napi kapcsolatban van a 
város vezetése a rendőrséggel. 
Az önkormányzat lehető-
ségei ugyan korlátozottak, 
de vannak – fogalmazott a 
polgármester. 

TAKÁTS LÁSZLÓ, polgár-
mester: Elkötelezettek va-
gyunk és szeretnénk olyan 
megoldást találni, ami meg-
nyugtató a városban élőknek. 
Bízunk benne, hogy az össze-

hangolt lépésekkel eredmé-
nyeket tudunk elérni. Vizs-
gáljuk annak a lehetőségét, 
hogy milyen forgalomtech-
nikai megoldásokkal lehetne 
a száguldozást megszüntetni. 
Szóba kerülhet olyan sebesség 
korlátozó küszöbök kiépítése, 
amelyek nem fekvőrendőrök, 
hanem úttechnikai megoldá-
sok, amivel a sebességet lehet 

csökkenteni. Vagy esetleg 
járdaszigetekkel, terelések-
kel, elhúzott sávokkal lehet 
lassítani a forgalmat. A kö-
vetkező évi költségvetésből 
olyan helyeken, ahol nem 
lakóövezet van, próbajelleggel 
kialakítunk forgalomlassító 
megoldásokat és meglátjuk, 
ennek milyen hatása lesz. 

A rendőrségnek alapvetően 
két feladata van, egyrészt a 
megelőzés másrészt a jog-
szabályok betartatása – erről 
már a rendőrkapitány beszélt. 
Országos tendencia, hogy 
eredményt a legtöbb esetben 
csak a szankcionálás hoz. 

TÖRÖK CSABA, r.alez-
redes, kapitányságvezető, 
CRK: Minden eszközzel, ami 
a rendőrség kezében van, 
élni fogunk. A belvárosban, 
azokon az utakon, ahol erre 
szükség van, rejtett módon, 
civil járművekből ellenőrizzük 
az autósokat éjszakánként 
egészen addig, amíg ez a fo-
lyamat meg nem áll, amíg a 

száguldozás meg nem szű-
nik. Mindezt a környéken élő 
nyugalma, és a közlekedők 
biztonsága érdekében. 

A Nemzeti Közlekedési 
Hatósággal közös ellenőrzés 
során a jogszabályoknak nem 
megfelelően átalakított au-
tókat azonnal, soron kívüli 
kivizsgálásra küldik- mondta 
a rendőrkapitány. A polgár-
mester a levélben felvetett 
által felvetett esetleges gyor-
sulási pálya kialakításával 
kapcsolatban elmondta: nem 
érzi kivitelezhetőnek a pálya 
létrehozását, hiszen az számos 
üzemeltetési kérdést felvet.
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Tájékoztatjuk a Ceglédi 
Közös Önkormányzat 

illetékességi területén adózók 
fi gyelmét, hogy az alábbiak 
szerint tegyenek eleget a beje-
lentési, valamint adóbevallási 
kötelezettségeiknek:

Magánszemélyek 
kommunális adója:

adóköteles: a magánszemély 
tulajdonában lévő lakóház, 
lakás, az építési tilalommal 
nem terhelt beépítetlen bel-
területi földrészlet, a nem 
magánszemély tulajdonában 
álló lakásbérleti joga.

Építményadó: 
adóköteles: az önkormány-

zat illetékességi területén lévő 
nem lakás céljára szolgáló 
épület. (például: üzlet, bolt, 
műterem, raktár, műhely, stb.) 

Az adó alanya, aki az év 
első napján az építmény tu-
lajdonosa. Több tulajdonos 
esetén a tulajdonosok tulaj-
doni hányadaik arányában 
adóalanyok. 

Az adózónak az építmény-
adóról és a magánszemély 
kommunális adójáról az adó-
kötelezettség keletkezését, il-
letve változását követő tizenöt 
napon belül kell adatbejelen-
tését teljesítenie. Bejelentési 
kötelezettsége van az eladónak 
és a szerzőnek (örökösnek, 
megajándékozottnak) is. 

Az adókötelezettséget érintő 
változást a következő év első 
napjától kell fi gyelembe venni.

Helyi iparűzési adó: 
Az adó alanya a vállalkozó
Bejelentkezési és bevallási 

kötelezettsége van:
Állandó jellegű tevékenység 

után az önkormányzat illeté-
kességi területén székhellyel, 
telephellyel (fi ók-telephellyel) 
rendelkező vállalkozónak az 
adóról az adóévet követő év 
ötödik hónap utolsó napjáig

Ideiglenes jelleggel a tevé-
kenysége befejezése napját 
követő hónap tizenötödik 
napjáig kell az adóbevallást 
teljesíteni. 

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy 
a KATA-s vállalkozások vál-
tozásbejelentését kizárólag 
határidőn belül van módunk 
elfogadni.

Idegenforgalmi adó: 
Bevallási kötelezettsége van: 
A szállásadónak, aki az 

adóbeszedésre kötelezett te-
vékenységét annak keletkezé-
sétől számított 15 napon belül 
köteles az önkormányzati 
adóhatóságnál írásban beje-
lenteni. A vendégéjszakákról 
a tárgyhót követő hó 15-ig 
bevallást kell tennie.

Gépjárműadó: 
Az eladónak a tulajdonos-

változást követő 8 napon be-
lül, a vevőnek pedig 15 napon 
belül bejelentési kötelezett-
sége van a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Járási Hivatala 
Okmányirodájában.

Az adó alanya alapvetően 

az a személy, aki/amely a jár-
műnyilvántartásban az év első 
napján üzemben tartóként, 
ennek hiányában tulajdonos-
ként szerepel.

Az adóalany az adatbe-
jelentési kötelezettségét az 
adónemre vonatkozó nyom-
tatványon, vagy elektronikus 
úton is teljesítheti az önkor-
mányzati adóhatóság részére.

A bejelentési- és a bevallási 
nyomtatványok az Önkor-
mányzat honlapján www.
cegled.hu jobb oldalon az 
Ügyintézés menüben, letölt-
hető nyomtatványok cím alatt 
közvetlenül letölthetők.

Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap van lehe-
tőség elektronikus kapcso-
lattartásra. A kormányzati 
ügyfélvonal elérhető a 1818-as 
telefonszámon vagy a 1818.hu 
weboldalon.

Személyes tájékoztatást az 
Adócsoport munkatársai ad-
nak ügyfélfogadási időben. 

Kérjük, amennyiben a ki-
küldött egyenlegértesítő ada-
taiban eltérést talál, jelezze 
az önkormányzati adóható-
ságnál.

Az adót főszabály szerint 
félévente két egyenlő részlet-
ben március hónap 15. nap-
jáig, valamint szeptember hó-
nap 15. napjáig – tárgyévben 
2018. szeptember 17-ig – kell 
megfi zetni.

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL
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FRANK SCHWIEGER: 
ZEUSZ ÉS BANDÁJA

Az iskolakezdés lázában 
égő fi atalok közül sokan most 
ismerkednek meg a görög 
mitológiával, ami nagyon 
fontos alapja az európai gon-
dolkodásnak, mondhatni a 
világlátásunk alfája. De sok-
szor túl bonyolultak, túl ne-
hezen emészthetőek az ere-
deti mítoszok ahhoz, hogy 
a kisiskolások is megértsék 
a lényegüket, a mondani-
valójukat, és még élvezzék is 
azt, amit olvasnak. A most 

megjelent Zeusz és bandája 
című könyv erre tesz kísér-
letet: a mai gyerekek nyelvén 
mutatja be a görög isteneket, 
többek között Héraklészt, 
az izompacsirtát; Démétért, 
a hippiszerű „bio-istennőt”, 
vagy Aphroditét, akinek a 
teste saját bevallása szerint 
tökéletes. Igen, saját maga 
szerint, hiszen ez a könyv 

minden fejezetében egy-egy 
bemutatkozás, az istenek ma-
guk vallanak önmagukról, 
hogy tisztázzanak minden 
félreértést. Vagy hogy még 
bonyolultabbá tegyék a dolgo-
kat, ezt döntsék el az olvasók. 
De miért született meg ez az 
isteni napló? Erről Zeusz, a 
főisten ír az előszóban: „Hogy 
miért gurult el a gyógyszerem, 
ahogy ti mondanátok? Mert 
ti, emberek az agyamra men-
tek. Vagy háromezer éve azt 
képzelitek, mindent tudtok 
rólunk. Az egész egy Homé-
rosz nevű alakkal kezdődött 
az ókori Görögországban. 
Azóta meg mindenki azt hi-
szi, hogy írhat rólunk féligaz-
ságokat, ferdítéseket vagy 
egyszerű kitalációkat. És ti, kis 
barátaim, még el is hiszitek a 
sok marhaságot!

De most ennek egyszer s 
mindenkorra vége. Nincs több 
összevissza fi rkálás – MOST 
MI BESZÉLÜNK!”

****
JAMIE OLIVER: 
5 HOZZÁVALÓ

A brit szakács 15. könyve je-
lenik meg magyarul, ami elég 
szép teljesítmény 16 év alatt, 
hiszen 2002-ben olvashatták 
először a magyar rajongók 
Jamie Oliver első kötetét, a 
Pucér szakácsot. Sokan nem 
kedvelik a stílusát, de ennél 
sokkal többen imádják, és 
bárki bármit gondol a konyha-

művészetéről, az biztos, hogy 
Nagy-Britanniát és a világ 
többi részét is befolyásolta a 
gondolkodása, az ételekkel 
kapcsolatos véleménye, elég 
csak az angol és amerikai isko-

lai menzák megreformálásra 
tett kísérletére gondolni, ami 
hol kisebb, hol nagyobb ered-
ménnyel világított rá az iskolai 
közétkeztetés problémáira. A 
mostani, az 5 hozzávalóval 
készülő ételekről szóló könyv 
a korábban már megjelent 30 
perces és 15 perces receptek 
hagyományaihoz tér vissza, de 
ezúttal nem az idő rövidsége, 
hanem a receptek egyszerűsé-
ge a lényeg, azaz hogy minél 
előbb elkészüljön az ebéd vagy 
a vacsora.

A 135 vadonatúj recept 
között találni salátákat, ola-
szos tésztákat, csirke- és hal-
ételeket, zöldségeket, ázsiai 
rizs- és tésztaételeket, mar-
hából, sertésből és bárányból 
készült fogásokat és persze 
desszerteket is. 

Pap Zoltán

Könyvajánló
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A vasútállomás második világ-
háború alatti bombázására 
emlékeztek augusztus 29-én. 
Beszédében a polgármester, 
Takáts László úgy fogalmazott: 
örökké fájó seb ez, amin csak 
az segíthet, ha emlékezünk és 
beszélünk róla. Ha felidézzük 
az ártatlan áldozatok emlékét.

A megemlékezést hagyomá-
nyosan annak az óvóhelynek 
a helyén tartják, ahol az 1944. 
augusztusi bombázásban több 
mint ötvenen szörnyet haltak.  
A bombák nem válogattak, 
pusztításuknak áldozatul es-
tek gyermekek, felnőttek, 
idősek. A hetvennégy évvel 
ezelőtti eseményeket a polgár-

mester elevenítette fel. Mint 
mondta: a légitámadások nem 
csak a síneket, de a város egy 
teljes részét elpusztították. 
Mai ésszel felfoghatatlanul rö-
vid idő alatt kialakult a hábo-
rús automatizmus Cegléden 
is. A beszámolók szerint már 
nem szolgált meglepetésként, 
hogy a legtöbb vasárnapon, 
sokszor éppen az istentiszte-
letek időpontjában vijjogott 
fel a szirénák üvöltő hangja. 
Emlékeznünk kell az áldo-
zatokra, és beszélnünk kell a 
szörnyűségről, hogy ez és eh-
hez hasonló soha többé nem 
történhessen meg. Kegyeleti 
megemlékezést Bereczky Őrs, 

református lelkész mondott, 
majd a Patkós Irma Színház 
tagjainak prózai, valamint 
zenei műsorát hallhatták az 
emlékezők. A bombatámadás 
emlékművénél a kegyelet 
virágait helyezték el Ceg-

léd Város Önkormányzata, a 
Pest megyei kormányhivatal 
Ceglédi Járási hivatala, a Ceg-
lédi Városvédő és Szépítő 
Egyesület, a HONSZ ceglédi 
szervezete, a MÁV Zrt. ceglédi 
állomásfőnöksége, a Ceglédi 
Tankerületi Központ, vala-
mint a Ceglédi Szakképzési 
Centrum képviselői. A ki-
helyezett tablókon a 74 évvel 
ezelőtti újságcikkeket, vala-
mint a bombázás után készült 
fotókat is megnézhették az 
emlékezők.

A BOMBATÁMADÁS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK
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EMLÉKTÁBLÁK

Cegléden 157 darab 
emléktábla találha-
tunk, az augusztus-
végi állapot szerin – 
tájékoztatott Reznák 
Erzsébet a Kossuth 
Múzeum igazgatója.

Az oldalt össze-
állította

Kőhalmi Dezső

LEÁLLÓ ÖBÖL 
AZ ISKOLA 

ELŐTT
Rimóczi Gábor, a Táncsics 
Mihály Általános Iskola 
igazgatója kezdeményezé-
sére, az intézmény bejárata 
előtti úton felfestéssel, leálló 
öblöt alakítottak ki tanév-
kezdésre, a gyermeküket 
autóval iskolába szállító 
szülők részére. Ahol néhány 
perc alatt megoldhatják a 
ki-beszállást.

ÉLÜNK 
ÉS 
MEGHALUNK
Az anyakönyvi hi-
vatal adatai szerint 
az év első hét hó-
napjában a nyilván-
tartásukba 669 szü-
letést, és 856 elhalá-
lozást jegyeztek be. 
A házasságkötések 
száma 89 volt.
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Augusztus huszadika idén 
különösen nagy ünnep volt 
a Farkas családnál. 100. szü-
letésnapján köszöntötték a 
legidősebb családtagot. Farkas 
Lászlóné, Karolin néninek sze-
rettei mellett a város is boldog 
születésnapot kívánt. 
Virágbolt kínálatának is beil-
lene annak a háznak a nappa-
lija, ahol a 100. születésnapját 
ünneplő Farkas Lajosné él. 
Családjától csodás csokro-
kat és – és most már hagyo-
mányosan – az életkorának 
megfelelő szál rózsát is kapott. 

A város nevében pedig az al-
polgármester, Hegedűs Ágota 
látogatta meg, hogy virággal 
és csomaggal köszöntse Karo-
lin nénit. Az alpolgármester 
a miniszterelnök, valamint 
Cegléd polgármestere által 
aláírt emléklapot is átnyújtott 
az ünnepeltnek.  Karolin néni 
nyugdíjba vonulása előtt a 
ceglédi húsüzemben dolgozott 
adminisztrátorként, mellette 
három gyereket nevelt fel. 
Majd’ 40 éve özvegy már, de 
családja óvó szeretete mindig 
körbeveszi. Nem is olyan ré-

gen még tett-vett, besegített 
a házi munkába is, sajnos 
azonban most nehezebben 
mozog. Imádja a verseket, 
de a friss híreket, újságokat 
is szívesen lapozza, bár most 
már leginkább családja olvas-
sa fel neki. 

Az ünnepről természetesen 
nem hiányozhatott a torta 
sem. Ráadásul nem csak ő, a 
család több tagja is augusztus 
20-án született, így valóban 
családi ünnepség volt ez a 
különleges évforduló.

ISTEN ÉLTESSE, KAROLIN NÉNI!



18. oldal



19. oldal



20. oldal

A szakmai eszmecserén most 
is gyorsan túllendülünk, s 
máris új mederbe terelődik 
a beszélgetés. A Zsoltárokról 
kezd mesélni, a nem várt si-
kerről, mely még ma is tart, 
de Ő már új feladatra vágyik.

– Szeptember 18-án az 
albertirsai művelődési 
házban is bemutatod a 
„Képi gondolatok a zsol-
tárok könyvéből” című 
albumodat. Kiállítás és 
a könyvbemutató közös 
útra indul?

– A képanyagnak 2016. 
novemberében volt az első 

bemutatója Albertirsán. Gya-
korlatilag két éve vándorol 
az országban és fog is még jó 
sokáig. Ehhez társul most már 
egyre gyakrabban a könyv-
bemutató, ami nagy öröm 
számomra.

Tudod, hogy mi az érdekes? 
Azokra a helyekre is eljut 
a kiállításom, amelyekhez 
gyerekkoromban kötődtem. 
Miskolcon születtem, most 
lesz ott a bemutatója. Karca-
gon éltem 10 éves koromig, 
ott laknak az őseim, erre fel 
ott lesz jövőre, március 15-
én. Püspökladányban tavaly 

decemberben mutattam be, 
ott meg édesapám dolgozott 
hosszú évekig. Túrkevén – 
ahol felnőttem – már kétszer 
is bemutattuk. Aztán ott van 
Debrecen, ahol egykor fény-
képésztanuló voltam. Baján 
unokatestvéreim éltek, ott 
tanultam meg úszni a Sugo-
vicán. Körbe járom azokat 
a településeket, ahol egykor 
megfordultam és találko-
zom olyan rokonokkal, akik-
kel már régen elszakadtunk 
egymástól, hiszen mindenki 
felnőtt, ki így, ki úgy élte-éli 
az életét.

– Ez mennyire tudatos?
– Teljesen véletlenül törté-

nik így, hidd el. Lehet, hogy 
valahol tudat alatt formáló-
dott, de nem volt célirányos.

– Mi költözött a lel-
kedbe a Zsoltárok he-
lyébe?

MOSOLYOG A SZEMEM, AMIKOR RÓLA BESZÉLEK

Kíváncsisága nem hagyta nyugodni és még az építés szakaszá-
ban bekukkantott a galériába, hogy alaposan szemügyre vegye 
Leitner József fényképezőgép gyűjteményét. Baán Katalin fotó-
művész barátsága sokat jelent számomra, a közös ötletelések 
feltöltenek a sűrű hétköznapok forgatagában. Egyike azon 
művészeknek, akit bármikor felhívhatok, felugorhatok hozzá 
egy kávéra, beszélgetésre.
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– Egyrészt lakik benne egy 
fi atal költő, Fabók Endre. Az 
ő verseit szeretném képekben 
megjeleníteni, de közben jött 
egy festőművész kapcsolat. 
Ráth László, aki nem csak zse-
niális művész, hanem kiváló 
dalszerző is. Talán hallottál az 
édesapjáról, Roth-Ráth Lász-
ló fotóművészről. Nos Laci 
„megajándékozott” engem a 
saját szerzeményeivel. Most 
ezekhez a dalokhoz készítek 
montázsokat, benne vagyok 
nyakig.  Szinte egy idősek 
vagyunk és rájöttem, hogy 
ennek okán nagyon sok a 
közös emlékünk, nagyon sok 
dologról egyformán gondol-
kodunk. 

– „A fotóművész a 
hagyományos, analóg 
fényképezést a digitá-
lis utómunkával ötvözi, 
miközben a különleges 
montázstechnikát a szí-
vével, lelkével és hitével 
teszi az aranynál is éke-
sebbé.” – írta rólad Eifert 
János a „Zsoltárok” aján-
lójában. A dalok, milyen 
fotók megszületését se-
gítik elő?

– Baán Katisat! Egyértelmű. 
Óriási anyagom van a számí-
tógépem rejtekében. Persze, 
nem minden esetben olyan 
könnyű feladat ez, mint első-
re tűnik. Például Lacinak van 
olyan dalszövege, ami ’56-ról 
szól. Azt nem lehet „képiesíte-
ni”, mert az az ő ’56-os emléke 
Budapestről, én Karcagon él-
tem át. De nem is azzal van a 

baj, mert az érzés az egyforma 
nagyjából, hanem a dalban 
annyi konkrét esemény van, 
ami teljesen az ő története. 
Amikor ilyet csinálok, – a 
zsoltárokkal is így voltam – 
a hozzám intézett üzenet, a 
lelkemben megfogalmazódó 
érzés, emlék az, amit én meg-
mutatok a fotó által. Legyen 
az akár egy vers, vagy jelen 
esetben egy dal.

– Fekete-fehér, vagy 
színes világot álmodsz?

– Színes világ ez, fi noman 
vissza fogott árnyalatokkal.

– Milyen nagyságú so-
rozatban gondolkodsz?

Elsősorban digiporámában. 
Nagyon nehéz egy ilyen kiállí-
tást úgy bemutatni, hogy egy-
szerre jelenjen meg az ihletet 
adó dallam és a fotó. Ugyan-
akkor nagyon egyszerű is a 
mai digitális világban, hiszen 
egy nagy kivetítőn, miközben 
a képek „pörögnek” sorban 
egymás után, a zene alatta 
pontosan illeszkedik, mintegy 

ritmust ad a vetítésnek. Ebből 
a digiporámából – amibe na-
gyon sok kép kell - kiveszem 
a számomra legfontosabbakat 
és azok kerülnek a falra. Né-
hány már elkészült, de jövőre 
lesz ebből valami. Nos ennek 
a lázában vagyok. Látod, mo-
solyog a szemem, amikor róla 
beszélek, annyira élvezem ezt 
csinálni.

– Bámulatos, hogy 
mennyi energia van 
benned! Folyamatosan 
szervezel, tábort vezetsz, 
kiállításra utazol, holnap 
épp Miskolcra. Hogy bí-
rod?

– Totyogva – mondja jóízű 
nevetéssel. Igazából jól érzem 
magam a bőrömben. Sok ba-
rátom van, akik azt mondják, 
hogy „téged az egész ország-
ban szeretnek”. Nem tudom, 
hogy igazuk van-e, minden-
esetre jól esik. Honnan az 
energia? Sokat beszélgettünk 
már veled, hogy van az a 35 
év, ami „kiesett az életemből”. 
Ez művészi, történelmi hiá-
nyosságokat is eredményezett, 
ugyanakkor egyrészt ezekből 
építkezek, másrészt ezeket 
próbálom pótolni. Mondják 
gyakran, hogy olyan „ború-
sak” a fotóid. Azok is, hiszen 
ott van mögöttük az elveszte-
getett idő, ugyanakkor az ez 
idő alatt szerzett tapasztalat, 
öröm és tudás. Ez semmikép-
pen nem önsajnálat, egyszerű 
felismerés.

KozI
Fotók: Baán Katalin
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1840. augusztus 29-én a Ma-
gyar Tudós Társaság ülésén 
Vállas Antal készítette az első 
dagerrotípiát Magyarorszá-
gon. A Magyar Fotóművészeti 
Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége (MAFOSZ) kezde-
ményezésére ezt a napot nyil-
vánították a magyar fotográfi a 
napjának.

Idén szeptember 1-jén 
Biatorbágyon volt a magyar 
fotográfi a napja nyitórendez-

vénye, ahol Horváth Imre, a 
MAFOSZ elnöke különböző 
díjakat adott át. Papp Elek, 
a Ceglédi Fotóklub tagja itt 
kapta meg a Nemzetközi Fotó-
művészeti Szövetség (FIAP) 
legnagyobb elismerését, az 
EFIAP Diamond 3-at. (FIAP 
Kiválóság Gyémánt Díj 3. fo-
kozat). Az EFIAP Diamond 
3 cím elnyerésének feltételei: 
50 különböző képpel leg-
alább 200 díjat kell nyerni 

10 különböző országban. A 
feladat nehézségét jól érzé-
kelteti, hogy idáig a világon 
ez csak öt embernek sikerült, 
köztük az egyik Papp Elek. 
Magyarországon pedig ő az 
egyetlen olyan fotós, aki az 
EFIAP Diamond 3 mellett a 
szintén igen rangos kitünte-
tést, az MFIAP-ot (Master of 
Photography FIAP) is magá-
énak mondhatja. Egy másik 
jelentős nemzetközi fotós 
szervezet, a PSA (Amerikai 
Fotográfi ai Társaság) az idén 
3 képét jutalmazta: a Dante 
földjén aranyérmet, a Ma-
gányos csónak bronzérmet 
nyert, a Bölcs című képet 
pedig a legjobb portrénak 
választották. 

Papp Elek eddig 77 ország-
ban vett részt fotópályázato-
kon, ahol 1454 díjat szerzett. 
A legutóbbival pedig kiér-
demelte a „gyémántember” 
titulust.

Czinege Imre

A GYÉMÁNTEMBER
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Tájékoztató háziorvosi, gyermekorvosi, ügye-
leti rendelések helyének változásáról.

A Kárpáti A. u. 9. - Kossuth F. u. 17. szám 
alatti épületegyüttes rövidesen kezdődő 
felújítása miatt az ott rendelő egészségügyi 
szolgáltatók költözésére/költöztetésére vár-
hatóan a következő ütemben kerül sor:

1. Az I. és V. számú felnőtt háziorvosi 
körzetek és a központi háziorvosi ügyelet 
Rákóczi út 51-55. szám alatti társasház (a volt 
Tömörkény Patika) épületének földszintjére 
2018. szeptember 25 – 28. között költözik át. 

A felnőtt háziorvosi rendelés kezdete az 
átmeneti helyen várhatóan 2018. október 1. 

(hétfő). A központi ügyeleti ellátás kezdete 
az átmeneti helyen várhatóan 2018. szep-
tember 28. (péntek)

2. Az I. és a VI. házi gyermekorvosi körze-
tek szolgáltatói várhatóan 2018. október 1-5. 
között költöznek át a Reggel u 2. szám alá.

3. A II., a III. és a VII. házi gyermekorvosi 
körzetek szolgáltatói ugyancsak 2018. októ-
ber 1- 5. között költöznek át a Rendelőintézet 
III. emeletére.

A házi gyermekorvosi rendelések kezdete 
az átmenti helyen várhatóan 2018. október 
8. (hétfő)



Tisztelt Ingatlantulajdonos, 
Ingatlanhasználó!
Városunkban számos olyan 
útkereszteződés található, 
amely az ültetett vagy el-
burjánzott növényzet miatt 
nem belátható, és a bizton-
ságos közlekedést zavarja. 
A növényzet nem megfelelő 
telepítése, gondozatlansága 
balesetveszélyes helyzeteket 
teremt!

Tájékoztatom az érintett in-
gatlanok tulajdonosait, hasz-
nálóit, hogy az ingatlanuk 
előtti útkereszteződés belát-
hatóvá tételéről gondoskodni 
kötelesek.

Kérjük az érintett ingatla-
nok tulajdonosait, használóit, 
amennyiben ingatlanuk előtt 
az útkereszteződés belátható-
ságát növényzet akadályozza, 
gondoskodjanak annak gya-

kori ritkításáról, metszéséről, 
vagy kiirtásáról.

Cegléd Város Önkormány-
zatának a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló 9/2014. (III. 
27.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) 6. 
§-ában foglalt rendelkezései 
szerint, aki nem gondoskodik 
az ingatlana előtti útkereszte-
ződés beláthatóvá tételéről, 
mulasztásával közösségelle-
nes – jogsértő – magatartást 
tanúsít.

A Rendelet 9/A. § (2) be-
kezdése alapján a jogsértés 
elkövetője akár százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal, illetve a 3. § (2) 
bekezdése alapján ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bír-
sággal sújtható. Helyszíni 
bírság kiszabása a közterü-
let-felügyelő hatásköre.

A témával kapcsolatban 
további információk iránt a 
Ceglédi Közös Önkormány-
zati Hivatal közterület-fel-
ügyelőinek ingyenes hívható 
zöldszámán {06-80/200-064} 
érdeklődhetnek.

A közlekedés biztonsága 
mindannyiunk számára fon-
tos, és a balesetek megelőzése 
közös érdekünk! Köszönjük 
együttműködésüket!

Cegléd Város 
Önkormányzata

Lakossági tájékoztató

Felhívás az ingatlanok előtti útkereszteződések 
beláthatóvá tételére
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– Cegléden, az Újvároson 
születtem 1939. február 20-án 
és Határ Juliannának keresz-
teltek. Anyukám Koncsik 
Júlia, a kor szokásának meg-
felelően háztartásbeliként 
gondozta a kertet, ellátta az 
aprójószágot és nevelte a gye-
rekeket. Hat évre rám született 
a húgom, Ilona. Az öcsém, 
Mihály pedig 16 évvel fia-
talabb nálam. Édesapánk, a 
nótás kedvű Határ Mihály 
továbbszolgáló huszár sza-
kaszvezető volt a Ceglédi 
Huszárlaktanyában. Tőle örö-
költem a katona- és magyar 
nóták valamint a népdalok 
szeretetét. Háromévesen már 

vele együtt fújtam az első 
világháborús bakanótákat. 
Nem csoda, hogy már ilyen 
kiskoromban ki akart vinni, 
büszkélkedve bemutatni a ka-
tonatársainak a kaszárnyába, 
lóháton. Ám a paripa megijedt 
a szélfútta, hosszú szőke ha-
jamtól, két lábra ágaskodott 
és apám nagy lélekjelenléttel 
ledobott, a megrettent anyám 
karjába. Ha lecsukom a sze-
mem, most is magam előtt 
látom a katonákat, akik va-
sárnap az utat végigénekel-
ve masíroztak a templomba 
a nagymisére, majd onnan 
vissza a laktanyába. Máig 
gyakran eszembe jutnak a 

nagy dalikázással végződő 
disznótorok, szüretek és csa-
ládi összejövetelek, amikor 
mint a szivacs, úgy szívtam 
magamba a szebbnél-szebb 
énekeket. Nem is beszélve a 
hosszú téli estékről kukorica-
fosztáskor, amelyeken olykor 
hajnalig mondtuk a tengernyi 
nótát. Serdülő lány korom-
ban május éjszakáján nekem 
is ott állt a májusfa a házunk 
előtt, és az én ablakom alatt is 
felcsendült a szerenád. Szép, 
nyugodt, egymást szerető, 
jó világba születtem akkor, 
amikor a Coca Colás szán-
nal repülő, piros bugyogós, 
dagadt Mikulás helyett még 
a Jézuska hozta az ajándékot 
és a karácsonyfát!

– Az általános iskolát az 
Újvároson végeztem el. Már 
16 évesen a Kőrösi úti Má-
jus 1 Ruhagyárban ültem 
a szalag mellett, és varrtuk 
a legfrissebb divat szerinti 
női– és férfi ruhákat a nyugati 
megrendelő cégek számára. 
S még ebben az esztendőben 
gyűrűs menyasszonya lettem 

Ceglédi 
sorsok

Az elegáns, frissen fodrászolt, szép ékszerekkel ékesített, éle-
tének 80. évében járó asszony, Károly Ferencné, ahogy unokái, 
dédunokái hívják, Károly mama a mai napig – késő éjbe nyúlóan 
is – ott van valamennyi magyar nóta, népdal és lakodalmas 
zenei esten, Cegléden. Az énekesekkel csendesen együtt ének-
li a dalokat, amelyeket hihetetlen memóriával, kivétel nélkül 
tud elejétől-végig. Életéről és 77 éves daltanuló szenvedélyéről 
beszélgettünk a szépen gondozott kertes házában, amelynek 
udvarán és utcafrontján még szeptember elején is ott illatoz-
nak a rózsák és másféle virágok, amelyeket a legnagyobb hőség 
idején minden hajnalban meglocsolt. Nem is kellett kérdéseket 
feltenni, mindenre itt van a válasz.

JULI MAMA NÓTÁI
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egy szorgalmas, ügyes kezű 
kőművesnek, Károly Ferenc-
nek. Ahogy nagykorú lettem 
menten összeházasodtunk. 
Lett két gyerekünk. Feri 1957-
ben, Laci 1965-ben született.  
Majd jöttek sorra az unokák: 
Ferike, Jancsika, Cilike és La-
cika. Már van két dédunokám 
is, az egyik Jancsika, a másik 
Nórika. 

Nagyon szerettük egymást 
a párommal. Szívesen hívtuk 
össze jeles alkalmakkor a 
családot. Sokat jártunk tán-
colni, szórakozni, zenét és 
nótát hallgatni. Ott voltunk 
minden bálban, buliban, 
a Kossuth étteremben, az 
EVIG éttermében, és a Bem-
ben. Gyakran betértünk a 
cigányzenés Magyarba, meg 
a FÖLDSZÖV-be. 

Húszévi varrógép fölé gör-
nyedéstől megfájdult a hátam, 
romlott a szemem. Szerencsé-
re sikerült állást változtatnom. 
A következő húsz esztendő-
ben én voltam a távbeszélő 
központ kezelője a cégnek. Öt 
fővonal és 35 mellékállomás 
zúgott-zizegett a szobámban. 
Innen mentem nyugdíjba.

– A szabadidőmben és a 
házimunka közben is, ha te-
hettem mindig szólt a nóta 
a tévéből, a rádióból, vagy 
éppen a 100 darab kazettám-
ról, amelyeken darabonkét 
száz csendül fel átlagosan. A 
gyűjteményt Mihály öcsém 
vette fel a kedvemre, az évek 
során. Több mint húsz esz-
tendeje meghalt a szeretett 

párom. Elővettem egy nagy, 
vonalas spirálfüzetet és a téli 
esteken róttam a sorokat. Egy-
más után leírtam az általam 
ismert énekeket, dalokat. A 
legkedvesebb 53 számot egy 
ülésre, evés-ivás nélkül, CD-re 
énekeltem, amelyek közül 
is a szívemhez legközelebb 
áll a „Szebben ragyog a két 
szemed, mint két csillag az 
égen…” kezdetű. Az éneke-
sek sorából nagyon szeretem 
Fényes Györgyöt, és még so-
kakat, másokat. Ha tehetem, 
bekapcsolom a Dankó Rádiót, 
de rendszeresen nézem hét-
köznap 11-től délig a Muzsika 
Tv-t, vasárnap pedig a Duna 
TV ebéd utáni félórás „Szól a 
nóta” című adása a favorit ná-
lam. Büszke vagyok rá, hogy 
nagyon sok általam gyűjtött 
dalt, nótát kinyomattunk és 
azokból több híres zenész, 
énekes is kért-kapott. Nagy 
álmom, hogy egyszer jó vol-
na összejönni a Hungarikum 

Bizottság tagjaival, akik a ma-
gyar nótát is bevették a hun-
garikumok sorába. Szívesen 
adnék nekik a gyűjteményes 
könyvemből. A 2007-ben 
készült, házilagos kiadvány 
címe: Juli mama legkedvesebb 
nótái, dalai. Amit újabb kiad-
vány követett, „Kedvenc nó-
táink gyűjteménye” címmel.  
Az azóta eltelt időben tovább 
gyarapodott a repertoárom. 
Úgy gondolom, nemsokára 
ideje lesz a harmadik kötetet 
megszerkeszteni.

–Hálát adok az Istennek, 
hogy a nótás kedvemet to-
vábbadtam a gyerekeimnek 
és unkáimnak, akik közül a 
legtöbb magyar nótát Ferike 
tudja. Szívesen énekelünk, ha 
összejön a család, de én külön 
is szoktam az unokáimnak el-
mondani egy-egy szép nótát. 
Most már lassan a dalolásban, 
énektanulásban a dédik is 
sorra kerülnek.

Kőhalmi Dezső



26. oldal

KEREKDOMB FESZTIVÁL
Szeptember 13. és 16. között a tokaji borvidék aprócska települé-
se, Tállya, kitárja nagy múltú kastélyának kapuját, templomainak 
ajtajait, feldíszíti utcáit, csinosítja dűlőit, pincészeteit. A szeptem-
beri napsütésben, a tokaji szőlőskertek ölelésében idén negyedik 
alkalommal indul útjára Észak-Magyarország leghangulatosabb 
őszi fesztiválja.
A programok sorában a főszerepet a bor és a kultúra kapja, a 
színházi, irodalmi előadások, fi lmvetítések és gyerekprogramok 
mellett koncertek szórakoztatják az idelátogatókat. www.kerek-
dombfeszt.hu

kulturális
paletta

NE CSAK NEKEM „ZENÉLJENEK”

Oláh Tibor első önálló kiállítása nyílik szeptember 28-án 
pénteken 17.00 órakor a Kossuth Művelődési Központ Ka-
maragalériájában. A Benedek Péter Rajzkör tagja fi atal kora 
óta vonzódik a művészetekhez. Kiállításának egyik részében 
ismerős ceglédi utcarészleteket tekinthetnek meg a látoga-
tók, míg a tárlat anyagának másik felét személyes emlékek 
inspirálták. Mindegyik egy történet, mindegyik egy zene. 
Mindenkinek máshogy szólal meg. A tárlatot Rónai Gábor 
művésztanár nyitja meg. www.cegledikultura.hu

Az oldalt összeállította: 
KozI

A MAGYARORSZÁGI ROMANTIKA MŰVÉSZETE     

A ceglédi Kossuth Művelődési Központ kamara-
termében folytatódik Gimesy Péter művészet-
történész vetített képes előadás sorozata, melynek 
első őszi időpontja szeptember 17. hétfő 17.30. 
Az előadó ezúttal a magyarországi romantika 
művészetét veszi górcső alá. Előadásában kitér 
Kisfaludy Károly, Orlay Petrich Soma és Zichy 
Mihály műveinek irodalmi vonatkozásaira. Fes-
tészeti és szobrászati példák segítségével körbe 
járja a korszak forradalmi hangulatát, szabad-
ság szeretetét. Kép: Gyárfás Jenő: Tetemrehívás 
1881. www.mek.oszk.hu; www.cegledikultura.hu
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– Milyen fejlődésen ment 
át a falu a tucatnyi esz-
tendőben?

– Az első megválasztásom-
kor, amikor szembekerültem a 
Nyársapát többmilliós adóssá-
gával, akkor még nem voltam 
főállású polgármester. Javas-
latomat elfogadták képviselő-
társaim és az egész testület 
két cikluson át lemondott 
tiszteletdíjáról, az adósság 
csökkentése érdekében. Ez so-
kat segített az anyagi problé-
máink megoldásában. Ennek 
volt köszönhető, hogy néhány 
év után a pályázatainkhoz 
önerőt tudtunk biztosítani.

– Melyek voltak a legje-
lentősebb beruházásaik 
a három választási ciklus 
alatt?

– Első lépésként a falu tel-

jes területén 2000-re kiépült 
a szennyvízhálózat, amelyre 
minden házat bekötöttek. 
Megépült az általános iskola 
körül a kerítés és felújítottuk 
a napközi otthont. Az óvoda 
is új kerítetést, továbbá játszó-
teret kapott. Tavaly pedig az 
egész intézmény kívül-belül 
megújult. Teljes tatarozáson 
esett át az úgynevezett bázis-
épület, ahol a közmunkásaink 
telephelye található és ott lét-
rehoztunk egy kis zöldségbol-
tot. Új temetőt alakítottunk ki, 
amit bekerítettünk, terepren-
deztünk és építettünk ott egy 
ravatalozót. A posta mellett 
játszótér készült. Tetőtől talpig 
tataroztuk a polgármesteri hi-
vatalt, amely új nyílászárókat 
kapott. Többfelé épült járda 
és az utakat is folyamatosan 

karban tartjuk. Felújítottuk 
a közösségi rendezvényeink 
színterét, a Szarka kúriát, 
amelynek udvarát parkosí-
tottuk, és kemencéket is épí-
tettünk. A hangulatos szaletli 
alatt egyszerre száz ember tud 
helyet foglalni. A vendégek 
kiszolgálása és a rendezvények 
lebonyolítása érdekében fa-
házakat állítottunk a portán. 
Méltó módon díszíti a teret a 
hatalmas, jelképes Szent Ko-
rona. A köztereinket szintén 
megszépítettük; több művé-
szeti alkotást helyeztünk ki. A 
jeles csemői fafaragó Orisek 
Ferenc, a népművészet mes-
tere elkészítette II. Rákóczi 
Ferenc, valamint Árpád feje-
delem szobrát. A képviselők 
adakozásából Trianon emlék-
művet hoztunk létre. A nagy 
mesemondó Benedek Elek 
emlékét őrzi Elek apó kútja, 
amelynek 130 mázsás kövét 
Gyöngyössolymosról szállít-
tattuk, egyenesen a bányából. 

A föld és a falu szeretete párosul a nyársapáti polgármester Kis 
Miklós életében, s hogy mindkét vágyát nagy intenzitással vált-
ja valóra, az bizonyítja, hogy a családi gazdasága fenntartása 
mellett 12 éve vezeti a helység önkormányzatát.

NYÁRSAPÁT A FEJLŐDÉS ÚTJÁN
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Törtel határából behozattuk a 
vihar által kidöntött, úgyneve-
zett Rákóczi fát. Ennek a több 
mint 400 éves fának a törzse 
köszönti a faluba érkezőket, 
az út mentén. A főtér mellett 
megvettünk egy családi házat, 
ahol a Leader program kereté-
ben szálláshelyeket szeretnénk 
létesíteni, a falusi turizmus 
fejlesztése érdekében. A hoz-
zánk érkezők ellátogathatnak 
birkafarmra, tehenészetbe 
és egy hangulatos borozóba. 
Szállást kínálunk a szom-
szédságunkban lévő Bognár 
Go-kart park országos hírű 
versenyeit látogatók számára 
és a vadásztársaság vendég-
vadászai számára is tudunk 
majd kvártélyt biztosítani.

– Milyen beruházásaik 
vannak folyamatban és 
melyek a következő fej-
lesztési elképzelései?

– A legjelentősebb az új 
egészségház építése. Még az 
idén egy épületbe kerül a há-
ziorvosi rendelő, a fogorvosi 
rendelő és a védőnői szolgálat. 
Hamarosan átadjuk a hat vál-
lalkozásnak otthont adó ipari 
parkot. Ahol 140 négyzetmé-
ter alapterületű „inkubátor 
ház”, vagyis irodaház épül, 
amelyet, terveink szerint no-
vemberben adunk át.  

Most folyik a közbeszerzési 
eljárás 100 millió forint ér-
tékben, dűlőútépítésre. Négy 
dűlő kap majd makadám utat. 
Ebben a pályázatban ben-
ne van egy nyolcvan lóerős 
traktor beszerzése is, amelyet 

a földes dűlőutak grédere-
zésére és tolólapozására fo-
gunk használni. Pályáztunk 
a községben lévő csapadékvíz 
elvezető csatornák rendbeté-
telére, illetve kiépítésére, ezek 
várhatóan a jövő év végére 
valósulnak meg. A Cegléd 
– Nyársapát – Nagykőrös út-
vonalra 12 év alatt háromszor 
terveztük meg a kerékpárutat. 
Reméljük, egy-két éven belül 
megvalósul a települések ke-
rekezőinek álma. 

– Milyen változások kö-
vetkeztek be Nyársapát 
életében az utóbbi évek-
ben szociális és kulturá-
lis területen, és mekkora 
a foglalkoztatottság?

– Tizenegy évvel ezelőtt 
létrehoztuk a tanya-, illetve a 
falugondnoki szolgálatot. A 
feladatot két fő látja el. A mun-
ka elvégzéséhez Vidékfejlesz-
tési pályázatból nyertünk két 
darab kilencszemélyes Ford 
autóbuszt, amelyeket arra is 
használunk, hogy az ellátás-
ra szoruló, nehéz mozgású, 
idősebb embereket hetente 
kétszer elvisszük a szüksé-

ges kivizsgálásokra a ceglédi 
kórházba, rendelőintézetbe. 
Az autókat civil szerveze-
tek is igénybe vehetik. Az-
zal jár fellépésekre például 
az asszonykórusunk, vagy 
versenyekre visszük a CVSE 
birkózó szakosztályában spor-
toló fi ataljainkat. A szépen 
felújított és berendezett mű-
velődési házunkban, a Szarka 
kúriában számtalan kulturá-
lis és szabadidős programot 
szervezünk évről-évre. Külön 
kiemelem a Nyársapáti Lecsó-
fesztivált, amelyet idén tízedik 
alkalommal hirdettünk meg, 
56 csapat részvételével, a prog-
ram Máté Péter emlékesttel zá-
rult. Most folyik a készülődés 
a hagyományos Szüreti Mulat-
ságra, amit szeptember 22-én 
rendezünk meg. A munkaerő-
helyzet fontos meghatározója 
az itteni emberek életének is. 
Mindössze hét közmunkásunk 
van, akik a faluban tevékeny-
kednek. Sokan dolgoznak 
a hűtőházban és reggel este 
autóbuszok hozzák-viszik a 
bejárókat a ceglédi, kecskeméti 
és a jászberényi munkahelyek-
re. Nyársapát Pest megye egyik 
legfiatalabb, egyre növekvő 
létszámú települése. Az első 
megválasztásomkor a lakos-
ság száma 1846 személy volt, 
ami 258 fővel gyarapodott. Ez 
bizonyítja, hogy egyre élhe-
tőbb a településünk, s szeretik 
a lakói. Nem véletlen, hogy a 
következő tervem egy bölcső-
de építése.

Kőhalmi Dezső
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A felnőttek és az ifi k augusz-
tus 1-jén kezdték meg a fel-
készülést, melyben volt egy 
hét hazai edzőtábor is. Hat 
felkészülési mérkőzést ját-
szottak, mindegyiken remek 
hozzáállást mutattak a játéko-
sok és visszatért a kiváló küz-
dőszellemük. Ez lényegi elem, 
hiszen a tavalyi szezonban a 
mentális problémák okozták a 
leginkább a sikertelenségüket. 
Minden okunk megvan arra, 
hogy bízzunk benne, szép 
szezon előtt állnak, melyben 
sok örömöt okoznak majd 
szurkolóiknak.

A serdülő korosztály már 
július 23-án munkába állt, a 

felkészülésben egy hét hazai 
edzőtábor is helyet kapott. 
Az U14 augusztus elején, az 
U12 pedig augusztus utolsó 
hetében kezdte az edzéseket. 
Az U10 és U9 korosztályok 
szeptember 13-tól edzenek.

Ami a felnőtt csapat játékos-
állományát illeti, örvendetes – 
amellett, hogy együtt maradt 
a tavalyi keret –, hogy két új 
gólerős játékos is érkezett a 
Lajosmizsétől. S ahogy ez a 
Cápáknál lenni szokott, ebben 
a szezonban is három ceglédi 
fi atalt dobnak a mélyvízbe a 
felnőttekhez.

Tóth Norbert vezetőedző, 
Ceglédi Kék Cápák SE: „Az 

augusztus elsejei kezdés előtti 
időszakra is adtam feladatot 
a lányoknak, otthon kezdtek 
el két hetet készülni egyénileg 

DOBOGÓS REMÉNYEK
Nem távozott játékos a Kék Cápák NB II-es női kézilabdacsapa-
tából, ám érkezett kettő új és további három saját nevelésű fi atal 
is helyet kap a keretben. A nagycsapat mellett természetesen 
az utánpótlás döntő többsége is már hetekkel ezelőtt munkába 
állt. A bajnoki rajt sem várat már magára, szeptember 16-án 
meccselnek először a felnőttek, s rögtön hazai pályán. Az előző 
pontvadászatban a vártnál gyengébben szerepeltek a Cápák, 
most viszont ismét dobogós, de minimum dobogóközeli he-
lyezésben bíznak.
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kapott programok szerint. A 
csapat eddigi munkáját úgy 
értékelem, hogy minden já-
tékosban azt a pozitív lelke-
sedést látom, ami a sikerünk 
titka lehet, ha megmarad ez a 
jó hozzáállás. Az öltözői han-
gulat is nagyon pozitív. Persze 
mindenhol vannak kis súrló-

dások, így itt is előfordult már, 
de a lányok egymást átsegítve 
maguk között oldják ezt meg 
és olyan irányba terelik, ami 
előrébb viszi a csapatot. A 
felkészülésünk és a mentális 
hozzáállásunk is azért tart itt, 
mert fejben remekül állnak 
hozzá a lányok. Remélem, ez 
a szezon végéig kitart és akkor 
akár a dobogón is végezhe-
tünk majd.”

Az utánpótlásban tudato-
san úgy alakítják U12 felett a 
csapataikat, hogy az ügyesebb 
gyerekeknek mindig legyen 
lehetősége a kicsit idősebb 
korosztályban is játszaniuk. 
Az a tapasztalat, hogy a ruti-
nosabbak között gyorsabban 
és jobban fejlődnek, ezért az 
idén sem változtatnak ezen a 
koncepción. Az ifi k és a ser-
dülők a III. osztály Dél-cso-
portban, az U14 a III. osztály 

Kovács László Régióban ját-
szanak. U12-ben, U10-ben 
és az U9-ben nincsenek osz-
tályok, a Cápák csapatai a 
Kovács László Régióban ver-
senyeznek.

Jelenleg nem ideálisak a 
körülményeik sem az után-
pótlás nevelésre, sem pedig 
egy sikeres felnőtt csapat 
működtetésére. Csoda a sok 
remek eredményük, ami a 
játékosok és edzők kitartásá-
nak köszönhető. A megoldást 

az új és kibővített sport-
csarnok elkészülte jelentheti 
majd, hiszen most a felnőttek 
és az ifi k heti három edzé-
séből egy éjszaka van, egy 
pedig rendszerint elmarad a 
sportcsarnok pénteki egyéb 
programjai miatt. A serdü-
lő, az U14-es és az U12-es 
együttes hetente egyszer fél 
pályára jut be a csarnokba, 
a másik két edzésre Nagy-
kőrösre kell utaztatni őket, 
illetve a Várkonyi Iskola kézi-

labdázáshoz picinyke torna-
termében edzenek. 

Mivel mindig a saját után-
pótlásukból töltik fel a korosz-
tályaikat, minden évben szinte 
„kiürül” a két legfiatalabb 
korcsoport. Ezek a korosztá-
lyok csak az iskolakezdés után 
telnek meg újra, így most is 
várják azoknak a 2009-2010-
2011-ben született lányoknak 
a jelentkezését, akik szeretnek 
sokat labdázni, illetve szívesen 
megismerkednének a kézi-

labdasport szivacslabdával 
űzött változatával (Informá-
ció: Pudics Zsolt egyesületi 
elnök, 30/95-14-994).

Az első fordulóban, szep-
tember 16-án, vasárnap a 
felnőttek a tavaly még az egy 
osztállyal feljebb versenyző 
Gyömrővel csapnak össze, az 
igen nehéznek ígérkező talál-
kozó 15 órakor kezdődik, az 
ifi k pedig utánuk, 17 órakor 
a BVSC-t fogadják.

VGM 
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A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Shane Black friss vért fecskendez a Predator-so-
rozatba ezzel a kirobbanó új résszel, amelyben a 
vadászat a világűr távoli zugaitól a külvárosi utcákig 
terjed. Az univerzum legveszedelmesebb ragadozói 
más fajok DNS-ét használva genetikailag módosí-
tották magukat, így most erősebbek, okosabbak és 

halálosabbak, mint bármikor. Mikor egy kisfi ú tudtán 
kívül a Földre vonzza őket, csupán egy exkatonákból 
álló szedett-vedett csapat és egy morózus technika-
tanárnő állhat az emberiség pusztulásának útjába. 
Főszereplők: Olivia Munn, Boyd Holbrook. Rendező: 
Shane Black.

PREDÁTOR – A RAGADOZÓ

FILMAJÁNLÓ:

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

SZEPTEMBER 13-TÓL SZEPTEMBER 19-IG:
Patkós Irma terem hétköznap:
16:00 Macskafogó- magyar rajzfi lm

18:00 Az Apáca – amerikai misztikus horror

20:00 Predátor- a ragadozó – amerikai akció-kaland-horror

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 és 16:00 A hihetetlen család – amerikai animációs 

családi akciófi lm

16:00 Macskafogó- magyar rajzfi lm

18:00 Az Apáca – amerikai misztikus horror

20:00 Predátor- a ragadozó – amerikai akció-kaland-horror

Huszárik Zoltán terem hétköznap: 
15:45 Kaliforniai rémálom – amerikai zenés vígjáték

16:00 12 évszak az erdőn – természetfi lm-sorozat

17:45 Ahol a gonosz lakik – mexikói horrorfi lm 

19:45 Nem vagyok sorozatgyilkos – feliratos, amerikai horror 

Huszárik Zoltán terem hétvége:
14:00 Virágvölgy – magyar dráma 

15:45 Kaliforniai rémálom – amerikai zenés vígjáték

16:00 12 évszak az erdőn – természetfi lm-sorozat

17:45 Ahol a gonosz lakik – mexikói horrorfi lm 

19:45 Nem vagyok sorozatgyilkos – feliratos, amerikai horror 

SZEPTEMBER 20-TÓL SZEPTEMBER 26-IG: 
Patkós Irma terem hétköznap:
16:00 Macskafogó- magyar rajzfi lm

18:00 Egy kis szívesség – amerikai bűnügyi thriller

20:00 Végállomás esküvő – amerikai romantikus dráma 

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 és 16:00 Macskafogó- magyar rajzfi lm

18:00 Egy kis szívesség – amerikai bűnügyi thriller

20:00 Végállomás esküvő – amerikai romantikus dráma 

Huszárik Zoltán terem hétköznap: 
17:45 Kutyám nélkül sehova – ciprusi vígjáték

19:45 Lajkó: Cigány az űrben – magyar-orosz vígjáték

Huszárik Zoltán terem hétvége:
14:00 és 16:00 A művészet templomai: Caravaggio- feliratos 

olasz dokumentumfi lm

Szeptember 22. (szombat) 

11:00 Egy magyar nábob – magyar fi lm

12:30 Kárpáthy Zoltán 

SZEPTEMBER 21.(PÉNTEK) 
18:15 Az Egyórás üzlet – magyar rövidfi lm 

(16 éven felülieknek! )
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Hétfőtől péntekig: 
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédről és a térség-
ből minden hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében? Min-
den hétköznap a Híradó után
Hétfő:  18:50 Archív-múltidéző magazin
Kedd:  18:50 Sportközvetítés
Szerda: 18.50. Sporthírek 
 19:10 Hosszabbítás 
 19:30 Fogadóóra – politikai magazin
Csütörtök:  19:00 Múzsa – kulturális magazin
 19:30 Könnyű – zenei magazin
Péntek:  18.50 Múzsa (ism.) 
  19:30 Fogadóóra (ism.)
Szombat:  18:00 Heti hírösszefoglaló
Vasárnap:  18:00 Sportközvetítés (ism.) 
  19:10 Háttér – a hét magazinjainak 

ismétlése 
www.ctv.hu
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(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

CSOMAGOLÓKAT,
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK
2 műszakos (12 órás), 3+3-as munkarendbe 

a Prologis ipari parkba,
valamint biatorbágyi logisztikai céghez

MINŐSÉGELLENŐRÖKET, 
OPERÁTOROKAT,

TARGONCAVEZETŐT
3 műszakos, 8 órás munkarendbe. 

Ingyenes céges busszal a bejárás Ceglédről, 
Ceglédbercelről, Albertirsáról megoldott.

Felvételi interjú 2018.  szeptember 25. 
kedd, 13.00 óra,  Cegléd, Kossuth tér 5/a, 

Művelődési Ház.

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653

sárgarépa: 100 Ft/csom. vagy 220 Ft/kg-tól
zöldség: 200 Ft/csom. vagy 850 Ft/kg-tól 
burgonya: 100 Ft/kg-tól
hegyes erős paprika: 30 Ft/db-tól
Tv paprika: 200 Ft/kg-tól 
kápia paprika: 300 Ft/kg-tól
fürtös uborka: 250 Ft/kg-tól
kapor: 100 Ft/csom.
paradicsom: 200 Ft/kg-tól
sóska: 1.000 Ft/kg-tól
spenót: 800 Ft/kg-tól
tojás: 29 Ft/db-tól 
vöröshagyma: 160 Ft/kg-tól
kelkáposzta: 400 Ft/kg-tól
fehérkáposzta: 280 Ft/kg-tól 
karalábé: 100 Ft/db-tól
karfi ol: 400 Ft/kg-tól
zeller: 150 Ft/db-tól  
szilva:  200 Ft/kg-tól
őszibarack: 200 Ft/kg-tól
sárga dinnye: 300 Ft/kg-tól
görögdinnye: 160 Ft/kg-tól
főző tök: 200 Ft/kg-tól
cukkini: 100 Ft/db-tól 
padlizsán: 400 Ft/kg-tól
fejtős bab: 350 Ft/kg-tól
zöldbab: 400 Ft/kg-tól
csemege kukorica: 50 Ft/db-tól
körte: 300 Ft/kg-tól
szőlő: 200 Ft/kg-tól
földi eper: 1.500 Ft/kg-tól
szeder: 1.300 Ft/kg
füge: 70 Ft/kg-tól
fejes saláta: 200 Ft/db
áfonya: 3.500 Ft/kg
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A Ceglédi Közös Önkor-
mányzati Hivatal közterü-
let-felügyelői a közterületek 
rendjének és tisztaságának 
ellenőrzése során az elmúlt 
időszakban rendszeresen ta-
pasztalják, hogy a kerti hul-
ladékot, a lakásokban hasz-
nálhatatlanná vált nagyobb 
méretű háztartási felszerelési 
tárgyakat, bútorokat, vala-
mint egyéb feleslegessé vált 

ingóságokat, lomokat az in-
gatlan tulajdonosok/haszná-
lók – jóval a megszervezett 
hulladékszállítás meghirdetett 
időpontja előtt - kihelyezik az 
ingatlanok előtti közterületre.

Kérem a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a városkép megóvá-
sa érdekében tartózkodjanak 

a megszervezett hulladék-
szállítás meghirdetett határ-
ideje előtt, vagy azt követően 
közterületen történő hulladék 
elhelyezéstől.

Felhívom a fi gyelmet, hogy 
a háztartásokban feleslegessé 
vált dolgok, veszélyes hulla-
déknak nem minősülő lom 
elszállításáról a Duna-Tisza 
Közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft . (DTKH Kft .) 

évente egyszer, egyedi – tömb-
ház esetében közös képviselői 
– megrendelés útján, házhoz 
menő rendszerben gondosko-
dik. A DTKH Kft . ugyancsak 
házhoz menő begyűjtés for-
májában évente 6 alkalommal 
gondoskodik a kerti hulladék 
elszállításáról.

A lomtalanítás időpontjáról, 
valamint területi megoszlá-
sáról a DTKH Kft . 30 nappal 
az akció előtt értesíti az érin-
tetteket.

A közösségi együttélés alap-
vető szabályairól és ezek el-
mulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló 9/2014. (III. 
27.) önkormányzati rendelet 
alapján a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes maga-
tartást valósít meg az az ingat-
lantulajdonos, aki a szervezett 
hulladékszállítás meghirdetett 
határideje előtt, vagy azt kö-
vetően helyez ki hulladékot 
a közterületre. A jogsértés 
elkövetője a közterület-fel-
ügyelő által kiszabható ötven-
ezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal, vagy százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.

****
A témával kapcsolatban 

további információk iránt a 
közterület-felügyelők ingye-
nes hívható zöldszámán {06-
80/200-064} érdeklődhetnek.

A kerti hulladék elszállítás-
ról, valamint a házhoz menő 
lomtalanítás feltételeiről bő-
vebb információ a https://
dtkh.hu oldalon található.

Cegléd tisztasága érdekében 
kérjük a lakosság együttmű-
ködését!

Cegléd Város 
Önkormányzata

Tájékoztatás lomhulladék és 
kerti hulladék kezeléséről!
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2018. szeptember 15. (szom-
bat)

Cegléd Nyitott Templomok Napja: Magyarok Nagy-
asszonya Kápolna – A szentmise után 18:00 
órakor vetítéssel egybekötött előadás az építé-
szeti világdíjas kápolna történetéről dr. Surányi 
Dezső közreműködésével. 
Evangélikus Templom – 18:00 órakor Finta 
Gergely orgonaművész koncertje, 21:00 óra 
Halleluja kórus koncertje. Mindkét helyszínen 
ingyenes a belépés!

2018. szeptember 22. (szom-
bat)

Cegléd, műszaki vizsga-
bázis Dohány utca 31.

II. Kétkeréken Cegléden - Prevenciós rendez-
vény: 
Rendőrmotoros bemutató, ügyességi versenyek, 
járművek ingyenes műszaki átvizsgálása, ingye-
nes kerékpár regisztráció

2018. szeptember 23. (va-
sárnap)

Cegléd Szabadság tér II. Ceglédi Triál Bajnokság – Látványos triál 
verseny
Az ország legjobb extrém bringásainak verse-
nye izgalmas látnivalót kínál a kilátogatóknak. 
Hegedűs László és csapata a HegeShow által 
szervezett rendezvény a tavalyi nagy sikerre 
való tekintettel az idén is megrendezi az ext-
rém bajnokságot.

2018. szeptember 28. 17.00 
(péntek)

Cegléd, Ceglédi Galéria Ne csak nekem „zenéljenek”– Kiállítás Oláh 
Tibor festményeiből. A tárlat október 26-ig 
látogatható.

2018. szeptember 28. (péntek) Cegléd, belváros III. Ceglédi Városi Sportnap és Pest Megyei 
Futó-és Gyalogló Nap

2018. szeptember 29. 18.00 
(szombat)

Albertirsa, Móra Ferenc 
Művelődési Ház

Dumaszínház – A majmok királya címmel Fel-
méri Péter estje. Jegyár 2900 Ft

MI? – HOL? – MIKOR?
Cegléd és térsége programajánlata



36. oldal

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vál-
lalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, a magyarországi gyár 
10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok 
kipufogórendszeréhez gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket.  
A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-ban 
az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mellett 
történő munkavégzés •  egyszerűbb gépbeállítások elvégzése 
• minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kapcsolódó do-
kumentálás.

Elvárások: • pontos, precíz munkavégzés • több műszakos mun-
karend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: • megszakítás nélküli, folyamatos munka-
rend: � 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) � 3 nap pihenőnap �  
3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: •  versenyképes fizetés •  munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) •  egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) •  azoknak, akik legalább 120 
km-re laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda pesten 
• munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás támogatása 
• hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyelvi képzési lehető-
ség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük, 
jöjjön el a következő toborzó napunkra.

2018.09.18., 14:00 – Cegléd, Kossuth Művelődési Központ, 
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A

További tesztírás (időpontok és helyszínek)  
a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre (Budapesttől 20 km) jelenleg 
az alábbi munkakörbe keresünk SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA 
munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és


