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Ötezer tő virágpalántát osztott szét az önkor-
mányzat azoknak, akik korábban igényelték. 
Társasházakhoz, intézményekbe, családi há-
zakba és balkonokra is vitték a szebbnél szebb 

egynyári virágokat és muskátlikat. A város 
vezetése évek óta oszt ingyenesen palántákat. 
A cél, hogy minél virágosabbak, mutatósab-
bak legyenek a ceglédi utcák, terek, előkertek. 

MEGVÁLTOZOTT MENETREND

Átmenetileg megváltozott a Nagykőrösre menő és onnan jövő 
buszok forgalmi rendje. A Kőrösi út felújítási munkái miatt 
ideiglenesen a Petőfi  utcán haladnak a járművek. A Síp utca 
helyett átmenetileg a Mészáros Lőrinc és a Mátyás király utca 
között kialakított megállónál lehet le-és felszállni.

PALÁNTÁT OSZOTTAK

hírek
innen-
onnan

ÚJ ÉVAD
A Ceglédi Alkotók Egyesülete 
fotóművészeinek nyílt kiállítása 
2019. május 9-én a Kossuth Mű-
velődési Központ Kamaragaléri-
ájában. A tárlaton 9 fotóművész, 
fotográfus: Abonyi Maya (szek-
cióvezető), Baán Katalin (CAE 
alelnöke), Barna Karolin, Fabó 
Katalin, Garamszegi Krisztina, 
Koroknai László, Kozma Cecília, 
Szamosvári József és Töreki Zsolt 
33 fotója került a falakra.
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300 ÚJ MUNKAHELY

Mintegy 300 új munkahelyet létesít az In-
fi neon Kft  Cegléden. A német tulajdonú 
vállalat újabb gyárat épít. A 32 milliárdos 
beruházáshoz 6,4 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást ad a kormány-jelen-
tette be a külügyminiszter, Szíjjártó Péter 
Budapesten. Az új egységben az elektromos 
és hibrid autókhoz gyártanak majd félvezető 
modulokat.

Elkezdődött a világháborús emlékmű felújí-
tása. A város pályázaton nyert két és fél millió 
forintot a munkákra. Megújulhat a szobor és 
annak talapzata, emellett pedig a hősi halottak 

nevét tartalmazó feliratokat is újra festik, sőt 
az egész emlékművet anti graffi  ti vegyszerrel 
kezelik a szakemberek.



FEJLESZTÉS 
A DIAGONÁL KFT-NÉL

Irodával és csarnokkal bővült a 
Diagonál 3000 Kft . Az építőipari 
kivitelezéssel foglalkozó ceglédi 
cég a fejlesztéshez 42 millió forin-
tot nyert hazai pályázaton. A kor-
mányzati támogatással megvaló-
suló beruházás a dolgozóknak 
kulturált munkakörülményeket 
biztosít, és nagyban segíti a vál-
lalat további fejlődédét. 

MEGÚJUL AZ EMLÉKMŰ

hírek
innen-
onnan
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Sávelhúzás, útszűkítés, új zeb-
rák létesítése – ezeket a lehe-
tőségeket is megvizsgálja az 
önkormányzat egy egyeztetés 
eredményeként. Minden érin-
tett szerv, hatóság részt vett 
azon a megbeszélésen, ahol 
arra keresték a megoldást, 
hogyan lehetne csökkenteni a 
Kossuth Ferenc utcai forgalmat 
illetve annak sebességét. 

Mentők, katasztrófavéde-
lem, rendőrség, helyi közút-
kezelő, Magyar Közút, Vo-
lánbusz, Várvag Kft ., közte-
rület felügyelők, kerékpáros 
egyesület és természetesen 
a város vezetése. Ők mind 
részt vettek az egyeztetésen. 
Egy-egy forgalomtechnikai 
változás vagy éppen projekt 

megvalósítása előtt egyébként 
is zajlanak ilyen találkozók, 
de nem ilyen széles körben 
– mondta a polgármester. 
Takáts László úgy fogalmazta: 
most minden érintett véle-
ményére és ötletére szükség 
van ahhoz, hogy megoldást 
találjanak. 

„Azt tartjuk legfontosabb-
nak önkormányzati oldalról, 
hogy biztosítsunk közösen 
olyan lehetőséget, olyan akár 
közlekedésbiztonsági, akár 
más dolgokat, amelyek a város 
életét segítik” – így fogalma-
zott a város polgármestere. 
Többször is felmerült már a 
fekvőrendőr lehetősége. A 
Kossuth Ferenc utca azonban 
a mentők és a tűzoltók kiemelt 

vonulási útvonala.  A mentő-
szolgálat helyi vezetője szerint 
ez hosszabb vonulási időt je-
lentene. „Számításaink szerint 
80-90 km-es átlagsebességgel 
megyünk végig a Kossuth 
Ferenc utcán. Ez igényli azt, 
hogy segítsenek bennünket 
a közlekedők. Ha ez 30 km/
óra – és egy fekvőrendőrnél 
megközelítőleg annyi vagy 
még alacsonyabb, akkor 50 
másodperccel hosszabb idő 
alatt érünk a Városházától 
a Széchenyi útig” – mondta 
Lovas Ottó. 

A Volánbusz forgalmának 
jelentős része is a Kossuth 
Ferenc utcán halad át. Ezért 
a fekvőrendőrök kihelyezését 
ők sem tudják támogatni. 
Nem tudnák tartani így a me-
netrendet. A fekvőrendőrök 
elhelyezése ellen egyébként 
korábban más helyen már 
maguk a lakók is tiltakoz-
tak. Más forgalomtechnikai 
lehetőségek is vannak azon-
ban. Például  a sávszűkítés.  
„Hanghatással egyéb hatás-
sal nem jár és lényegében a 
forgalmat csak arra a szintre 
lassítja vissza, ami kezelhető”  

Egyeztetés a Városházán

MEGRÁZTA A VÁROST…
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2019 húsvétja gyásznapként 
vonul be Cegléd legújabb kori 
történelmébe. A feltámadás 
reggelére „a fájdalom körbe-
ért a városon”. Mindez csak 
azért, mert egy úgynevezett 
„fi atal” mámorában úgy gon-
dolta, hogy az alatta lévő 150 
lóerővel már annyira erős, 
hogy mindent megtehet. Akár 
gyilkolhat is.

Ki ezért a felelős, és mit le-
het tenni, hogy ilyen tragédia 
soha többet ne fordulhasson 
elő városunkban?

Nyilván elsődlegesen felelős 
a gázpedált taposó felelőtlen 
„fi atal” . A család felelőssége 
is óriási, akik autót raktak a 
közlekedésre-vezetésre éretlen 
fi úcska feneke alá. Nyilván 
a rendőrségnek és a város-
vezetésnek is sáros lehet a 
lelkiismerete. Végezetül mi 
magunk, városlakók is fele-
lősek vagyunk a tragédiáért, 
mert eltűrjük, hogy nagyon 
sokszor érdekeinkkel ellenté-
tes rossz törvényeket aggassa-
nak koloncként a nyakunkba.

Mit lehet, illetve mit kell 
tenni, hogy a halálos forgalom 
szelídüljön?

A legelső és legfontosabb, 
hogy rendet kell tenni a fe-

jekben. Igaza van Bereczky 
Tiszteletes úrnak, hogy mára 
az autók kisajátították az ut-
cákat. Ezt én úgy fogalmazom 
meg, hogy Cegléd lassan már 
élhetetlen a rengeteg gépjár-
mű miatt. Hétköznap regge-
lente negyed nyolc és nyolc 
óra között az egyik tumultus 
a másikat éri. Muszáj ennyit 
autózni? Muszáj szép száraz 
napos időben is a gyerekeket 
autóval vinni az iskolába? 
Tessenek kérem körülnézni a 
jelzett időpontban a katolikus 
és református iskolák környé-
kén, hogy milyen állapotok 
uralkodnak!

Ezen kívül az sem előírás, 
hogy tehetős szülők drága 
BMW-t, Mercedes-t, stb. vesz-
nek a friss jogosítványos gyere-
küknek, akiknek többsége az-
tán a feltűnési viszketegségben 
gyorsulásosdit játszik. Ennek 
megakadályozására a Tisz-
teletes úr a közlekedési rend 
átalakítását és számtalan fekvő-
rendőr elhelyezését javasolja. 
Azonban ne felejtsük el, hogy 
a sok fekvőrendőr az éppen 
beteget szállító mentőautót is 
lelassítja, ezért ezt a megoldást 
nehezen tudnám támogatni. 
Más a helyzet a városi közleke-

dési renddel. Cegléd életében 
éppen a harmadik ún. közle-
kedési koncepció kialakítására 
került sor az elmúlt években, 
de az elképzelésekből mind a 
mai napig vajmi kevés valósult 
meg. Mint képviselő, tettem 
javaslatot a Kossuth tér déli 
oldalán lévő, jelenlegi nagyon 
balesetveszélyes közlekedés 
észszerű megváltoztatására, 
ez sem került bevezetésre. A 
városvezetésnek tehát vannak 
sürgős teendői e vonatkozás-
ban.

Ezt is fi gyelembe véve, úgy 
vélem, a megoldás kulcsa a 
rendőrség és a büntetési té-
teleket megállapítók kezében 
van. Mi az akadálya annak, 
hogy a száguldozók jogosítvá-
nyát (okozott baleset nélkül is 
!!!) a helyszínen minimum egy 
évre bevonják? Mi az akadálya 
4-5 milliós bírság kiszabásá-
nak? Mi az akadálya annak, 
hogy aki bedrogozva vagy 
ittasan halálos balesetet okoz, 
szándékos emberölés miatt 
legyen felelősségre vonva? 
És a kérdéseket még lehetne 
folytatni, a válaszok és az in-
tézkedések pedig nem tűrnek 
halasztást, ha azt akarjuk, 
hogy többet hasonló tragédia 
ne történjen.

Csuri Károly
önkormányzati képviselő

Halálos ceglédi forgalmunkról
Néhány gondolat Bereczky Örs tiszteletes úr írásához

– így fogalmazott Bori Zoltán 
a Ceglédi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályve-
zetője. A sávszűkítés viszont 
több kérdést is felvet – mond-

ta a Magyar Közút képviselő-
je. Megnehezíti például a téli 
hóeltakarítást, jégmentesítést. 
A megbeszélés eredménye-
ként azonban annak lehető-

ségét is megvizsgálják, hogy 
esetleg részleges behajtási 
tilalmat vezessenek be az 
éjszakai órákban a Kossuth 
Ferenc utcán. 
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„Engem is megrázott a Hús-
vét előtti éjjel történt tragikus 
baleset. Olvastam az ezzel 
kapcsolatos cikkeket, kom-
menteket, hozzászólásokat, 
hallgatom a véleményeket. 
Senki ne higgye, hogy az aláb-
biakkal fel akarom menteni 
a KRESZ-t megszegő sofőrt.

De….. A mi – szülők – 
felelőssége csak azzal kap-
csolatban vethető fel, hogy 
odaadjuk gyermekeinknek 
az autót? Szerintem nem. 
Ne tagadjuk, mindegyikünk 
keble dagad, ha gyermekünk 
valamit sikeresen teljesít. Nem 
vesszük el tőlük az ollót, kést, 
szerszámokat, hanem meg-
tanítjuk őket azokat hasz-
nálni. Ilyen az autóvezetés 
is. Gyermekeim is szereztek 
jogosítványt. Utána beültünk 
melléjük és gyakoroltunk ve-
lük. Tudni akartuk, hogyan 
vezetnek. Aztán elengedtük 
őket egyedül, felhívva fi gyel-
müket: „Vigyázz magadra és 
másokra is!” Vétettek hibákat, 
mint ahogy mi is. Igaz ők 
Trabantot és Ladát vezettek.

De az egész nem itt kezdő-
dik. Szerintem ott, hogy nem 
fogjuk meg a kezüket 2-3 éves 
korban, amikor átmegyünk 
a zebrán, hanem hagyjuk, 
hogy a műanyag motorral, 
rollerral, kisbiciklivel sze-

rencsétlenkedjenek, amikor 
még a járdán sem tudnak 
biztonságosan haladni ezekkel 
a mini „járművekkel”. Nem 
vesszük ezeket a kezünkbe és 
elmagyarázzuk gyermekünk-
nek, hogy a zebrán gyalog és 
gyorsan haladunk át, hogy 
az autók tovább mehessenek, 
mert az úttest a járműveké. 
Majd a járdán ismét felülhet 
játékaira. Hogy nem visz-
szük el őket a zebráig, mert 
az 10-15 méterrel több utat 
jelent nekünk, ezért akárhol 
átmegyünk gyerekkel vagy 
nélkülük.

Hogy nem állunk meg egy 
pillanatra sem, mielőtt lelé-
pünk az úttestre, nem nézünk 
körül, sőt még néhányan a 
fejüket is lehajtják, így nem is 
látják, hogy jön-e autó vagy 
nem, pedig akár van zebra, 
akár nincs, az úttest a jár-
műveké. Ehhez tegyük még 
hozzá, hogy gyalogosként 1-2 
méteren belül meg tudunk 
állni, míg a több tonnás jár-
műveknek, menjen akármi-
lyen lassan ez 10 méterekre 
tehető.

Hogy a gyerekcsoportot 
kísérő pedagógus – szintén 
szülő – egy pillanatra sem áll 
meg a járda szélénél, mivel 
a gyerekek feje felett ő már 
végigmérte az utat, és látta 

nem jön semmi, ezért me-
hetnek, de ezt a kisgyermek 
nem tudja.

Hogy nem tanítjuk meg 
gyermekünket arra, mikor az 
iskolából kiáramlanak és liba-
sorban mennek át a zebrán, 
néha álljanak meg, várják meg 
4-5 társukat, hogy a járművek 
is el tudjanak haladni, mert az 
úttest a járműveké.

De nem tanítjuk meg, mert 
mi sem tartjuk be, hogy a 
megállni tilos tábla ellenére, 
a forgalmat akadályozva, nem 
az iskola kapujában száll be 
gyermekünk az autóba, ha-
nem elsétál a parkolóig.

De nem tanítjuk meg, mert 
mi sem tartjuk be, hogy a 
zebra gyalogátkelőhely, azon 
kerékpárral nem mehetünk át. 
De ugyancsak nem bicikliz-
hetnek a járdán, mert a járda 
a gyalogosoké. Az említett 
baleset nem a járdán történt.

Ha a legalább a fentieket el-
magyaráznánk gyermekeink-
nek, lehet, hogy kevesebb 
baleset volna. Néha az élet 
2-5 másodperc várakozáson 
múlik, de a valóságban csak 
egy ÉLET van.

Tóthné Wetter Judit 
anya, nagymama

Forrás: Ceglédi Panoráma
Tóthné Wetter Judit 

engedélyével

A baleset 
margójára…
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A gazdasági valamint a kulturális és oktatási 
bizottság már döntött arról, mely rendez-
vényeket, eseményeket, kezdeményezéseket 
támogat a rendelkezésére álló keretből. Több 
mint 5 millió forintra lehetett pályázni ennél 
a két bizottságnál idén is. 

Növénytelepítés, extrém sport népszerű-
sítő videó készítése, a ceglédi pásztorkodást 

bemutató kiállítás – sok más mellett ilyen 
pályázatokat támogattak a bizottságok a 
rendelkezésükre álló keretből.  A gazdasági 
bizottság és a kulturális, oktatási és népjóléti 
bizottság már elosztotta a rendelkezésére 
álló kereteket. 

Most is fi gyelembe vették, hogy egy pá-
lyázó ugyanahhoz a bizottsághoz egy éven 
belül csak egy pályázatot nyújthat be – így 
igyekeznek minél többeknek lehetőséget adni. 
Az elbírálásánál előnyt jelent egyebek között, 
ha az esemény a városi rendezvényekhez 
kapcsolódik. 

Aki most nem nyert támogatást, a követ-
kező félévben újra benyújthatja pályázatát. 

Döntött két bizottság is

FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET

Helye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. szám alatt 

(a volt Tömörkény patika épületében) Telefon-

szám: 06-1-301-6969.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

Hétvégén és ünnepnapon reggel 8 órától este 20 

óráig! Helye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. szám alatt 

(a volt Tömörkény patika épületében) Telefonszám: 

06-1-301-6969.
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A komatál, komakendő 
átadása egy olyan gesztus, 
amely nem csupán az étel 
adományozásáról szól, ha-
nem a baráti segítségnyúj-
tásról. A pályázat hosszú távú 
célja, hogy megalapozza e 
hagyomány újraélesztésének 
folyamatát, megteremtse an-
nak tájegységekre jellemző 
egyedi eszközrendszerét, 
kellékeit.

Nagy öröm és büszkeség, 
hogy a Ceglédi Alkotók Egye-
sületének két fazekas meste-
re – Nagy Gyula és a nem-
régiben csatlakozott Patkós 
Erika - sikerrel szerepeltek a 
pályázaton. Ennek apropóján 
beszélgettünk Erikával.

– A fazekasság fővárosá-
nak is nevezik Mezőtúrt, 
ahol felnőttél. Tudatosan 
készültél erre a szakmára?

– Gyakorlatilag nincs sen-
ki a családomban, aki ezzel 
foglalkozott volna, de volt 
egy nagyon tündéri rajz ta-
nárom, Kissné Mikes Éva 
képzőművész, akivel szám-
talan pályázaton szerepeltem 
sikeresen. Neki köszönhetően 
sokféle technikát kipróbál-
hattam, a linótól a festésen 
és a grafikán át egészen a 
batikolásig. Így ő volt az, aki 
a művészetek irányába te-
relt. Amikor pályaválasztásra 
került a sor fazekas szakra 
felvételiztem a mezőtúri szak-
munkásképzőbe. Akkoriban 
még működött a Háziipari 
Szövetkezet, ott dolgozott az 
egyik osztálytársam anyukája 
fazekasként, tulajdonképpen 
innen jött a gondolat. A kö-
zépiskolában olyan neves népi 
iparművészektől tanulhattam 
a szakmát, mint Tóth Géza, 
Búsi Lajos, Gonda István és 
Kőműves Lajos.

– Kicsi műhelyben, apró-
ságokkal kezdted. Innen 
nőte ki magát a mára si-
keres vállalkozásod.

– Sokáig dolgoztam mások 
mellett, sőt egy rövid kitérőt 
is tettem az évek során. Azon-
ban, aki fogékony az agyag il-
latára, tapintására, ha valakibe 

Április 18-án a Lakiteleki Népfőiskolán nyílt meg az a mintegy 
628 alkotást bemutató kiállítás, mely a „Komatál és komakendő 
Kárpát-medencei alkotópályázatra” beérkezett, zsűri által ki-
választott pályaművekből épült. A szervezők, - az NMI, a NESZ 
és a NOE – a pályázattal szeretnék feleleveníteni azt a családi, 
baráti kötelékeket megerősítő népszokást, amely a keresztszülők, 
barátok mára már feledésbe merült segítségnyújtását jelenti a 
családoknak, a gyermekágyas kismamának.

„Ha valakibe ez beleivódik, nem felejti el”

Mester-
ségem 
címere
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ez beleivódik, nem felejti el. 
Így voltam ezzel én is. Három 
éve kezdtem el a munkát a 
saját műhelyben először csak 
másodállásban, majd egy 
éve már ez a főállásom. Sőt a 
mindenem!

– Közben pedig kialakí-
tottad a saját stílusodat, 
ami úgy gondolom, hogy 
nagyon fontos.

Igen. Nagyon törekedtem 
erre. Még véletlenül sem utá-
noznék soha senkit! Nyilván 
vannak azonos formák, hiszen 
egy köcsög, az köcsög min-
denhol, legfeljebb az alakjában 
van némi eltérés az ország déli 
és keleti része között. A mű-
helyemben mindenféle hasz-
nálati edényt készítek, amiket 
szeretek a hozzám közel álló 
tájegységek mintakincsével 
díszíteni, ugyanakkor egy 
kicsikét átalakítva használni 
azokat. Ezáltal lesznek egye-
diek. A zöld, a sárga, a tuli-
pános, a szíves, a rátétmintás, 
és a sárga-barna-zöld egyben, 
amik igazán közel állnak a 
szívemhez. A munkáimban 
kicsit benne van a régmúlt, 
ezzel együtt megfelelek a mai 
kor elvárásainak. 

– Nemrég zárult a Koma-
tál Pályázat, ami egyrészt 
nagy kihívás volt minden 
résztvevő számára, ugyan-
akkor nagy dicsőség a zsűri 
által kiválasztott, elismerés-
ben részesített alkotóknak.  
Mit jelent számodra az 
eredmény?

– Öt munkát adtam be, 

melyek közül négy került be 
a kiállításba. Az eredmény 
abszolút boldoggá tesz és 
megerősítés számomra, hogy 
jó úton járok. Ez a pályázat 
a családokat és a komatálat 
helyezte középpontba. Faze-
kasként egy adott tájegységre 
jellemző, a funkciónak meg-
felelő tárgyat, tárgyegyüttest 
kellett elkészítsek. Fontos kri-
térium volt a használhatóság, 
vagyis a komatál akár 2-3 étel 
szállítására, tárolására, felkí-
nálására is alkalmas legyen, és 
a mai háztartások megbecsült, 
máskor is használatra kerülő 
edényévé váljon.

– A pályázat hogyan te-
szi lehetővé a hagyomány 
tovább adását?

– Készült egy zsűri által 
összeállított jegyzék, amelyre 
az én szilkéim is felkerültek.  
Erről a jegyzékről bárki, aki 
szeretné ezt a hagyományt 
folytatni rendelhet a későb-
biekben.

– Minden évben igyekszel 
újdonsággal meglepni a 
vásárlókat. Idén ez mi lesz?

– A tündérkert. Ez egy vi-
rágkaspó, tulajdonképpen 
kertecske: házikó kerítéssel. 
Tavaly a csirkesütő volt, amit 
nagyon megkedveltek a vásár-
lók, ennek készítését idén is 
folytatom. Emellett folyama-

tosan dolgozok a zsűrizésekre, 
ez is egyfajta megújulás. Cé-
lom a népi iparművész cím 
elnyerése. Ez az álmom még 
lehet, hogy az idén megva-
lósulhat, de a jövő év elejére 
biztosan. 

– Egy különleges mun-
kára összefogtatok Vajda 
László nyíregyházi kovács-
mesterrel. Mi születik az 
agyag és a vas találkozá-
sából? 

– Vas virágszárakra agyag 
tulipánok kerülnek. Ékszer-
tartók készülnek. Én csiná-
lom a fülbevalókat, gyűrűket, 
medált, Laci készíti el a tartó-
szárakat. Maguk az ékszerek 
tulipánfejek, a vasból készült 
tartószárak pedig a virág szá-
rai. Ezzel május végére el kell 
készüljünk, mert szeretnénk 
zsűriztetni. Az ötletgazda Laci 
volt, s még a tavalyi Kossuth 
Toborzón született meg a 
fúzió, miután Détári-Lukács 
Ágnes összeismertetett ben-
nünket.

– Cegléden mikor talál-
kozhatunk veled a közel-
jövőben?

– A Laska Fesztiválon, ami-
re nagyon készülök, ám addig 
még rengeteg feladatom van. 
De ezt akartam! És ez bol-
doggá tesz!

KozI
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Alig ér véget a  színházi évad, 
elindul a fesztiválok időszaka. 
Pár hete ünnepelte Cegléd a 
városalapítás évfordulóját és 
ezzel megkezdődött a szabad-
téri programok időszaka. A 
következő kiemelkedő ren-
dezvény a városi gyermeknap 
lesz május 26-án, vasárnap.  
Évekkel ezelőtt elindult és 
ma is nagy sikernek örvend 
ez az ingyenes rendezvény, 
amikor a legkisebbeket várják 
Pöttyországba. 

A városi gyermeknap után 
két héttel, június 7-től 9-ig 
úabb nagyszabású rendez-
vény, a Laskafesztivál várja 
az érdeklődőket. Az évtizedes 
múltra visszatekintő  gasztro-
fesztivál „főszereplője” a laska.

A Ceglédi Laska egy tész-
taalapú laktató leves, amely 
tavaly elnyerte az Agrár-
minisztérium rangos HÍR 
védjegyét. Június második 

hétvégéjén ezt a gasztronó-
mia értékünket ünnepeljük. 
Minden évben nagy sikere van 
a meghirdetett amatőr főző-
versenynek, ezt mutatja az is, 
hogy várhatóan az idén is eléri 
a résztvevő csapatok száma 
a bűvös 100-at. A szombati 
verseny határainkon átívelő 
rendezvény lesz, hisz érkeznek 
csapatok Cegléd német test-
vérvárosából és Szerbiából is. 
A versengés mellett különös 
varázsa ennek a délelőttnek, 
hogy a csapatok az ízletes 
ételek elkészítése mellett min-
dig megmutatják az igazi 
alföldi vendégszeretetet is 
a kilátogatóknak. A laskás 
hagyományokból a gyerekek 
sem maradhatnak ki, hiszen 
fontos, hogy ennek az ételnek 
a hagyománya minél tovább 
éljen. A Babakonyhában a 
legkisebbek játékos módon ta-
nulhatják meg a laskakészítés 
menetét, és az abból készülő 

A jó idő beköszöntével sokan már a nyarat és a pihenést ter-
vezik. A ceglédi Kossuth Művelődési Központ munkatársai 
számára azonban ez az időszak is rengeteg munkával telik. 
A nyári programok szervezése, lebonyolítása, és az őszi évad 
előkészítése ilyenkor a legkiemelkedőbb feladat.

INDUL A FESZTIVÁLSZEZON
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leves főzésének fortélyait.  A 
gasztronómiai programok 
mellett változatos és széleskö-
rű koncertkínálattal várják a 
látogatókat. Olyan nagyszerű 
és közkedvelt zenekarok ala-
pozzák meg a fesztiválhangu-
latot a nagyszínpadon, mint a 
Halott Pénz, a Hooligans, az 
Irie Maffi  a, a Kelemen Ka-
bátban, Ganxsta Zolee és a 
Kartel és még sokan mások. 
Ismét láthatja majd a kö-
zönség az Utcazene fesztivál 
kiemelkedő közreműködőit 
is. A kisszínpadon is kiváló, 
tehetséges zenészek lépnek 
majd fel. A fesztivál és vele 
együtt a koncertek is teljesen 
ingyenesek. 

A háromnapos program-
sorozat utolsó napjához csat-
lakozik egy országos rendez-

vény is. Az idén 7. alkalommal 
ad otthont Cegléd a Nemzeti 
Vágta egyik előfutamának. 

E mellett számtalan lovas 
program színesíti még a fesz-
tivált. A rendezvénysorozat 
pénteken lovas felvonulással 
indul a belvárosban. A záró-
napon pedig lesz csikós és 
pusztaötös bemutató, lovas 
íjász produkció, és újra ösz-
szemérik tudásukat a Kis 
Huszárok, valamint fogat-
hajtó versenyt is láthatnak a 
kilátogatók. Ebben az évben a 
zárónap egybeesik a pünkösd 
ünnepével, így a pünkösdi 
hagyományok ápolására is 
gondoltak a szervezők, ezért 
pünkösdi királyválasztásra is 
sor kerül. A fürdő közelsége 
miatt bizonyára sokan élnek 
majd a strandolás lehetőségé-

vel is. Igényes, szép környe-
zetben várja a látogatókat a 
város termálfürdője is.

Az nagyszabású programok 
mellett nem áll meg az élet a 
művelődési központ falai kö-
zött sem. A családi délutánok 
mellett, rengeteg nyári tábor-
ral, koncerttel, a Manóudvar 
mesekert előadásaival várják 
majd azokat, akik szeretnék 
élménydús pillanatokkal meg-
tölteni a nyarat.  Megindul a 
jövő évad tervezése is. Ősszel 
az új produkciók mellett a 
nézők által nagyon megked-
velt programok folytatását 
is tervezik, ilyen például a 
JazzPéntek.  A legjelentősebb 
terv pedig, hogy közel 30 év 
után megújul a színházterem 
nézőtere.

(x)
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Utcazenészekkel, Fatal Error és Anna and the 
Barbies koncerttel indult az év első szabad-
téri rendezvénye. A rendezvény félidejében 
a polgármester, Takáts László köszöntötte a 
kilátogatókat. A májusfa állításának idején jön 
el Cegléden az esztendő legelső olyan helyi 

rendezvénye, ahol újra élettel tölthetjük meg 
közösségi tereinket, amikor a sokszínű helyi 
értékeinket és azok újjászületését, fejlődését 
ünnepelhetjük.  Ezen a napon Cegléd múltját 
és jövőjét, a város megújulását is ünnepeljük 
– így fogalmazott a polgármester. 

655 ÉVES LETT A VÁROS
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Foglalkozzunk Cegléd régi, 
nagy problémájával, a köszö-
néssel. Számtalanszor hallom, 
hogy X vagy Y „nem köszön”. 
Aztán egyszer csak felforróso-
dott számomra ez a téma, mert 
nagy kínnal, kerülővel, közve-
títéssel eljutott hozzám, hogy 
én nem köszöntem valakinek! 

A köszönés örök jellemzője 
az embernek. A rokonságun-
kat, az osztálytársainkat, a 
nyelvünket, a nemzetünket, 
a városunkat és emberi lé-
tezésünket nem választjuk. 
Amikor kilépek az utcára, 
akkor a köszönés az előbb fel-
soroltakban való részvételünk 
bevallása. Azt mondjuk, hogy 
„jó napot kívánok!” Isten egy 
újabb napot adott nekünk, és 
azt is feltételezzük, hogy jót 
akar nekünk. Vagy azt mond-
juk, hogy „szervusz, szia”. Ez a 
latinból jön, az eredeti jelenté-
se: „alázatos szolgája” (servus 
humillimus). Kész vagyok 
arra, hogy együttműködjek 
azzal, aki szembejön. 

Érdekes, hogy a facebook 
sem nélkülözheti a „köszö-
nés, „integetés” funkciót. Bár 
nem ugyanolyan a gépen 
keresztüli kapcsolat, mint 
amikor valakivel a gépen túl 
is összetalálkozunk, de még 

itt is megvan a köszönés. a 
közösség megszüntethetetlen 
kifejezése. 

Ez mind rendben van, de 
akkor mégis, hogyan létezik 
az, hogy valaki nem köszön 
az utcán? Nem köszönni – 
nincs ennél nagyobb durvaság 
egymás iránt. Amikor nem 
köszönök, akkor megtaga-
dom emberségünket, akkor 
nem fogadom el azt, hogy 

a másikkal egy ég alatt élek. 
Nem lehetünk olyan vitában, 
ellenségeskedésben, feszült-
ségben egymással, hogy ne 
köszönjünk egymásnak!

De akkor hogyan lehetséges, 
hogy én sem köszöntem? A 
dolog roppant egyszerű. Fi-
gyelembe kell vegyük azt is, 
hogy nem ismer mindenki 
mindenkit. A lelkészeket, ta-
nárokat, politikusokat, ügy-
intézőket, pincéreket, bolti 
eladókat többen ismerik, mint 
ahány embert ők ismernek. 
Hiába vagyok ismerős valaki-
nek, mert már hallott ötször 

életében, (iskolai évnyitón, 
városi ünnepségen, tévében, 
temetésen, templomban), de 
én bizony nem ismerem mind 
a kétezer embert, aki meg-
jelent az iskolai évnyitón. Te-
hát: ne várjuk el mindenkitől, 
hogy ismerjen minket. De ha 
ráköszönök, nem lehetséges, 
hogy ne köszönjön vissza. Az 
igen, hogy elbambuljon, mert 
a piacon a bevásárlás részleteit 
forgatja a fejében – de ez bár-
melyikünkkel előfordulhat. 

De már többször ráköszön-
tem, és nem köszön vissza! 
Ó, sokunknak rövid az esze 
– nekem biztosan az. Men-
jünk oda, és mutatkozzunk 
be! Mondjuk el, hogy miért 
tartottuk fontosnak a köszö-
nést! Mosolyt fogunk kapni, 
hisz ki ne örülne egy újabb 
ismerősnek?

Mindig köszönjünk egy-
másnak, és mindig legyünk 
megengedőek a nem köszö-
nőkkel: talán csak nem ismert 
meg, vagy éppen máson járt 
az esze. Várjunk többet a vád-
dal, mire egyszer is kimond-
juk, hogy a másik szándékkal 
nem köszönt nekünk! Legyen 
a református köszöntés szerint 
közöttünk „áldás, békesség”!

Bereczky Örs

Nem köszön!
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A települési önkormányzatok szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében – törvényi előírás 
alapján – a szülő, törvényes képviselő ké-
relmére, a hátrányos helyzetű gyermek és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére a déli meleg főétkezést in-
gyenesen biztosítják.

Cegléd Város Önkormányzata az étkezést a 
nyári tanítási szünetben – 2019. június 17. és 
2019. augusztus 13. közötti munkanapokon 
– valamint az ezen időtartamban a bölcsőde 
és az óvoda zárva tartásának időtartama alat-
ti munkanapokon, 11:30 – 12:15 óra között 
szervezi meg.

Helyszínek:
•  Várkonyi István Általános Iskola Örkényi 

Úti Tagiskolája
•  Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája
•  Táncsics Mihály Általános Iskola Budai 

Úti Tagiskolája
Az ebéd elfogyasztása történhet helyben, 

vagy kérhető elvitelre. Az elvitelhez ételhordó 

nem szükséges. A szülőnek, törvényes képvi-
selőnek – ahogy év közben is az intézmény-
nél – jeleznie kell, hogy gyermeke valamely 
okból nem veszi igénybe az étkezést, továbbá 
az étkezés újbóli igénybe vételének kezdő 
időpontját is.

A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál lehet benyújtani 
ügyfélfogadási időben:

 Hétfő 13.30-16.00
 Kedd 8.00 - 12.00
 Szerda 8.00-18.00
 Péntek 8.00-12.00
A benyújtott kérelmet a jegyző a szünidei 

gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizs-
gálja, és ha azt állapítja meg, hogy a gyermek 
nem jogosult, arról írásban értesíti a szülőt, 
törvényes képviselőt.

A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyze-
te a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését 
megelőző 30. napon fennálljon.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

A GYERMEKEK SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉRŐL
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FIGYELEM!
Az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet

határozata alapján,
2019. április 30-ától 2019. július 31-ig

átmenetileg
megváltozik a ceglédi gyógyszertárak 

ügyeleti rendje!

A ceglédi közforgalmú gyógyszertárak 
készenléti (azaz a 22:00 órát követő éjsza-
kai) ügyelete

2019. április 30-án 8:00 órától
2019. július 31-ig szünetel.

Az ügyelet a továbbiakban az alábbiak sze-
rint alakul:

a)  Munkanapokon és rendeletben rögzített 
rendkívüli munkanapon 20.00 órától 
22.00 óráig,

b)  Szombaton (pihenőnapon) 19.00 órától 
22.00 óráig tart.

A szombaton, napközben nyitva tartó 
gyógyszertárak a következők:
•  Belvárosi Gyógyszertár (Cegléd, Szabadság 

tér 9.) szombat 8:00 – 13:00

•  Gyógyír gyógyszertár (Cegléd, Rákóczi út 
7.) 8:00 – 12:00 óráig

•  Szent Imre Gyógyszertár (Cegléd, Szent 
Imre Herceg u. 22.) szombat 7:30 – 13:00

•  Patikaplus Gyógyszertár (Cegléd, Malomtó 
szél 30.) a TESCO Áruházban 8:00- 19:00 
óráig

•  Pingvin Patika Gyógyszertár (Cegléd, Mú-
zeum u. 2-4.) szombat 8:00 – 13:00

• Szent Anna Gyógyszertár (Cegléd, Kőrösi 
út 11.) szombat 8:00 – 13:00
c)  Vasárnap, és munkaszüneti napon az 

ügyelet 8.00 órától 22.00 óráig tart.
A gyógyszertárak a törvényi előírásnak 

megfelelően kötelesek közzé tenni az ügyele-
ti szolgálatot teljesítő gyógyszertárak nevét, 
címét, telefonos elérhetőségét, valamint az 
ügyelet kezdő és befejező időpontját valameny-
nyi közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi 
bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható 
módon köteles elhelyezni.

Az ügyeletet teljesítő gyógyszertár elérhető-
ségéről a központi orvosi ügyeleten ellátásra 
kerülő betegek felvilágosítást kapnak.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Tájékoztató a ceglédi közforgalmú gyógyszertárak 
ügyeleti rendjének változásáról
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A kiadott gyógyszerek lis-
tájának áttekintése, elem-
zése előzte meg a készenléti 
ügyelet megszüntetését. Este 
10 és reggel 7 óra között már 
eddig is csak a „sürgős szük-
ség” jelzéssel ellátott vénye-
ket voltak kötelesek kiadni a 
patikák. Erre viszont szinte 
nem is akadt példa – mondta 
az egyik ceglédi patika szak-
gyógyszerésze. A készenléti 
ügyelet rendszere megszűnt. 

Ügyelet és készenléti ügye-
let. Este 10-ig az előbbi utána 
az utóbbi állt eddig rendel-
kezésre. A készenlét azt je-

lentette, a megadott számon 
fel lehetett hívni az ügyeletes 
patikát és a gyógyszerész a 
meghatározott maximum 30 
percen belül megérkezett.  
De a gyógyszertárak számára 
csak az orvos által felírt úgy-
nevezett Statim vagyis sürgős 
szükség jelzésű vényes gyógy-
szerek kiadása volt kötelező. 
Jellemzően erre sem sok példa 
volt, hiszen az orvos sürgős-
ségi ellátásra küldi ilyenkor 
a beteget – mondta az egyik 
patika szakgyógyszerésze. Ta-
pasztaltak viszont sok mást.  
Nem sürgős gyógyszert, fecs-

kendőt, óvszert és hasonló 
termékeket szerettek volna 
és sok esetben meg sem vár-
ták őket a gyógyszertárnál. 
Több hónapos tapasztalat után 
döntöttek a ceglédi gyógyszer-
tárak vezetői a kérelem be-
adása mellett. Az úgynevezett 
készenléti ügyelet megszűnt, 
de ügyelet továbbra is van.  
Minden nap, ünnepeken is, 
reggel 7 és este 10 óra kö-
zött. Vagyis a gyógyszertárak 
este 10 és reggel 7 óra között 
lesznek zárva, de nem marad 
beteg ellátatlanul. A betegeket 
az orvosi ügyelet ellátja, vagy 
szükség szerint a kórházba 
irányítja. 

Nem lesz ellátatlan beteg

A gyógyszertárak nyitvatartása, telefonszámai

Tömörkény Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Rákóczi út 

45-49. Tel.: 53/310-524, 06/30-531-8675.

Hétfőtől - péntekig 8:00 - 17:00

Szent Imre Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Szent Imre 

Herceg u. 22. Tel.: 53/315-845.

Hétfőtől - péntekig 7:30 - 20:00 

szombat 7:30 - 13:00

Kígyó Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Reggel u.2. Tel.: 

53/315-114.

Hétfőtől - péntekig 8:00 - 17:00

Felszegi Gyógyszertár • 2700 Cegléd Bajcsy Zs. tér 

3/a. Tel: 53/500-785.

Hétfőtől - péntekig 8:00 - 18:00

Szent Anna Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Kőrösi út 11. 

Tel: 53/316-620.

Hétfőtől - péntekig 8:00 - 18:00 

szombat 8.00 - 13:00

Belvárosi Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Szabadság tér 

9. Tel.: 53/500-079.

Hétfőtől - péntekig 8:00 - 19:00 

szombat 8.00 - 13:00

Gyógyír Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Rákóczi u. 7. 

Tel.: 53/319-200.

Hétfőtől - péntekig 7.30 - 18.00 

szombat 8.00 - 12:00

Pingvin Patika Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Múzeum 

u.2-4. Tel.: 53/500-295.

Hétfőtől - péntekig 8:00 - 19:00 

szombat 8.00 - 13:00

Schulek Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Kőrösi út 51. Tel.: 

53/500-603, 06/30-531-8678.

Hétfőtől - péntekig 8:00 - 18:00

Patikaplus Gyógyszertár • 2700 Cegléd, Malomtó szél 

30. TESCO Áruház. Tel. 53/500-252.

Hétfőtől - szombatig 8:00 - 19:00
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Evangélikus egyházkerületi napot rendeztek 
Cegléden. Egy napon át várták a családokat a 
Református templomban, a Szabadság téren 
és a könyvtárban is. A legkisebbeknek játé-
kokkal és gyermekmegőrzővel is készültek, 
hogy a szülők minél több programon részt 
vehessenek. Több mint ezer ember vett részt 
a programon. 

A Hallelujah kórus szolgálatóval kezdő-
dött a Református nagytemplomban az a 
nagyszabású rendezvény, amelyre több mint 
1000 ember érkezett Ceglédre. Hánka Le-
vente református lelkipásztor köszöntötte a 
vendégeket. Majd a norvég testvéregyházke-
rület püspöke arról is beszélt, milyen fontos 
és örömteli számára, hogy itt lehet. „Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy újra itt le-

hetek és nagyon köszönöm ezt meghívást. 
2008-as beiktatásomkor találkozhattam az 
önök nagyszerű püspökével, azóta tart ez a 
kapcsolat és a személyes barátság is. Negyedik 
alkalommal járok Magyarországon. Minden 
alkalommal tanulok valami újat, de sajnos a 
magyar nyelvet még nem sikerült elsajátítani.  
Ám jó volt hallanom ma a nap vezérigéjét az 
önök nyelvén: Kelj fel és állj középre.” 

A Szabadság tér is benépesült, számos prog-
ram várta a családokat. Bemutatók, gyerek-
programok, könyvbemutatók. És persze az 
Északi egyházkerület püspöke, aki örömmel 
vett részt a Találkozó Veled programon. Fa-
biny Tamás elmondta: példaértékű a ceglédi 
gyülekezet. 

Az egész napos programot úrvacsorás isten-
tisztelet zárta.

ÁLLJ KÖZÉPRE
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MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM 
NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS – 2019. 
Tudnivalók 
Akkor is szavazhat, ha például betegen fekszik, vagy letartóztatták.  
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy doboz, amiben leadhatja a szavazatát. 
A mozgóurna igénylése csak a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozik. 
Ha mozgóurnát szeretne, azt ezzel a kérelemmel igényelheti. 
Mit kell tennie? 
A kitöltött kérelmet küldje el a jegyz nek. A jegyz  a polgármesteri hivatalban dolgozik.  
A kérelmet az interneten is benyújthatja itt: http://www.valasztas.hu/en/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
Személyesen is benyújthatja, vagy postán is elküldheti. 
Itt találja meg a címet: http://www.valasztas.hu/valasztasi-irodak-elerhetosegei 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 24-én délután 4 óráig. 
A kérelmet 2019. május 26-án is benyújthatja 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál. 
A szavazatszámláló bizottság a szavazókörében van. 
Itt tudja kikeresni a pontos címet: http://www.valasztas.hu/szavazohelyiseg-kereso 

Ide írja le, miért kér mozgóurnát! 

 
 

Adja meg az adatait! 
Azokat az adatait adja meg, melyek a személyi igazolványában szerepelnek. 
A jogosítványában vagy az útlevelében szerepl  adatokat is megadhatja.  
Kérjük, írjon nyomtatott nagybet kkel. 

Neve: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Születési neve: ___________________________________________________________________________________________________________ 

A település, ahol született: _______________________________________________________________________________________________ 

Személyi azonosítója:  
Személyi azonosítóját lakcímkártyája hátoldalán találja meg. Személyi azonosítója 11 számjegyb l áll. 
 

Adja meg azt a címet, ahova a mozgóurnát kéri! 

Irányítószám: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Település neve: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Út/utca/tér/köz, stb.: _______________________________________________________________________________________________________ 

Házszám: __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Adja meg a címet, ahová kéri a választ! 
Tájékoztatni fogják arról, hogy elfogadták-e a kérelmét. 
A lakcímére fog a levél érkezni. 
Adjon meg másik címet, ha nem a lakcímére kéri a választ: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Megadhatja email címét is: __________________________________________________________________________________________________ 

Megadhatja fax számát is: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Írja alá! 
Aláírásával kéri, hogy 2019. május 26-án az európai parlamenti választáson mozgóurnát vigyenek ki az Ön által 
megadott címre. 
 
Kelt: _________________________________ (település neve), __________év, __________hó, __________nap 
 

 ___________________________________ 
 aláírás 
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Legfontosabb változások az európai parlamen-
ti választások lebonyolításával kapcsolatban.

A Köztársasági Elnök 2019. május 26. nap-
jára, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament 
tagjainak 2019. évi választását. Az európai par-
lamenti képviselik hazánkat az Európai Unió 
Parlamentjében. A magyar képviselőknek 21 
hely jut a Parlamentben. 

Nincs kampánycsend, de a választás ide-
je alatt nem lehet választási gyűlést tartani, 
illetve a szavazókör bejáratától számított 
150 méteren belül (közterületen) tilos min-
denféle kampánytevékenységet folytatni. A 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárok regisztráció után, levélben 
szavazhatnak.  

KAMPÁNYIDŐSZAK
A kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. 

május 26-án (vasárnap) 19.00 óráig tart. 
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

Mozgóurnát igényelhet egy adott szavazó-
körben, ha szerepel a szavazókör névjegyzé-
kében (azaz lakcíme szerint az adott szavazó-
körben szavazna), ám olyan fogyatékkal él, 
amely mozgásában korlátozza, vagy pedig 
egészségi állapota, fogvatartása nem engedi, 
hogy a szavazóhelyiségben adja le szavazatát. 

Ha Ön mozgóurnát kért és kérelmét elfo-
gadták, NEM mehet a szavazókörbe szavaz-
ni, kizárólag az Önhöz érkező mozgóurnába 
adhatja le szavazatát. 

A mozgóurna iránti igényét bejelentő kére-
lemnek két címzettje lehet a kérelem beadási 
idejétől függően:

Helyi Választási Iroda:

levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22. 
(szerda) 16.00 óráig.

személyesen vagy elektronikus azonosítással 
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24. 
(péntek) 16.00 óráig.

2019. május 24-én 16.00 órát követően elekt-
ronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) 
legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig.

Illetékes szavazatszámláló bizottság: meg-
hatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. 
május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújtha-
tó be. (Mozgóurna iránti kérelem a Hírmondó 
közepéről kivehető. Kitöltést követően a Helyi 
Választási Irodához, vagy a Szavazatszámláló 
Bizottsághoz kérjük megküldeni.)

A megadott határidők mindkét esetben a 
kérelem BEÉRKEZÉSÉNEK legkésőbbi ide-
jét jelölik. A kérelmet írásban kell beadni, 
de mindkét esetben meghatalmazás útján is 
benyújthatja. A kérelemnek tartalmaznia kell 
a mozgóurna igénylésének okát és amennyi-
ben a választópolgár nem saját címére kéri a 
mozgóurnát (hanem pl. kórházba stb.), akkor 
azt a tartózkodási helyet is meg kell jelöl-
ni, ahol a választópolgárt fel lehet keresni a 
mozgóurnával. 

A mozgóurnát a választópolgár kérheti 
• a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti sza-

vazókörben lévő bármely címre, 
• ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a 

település területén található bármely címre,
• ha előzőleg nem jelentkezett át, május 22-

én 16 óráig akkor is kérheti bármely település 

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK
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területén található bármely címre. Ebben az 
esetben a mozgóurna iránti igényt egyben 
átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni. 

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaz-
nia kell továbbá az Ön nevét, születési nevét, 
születési helyét, anyja nevét, személyi azono-
sítóját, valamint az értesítési címét, ha a helyi 
választási iroda vezetőjének döntéséről szóló 
értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott ér-
tesítési címére vagy a magyarországi lakcímére 
kéri. Megadhatja továbbá e-mail címét is. 

A szavazatszámláló bizottságnak címzett 
kérelmet a bizottsághoz személyesen kell el-
juttatni, de meghatalmazott segítségét ilyenkor 
is igénybe lehet venni. A mozgóurnás szavazás 
esetén a mozgóurnával Önt a szavazatszámláló 
bizottság két tagja keresi fel a szavazás nap-
ján. A szavazóhelyiségben történő szavazás-
hoz hasonlóan alá kell írnia a névjegyzéket, 
hogy megkapja a lepecsételt szavazólapot és 
a borítékot. A szavazatszámláló bizottságnak 
kötelessége „a szavazás titkosságát garantáló 
körülményeket biztosítani”. Ez azt jelenti, hogy 
a bizottság tagjai például nem állhatnak Ön 
fölött, miközben kitölti a szavazólapokat. Ha 
a bizottság tagjai nem fi gyelnének kellőképp a 
szavazás titkosságára, vagy más, a környezeté-
ben tartózkodók zavarják Önt, Ön nyugodtan 
megkérheti őket, hogy legyenek fi gyelemmel 
a titkossághoz szükséges körülményekre.

A szavazatszámláló bizottság Önhöz érkező 
két tagjának ugyanakkor a titkosság biztosí-
tása mellett feladata a választások tisztasága 
felett is őrködni. Éppen ezért például joguk 
van ésszerű, a titkosságot nem sértő lépésekkel 
biztosítani, hogy érvényes szavazólap üresen 
ne maradjon egyetlen választópolgárnál sem. 

FIGYELEM: átjelentkezést NEM kérhet a 
szavazás napján!

SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A LAKÓHELYTŐL TÁVOL

Aki a szavazás napján Magyarországon, de 
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van 
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet 

terjesszen elő. Az átjelentkezésre irányuló ké-
relemnek legkésőbb 2019. május 22. (szerda) 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

Az átjelentkező választópolgár 
• legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 

16.00 óráig módosíthatja vagy –levélben 
történő vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus benyújtás esetén –visszavonhatja, 

• legkésőbb 2019. május 24-én (péntek) 
16.00 óráig – személyes vagy elektronikus 
azonosítást követő elektronikus benyújtás 
esetén (ügyfélkapun keresztül) kérheti a helyi 
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési 
kérelme visszavonását.

SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföl-

dön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 
2019. május 17. (péntek) 16.00 óráig kell 
kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe, 
valamint ezen időpontig kérheti módosítani az 
adatait. Ha a külképviseleti névjegyzékbe tör-
tént felvételét követően mégis Magyarországon 
szeretne szavazni, legkésőbb 2019. május 22. 
(szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti 
névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti 
szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét. 
A Helyi Választási Irodának címzett kérelmek 
személyesen, vagy levélben és: www.valasztas.
hu honlapon is benyújtható.
AKADÁLYMENTESÍTETT SZAVAZÓ-

HELYISÉG IGÉNYBEVÉTELE
Önnek joga van akadálymentesített sza-

vazóhelyiség igénybevételére. Ezt az igényét 
kérelemben kell jeleznie. Amennyiben az Ön 
lakcíme szerinti szavazókör nem akadálymen-
tesített, kérelme nyomán áthelyezik egy másik, 
az Ön településén és választókerületében talál-
ható szavazókörbe, amely akadálymentesített. 

A kérelmet NEM lehet elutasítani akadály-
mentes szavazóhelyiség hiányára hivatkozva. 
A törvény előírja, hogy minden egyes vá-
lasztókerületben létesíteni kell legalább egy 
akadálymentesített szavazóhelyiséget.
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A kérelemmel a magyarországi lakóhely 
szerinti jegyzőhöz – mint a Helyi Választási 
Iroda vezetőjéhez – kell fordulni. A kérelem 
személyesen vagy levélben, illetve internetes 
felületen – a www.valasztas.hu – honlapon 
nyújtható beaz erre a célra szolgáló forma-
nyomtatványon. A kérelemnek legkésőbb 
2019. május 17-én (péntek) 16 óráig kell 
beérkeznie. 

KI SZAVAZHAT?
Az európai parlamenti választáson minden 

nagykorú (18 év feletti) magyar állampolgár 
részt vehet, kivéve azokat, akiknek a bíróság 
korlátozta a választójogát gondnoksági eljá-
rásban, valamint azokat, akiket a közügyektől 
eltiltottak. Azok az uniós választópolgárok is 
szavazhatnak, akik nem az állampolgárságuk 
szerinti tagállamban élnek, és kérték, hogy a 
lakóhelyük szerinti tagállamban (Magyar-
országon) szavazhassanak.

KIRE SZAVAZHAT?
A választópolgár az európai parlamen-

ti választásokon egy pártlistára szavazhat 
érvényesen. A pártlistákat a pártok állítják 
össze, amelyeken olyan jelöltek vannak, akik 
képviselők szeretnének lenni. Ha sokan sza-
vaznak egy pártlistára, akkor sokan lesznek 
képviselők abból a pártból. 

A SZAVAZÁS MÓDJA
Szavazni csak személyesen lehet, reggel 6 

órától 19 óráig. A szavazóhelyiségben az a 
választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szava-
zatszámláló bizottság először megállapítja az 
Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e 
a névjegyzékben (a szavazatszámláló bizott-
ság munkájának megkönnyítése érdekében 
javasolt, hogy a kézhez kapott Értesítőt vigye 
magával). A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát (érvényes személyazo-
nosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. A választópolgár a fentieket kö-
vetően megkapja a lebélyegzett szavazólapot, 

az átvételt aláírásával igazolja. A szavazáshoz 
szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben ki-
töltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 
csak egy listára lehet, a lista neve felett el-
helyezett körbe tollal írt „X” vagy „+”  jellel.

Ha több lista neve mellé, illetve fölé is tesz 
egymást metsző vonalat, a szavazólapja ér-
vénytelen lesz. Ugyanígy érvénytelen az a 
szavazólap is, amelyen egyetlen lista neve feletti 
körben szerepel valamilyen jelzés, de az nem 
egyértelműen két egymást metsző vonal. (pl. 
besatírozott kör vagy „Y” stb.)

Szavazata érvényességét úgy biztosíthatja, 
ha „X” vagy „+” jelekkel egyértelműsíti, hogy 
kire szavaz. Használhat saját tollat, vagy kérhet 
tollat a szavazóhelyiségben is. Nem használhat 
ceruzát, fi lctollat stb., mert szavazata ebben 
az esetben is érvénytelen lesz. Amennyiben 
a szavazólap kitöltését elrontotta, helyette a 
szavazatszámláló bizottságtól egy alkalommal 
kérhet újat, mielőtt a rontott szavazólapot az 
urnába helyezné. Nem köteles felhasználni a 
szavazatszámláló bizottságtól kapott borítékot, 
szavazata akkor is érvényes, ha boríték nélkül 
dobja be a szavazólapokat az urnába. Szava-
zatát kizárólag a szavazóhelyiség hivatalos 
zárásáig – Magyarországon 19 óráig – adhatja 
le. Az egyetlen kivétel a sorban állókra vonat-
kozik: ha Ön a szavazás napján 19 órakor még 
sorban áll, leadhatja szavazatát, ha azonban 
ezután érkezik, nem állhat be a sorba. A tör-
vény nem ad lehetőséget a szavazóhelyiség 
nyitva tartásának meghosszabbítására, ezért 
kérem, gondoskodjék róla, hogy időben meg-
érkezzen a szavazóhelyiségbe!

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok 
figyelmét, hogy szükség esetén gondos-
kodjanak a személyazonosságukat igazoló 
okmányaik érvényesítéséről. 

Bővebb felvilágosítást a Választási Irodától 
kaphatnak, vagy információkat a www.valasz-
tas.hu honlapról is le lehet tölteni.

Dr. Diósgyőri Gitta 
címzetes főjegyző
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Az utolsó forduló eredmé-
nyétől függetlenül kiesett 
a labdarúgó NB II-ből a 
Ceglédi VSE csapata. Az 
utolsó előtti játéknapon, 
vasárnap, a Vasastól 2:1-
es vereséget szenvedett az 
együttes. 
Mivel a rivális Balmazújváros 
nyert Budafokon, így eldőlt, 
hogy a Mosonmagyaróvár 

és a Monor mellett a Cegléd 
búcsúzik a Merkantil Bank 
Ligától. A Malomtó szélen 
rendezett találkozón az an-
gyalföldiek szereztek vezetést, 
amikor – a 63. percben – Ba-
lajti jó passzt kapott csapat-
társától, majd elgurította a 
labdát Mursits mellett. A 
87. percben Kárász harcolt 
ki egy büntetőt, amit Olasz 

értékesített is, 1:1-re alakítva 
ezzel az állást. A 89. percben 
azonban jött a válasz, Birta-
lan megszerezte a vendégek 
győztes találatát. Az előző 
szezonban elért 9-ik hellyel 
eddigi legjobb eredményét 
érte el a CVSE az egycsopor-
tos NB II-ben, most azonban 
három szezon után búcsúzik 
a másodosztálytól.

BÚCSÚ AZ NB II-TŐL
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Élénken él még emlékezetem-
ben a Szél utcai, magról nevelt 
kubai banántő története (Ceg-
lédi Hírlap 1981. 25. évf. 281. 
szám), annak már több mint 
harminc éve. Régen elpusztult 
e különleges egyed, de a kö-
zelben, a Pesti úton még teljes 
termő-teljében örvendeztette a 
házbelieket az illatos barackfa. 
Utóbb a kerékpárúton kari-
kázva, mikor a házhoz értem, 
felálltam a pedálra (noha sosem 
voltam pedálozó fajta, így ki is 

maradtam a javak aránytalan 
felosztásából). És csodáltam azt 
az öreg barackfát, amely Húsvét 
tájban, éveken át pompás virág-
jaival is elkábított. Nevezetes 
a sárgabarackfa, mert a város 
legidősebb, emberi mércével 
is nyugdíjas korú fája volt. 
Sajnos volt. Elmúlt. Véget ért 
az örömadása, két éve még ré-
szegült méhek járták virágait, 
ma már száraz. A kert, a fa sze-
retete tükröződik abban, ahogy 
gazd’uramék őrzik a Magyar 
kajszi fát.

Legalább olyan tiszteletet 
kapott az öreg fa, mint ahogy 

a Hszingan-hegységben óvják 
az évszázados barackfákat. 
A nevezetes saoi barackfák a 
véges életet jelképezik a mesz-
szi távolban, Illyés Gyula szép 
fordításából ismerhető meg az 
emlékvers. A szőlők között ná-
lunk nőtt barackfák egészséges 
törzse, majd korosan spirálisan 
csavarodva nem is kíván a szá-
raz fatörzs faragó szekercét, 
vagy éles késeket. Önmagáért 
mutatkozik meg, mint az ágai 
is. Főleg a Távol-Keleten divatos 
a gyökér és a koronás fa szob-
rászata. Nagyon sok érdekes 
tartalmat viselhetnek. Most is, 
amikor már többé nem terem: 
a tiszteletet, a megbecsülést, 
amit a Pesti úton éreznek iránta. 
Vagy amikor buja virágözönnel 
megmutatkozva, a gazdája pró-
bálta „elhessegetni a fagyos 
hajnalokat”. 

A friss gyümölcse, a belőle fő-
zött igazi baracklekvár – bizony 
az élvezetek netovábbja volt. 
Nem kellett a lekvárt szegfű-
szeggel, fahéjjal vagy vaníliás 
cukorral kívánatosabbá tenni. 
Mert a barackfa Magyar kajszi 
volt! Ma meg a külföldről ho-
nosított fajták csak zamatosí-
tókkal adnak olyan ízeket, mint 
amit őrizünk emlékezetünkben 
Ambrózia, Ananász vagy Ma-
gyar kajszi gyümölcsöknél. 

A spirálisan csavarodó törzs 
az idő múlása is. 2011-benm 

megjelent „Sárgabarack” mono-
gráfi ánkban épp erre hívtuk fel 
az olvasók fi gyelmét. Ma azon-
ban ritkán látni ilyen törzset, 
az alany, a helytelen kezelés, a 
behurcolt nyavalyák már húsz 
évet alig hagynak a szegény 
fáknak. 

E képek tanúsága szerint a 
hetven év felé tartó fa törzse 
teljesen hibátlan, nincs kéreg-
moly ürülék a törzsön és a vas-
tagabb ágakon. Régen mondták 
is, hogy igazi „muzsika-fa” , 
amiből remekül zengő han-
gokat tudnak kicsalni az értő 
citerások és cimbalmosok.

Ez a fa nem lesz zenei alap-
anyag, hanem így fog zengeni 
egy olyan világról, amelyben 
a gutaütés, pláne a fi toplazma 
még átokszóként sem volt is-
mert… Bementem a kertbe, a 
barackfa megszólalt, botanikus 
fülembe muzsikaszó ért. Csak 
az a baj, hogy lekváros üvegek 
2019-től már legfeljebb vásárolt 
barackkal tudnak megtelni. 
Igaz, a kertben viszont áll a 
természet alkotta műalkotás…

ESDÉ

Búcsú az öreg barackfától
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24. MÚZEUMOK MAJÁLISA

Május 18-19-én több mint száz múzeum és kiállítóhely veszi birtokba a 
Magyar Nemzeti Múzeum kertjét és a múzeum klasszicista épületét. A 
lassan negyed évszázados Múzeumok Majálisa töretlen népszerűségnek 
örvend. Jó lehetőség ez az ország legkülönbfélébb múzeumai számára: 
bemutathatják programjaikat, kiállítás kínálatukat és kreativitásukat. A 
múzeumok közti szakmai eszmecserére is nyílik alkalom ezen a hétvé-
gén. A családokat pedig színes programokkal, koncertekkel, kézműves 
vásárral várják. www.mng.hu

kulturális
paletta

A Götz Szaxofon Quartet 
muzsikájával folytatódik - a 

tavaly nyáron is nagy sikert 
és rengeteg látogatót vonzó 
KertiParti Túra programsoro-
zat, - június 1-jén, szombaton 
19.00 órakor Ceglédbercelen. 
A formáció 400 éves idő-
utazásra invitálja a hallga-
tóságot, s bemutatja, mire is 
képes négy szaxofon. A zenei 
élmény mellett a Tornác Ga-
lérián „A gyermek” címmel 
fotókiállítást tekinthet meg 
a közönség Senkei Rita és 

Szigetvári Attila munkáiból. 
A kulturális élményt pedig 
gasztronómiai évezettel, vagy-
is a Megyeri-Hanti pince bor-
kóstolójával egészíthetik ki 
mindazok, akik részt vesznek 
a nyár esti programon. Hely-
szín: Ceglédbercel, Mély u. 1. 
www.facebook.kertipartitura, 
kép www.wikipedia.org/wiki/
Szaxofon

Az oldalt összeállította 
KozI

RAJZÁS V.
Május 25-ig tekinthető meg a Ceglédi Galé-
riában a Fiatal Alkotók Műhelyének tárlata. 
A teremben 26 ifj ú művészpalánta különböző 
technikákkal készített alkotásai láthatók. A tíz 
éves születésnapját  ünneplő FIAM művészeti 
vezetője – Sárközy Erzsébet festőművész – örö-
mének adott hangot a tárlat megnyitó ünnep-
ségén, miszerint, régen sikerült ennyire egysé-
gesen magas színvonalú anyagot bemutatni az 
érdeklődőknek. A művész méltán büszke arra, 
hogy fennállásuk óta 32 tanítványuk folytatta 
középiskolai, illetve felsőfokú tanulmányait 

művészeti oktatá-
si intézményben. 
A folyamatos siker 
és elismerés nem 
csupán a jelenleg a 
FIAM-ban tanító 
4 mester érdeme, 
hanem mindazon 
p e dagógus oké , 
alkotóké, akik az 
elmúlt évtizedben 
aktívan bekapcsolódtak a műhelyben folyó 
oktató munkába.

A BAROKKTÓL A JAZZIG – ZENEI KALANDOZÁS SZAXOFONON
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Következzen két, a bűnnel és a 
rejtélyekkel kapcsolatos könyv 
bemutatása a krimik és az 
amerikai bűnüldözés, az FBI 
kedvelőinek. 

Sophie Hanna: 
Monogramos gyilkosságok

„Sophie olyan ellenállhatat-
lan ötletet talált a krimiszálra, 
annyira imádta nagyanyám 
könyveit, hogy mindannyian 
úgy éreztük, eljött az ideje egy 
új Christie-nek.” 

(Mathew Prichard, az Agat-
ha Christie Limited igazgatója, 
Agatha Christie unokája)

A történet: Hercule Poirot 
békésen vacsorázik, amikor a 
kávéházban egy fi atal nő azzal 
fordul hozzá, hogy nemsokára 

meg fogják őt, Jennie-t, ölni. 
Jennie retteg, de arra kéri 
Poirot-t, ne keresse és bün-

tesse meg a gyilkosát. „Ha 
én meghalok, végre győz az 
igazság.”

Aznap este Poirot megtudja, 
hogy egy divatos londoni szál-
lodában megöltek három ven-
déget, és mindhármuk szájába 
egy mandzsettagombot tettek. 
Lehet bármi köze a rettegő 
fi atal nőnek a gyilkosságok-
hoz? Míg Poirot igyekszik a 
bizarr rejtély darabkáit össze-
illeszteni, a gyilkos elrendezi 
a szálloda egyik szobáját a 
negyedik gyilkossághoz.

******
David Grann: 

Megfojtott virágok hava
David Grann hosszú éve-

ken át kutatott levéltárakban 
és nyomozott a helyszínen, 
hogy megismerje az ameri-
kai bűnüldözés legsötétebb 
fejezetét, amely összefonódott 
az FBI megszületésével is. A 
nyomozóiroda első jelentős 
gyilkossági ügyében a fi atal 
és ambiciózus új igazgató, 
J. Edgar Hoover a legújabb 
technológiától kezdve a fe-
dett ügynökökön át mindent 
bevetett, hogy sikert tudjon 
felmutatni, és ezzel igazolja 
az FBI létét.

Amikor az 1920-as években 
kiderült, hogy az oklahomai 
oszázs indiántörzs „művelésre 
alkalmatlannak” nyilvánított 

földje alatt az Egyesült Álla-
mok legnagyobb olajkészlete 
húzódik, a törzs tagjai hirtelen 
a világ leggazdagabb embe-
reivé váltak. Kalandorok és 

vállalkozók sokasága lepte el a 
vidéket, hogy a korabeli sajtót 
idézve a „rézbőrű milliárdo-
soktól” bérbe vett földeken 
meggazdagodjon. Ám egyszer 
csak valami egészen hátbor-
zongató történt: a törzs tagjait 
egymás után meggyilkolták 
– volt, akit megmérgeztek 
vagy lelőttek, mást a vonat elé 
löktek. És azok is meghaltak, 
akik kérdéseket tettek fel vagy 
nyomozni próbáltak a rejté-
lyes halálesetekben. A kötet 
alapján Martin Scorsese forgat 
fi lmet Leonardo DiCaprióval 
a főszerepben.

Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
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A 90. évében járó Borika 
óvónénimnél láttam meg az 
1955/56-os kiscsoportom fény-
képalbumát. Hajdan egy ba-
rátságos, bozontos, nyelvét 
öltő kutyus volt a jelem, amit 
ő rajzolt. Kértem, meséljen az 
életéről. 

-1929. június 5-én szület-
tem, Monoron. Apukám hi-
vatalnok volt Budapesten a 
Markó utcai ügyészségen, 
édesanyám háztartásbeli. 
Többször költözgettünk apám 
szülőhelye a főváros és anyu-
kám városa Monor között. 
Laktunk egyszer Üllőn is, 
ott jártam óvodába. Renge-
tegen gyerek gyűlt össze a 
csoportba. Az óvónénik kis, 
termetes, kontyos, egyszerű 
vidéki asszony volt. Szűkös 
körülmények közé kerültek az 
óvodások. Monoron kezdtem 
elemibe járni. Negyedikes ko-
romban meghalt az édesapám 
fi atalon, negyven évesen.

 A polgári befejezése után 
óvónőnek jelentkeztem, amit 
az üllői emlékeim nyomán vá-
lasztottam. Protekció is kellett 
a bejutáshoz. A visszacsatolt 

Szabadkai Állami Óvónő-
képzőben kezdtem meg a ta-
nulmányaimat, bentlakóként. 
Nagyon jól éreztem magamat. 
Márciusban bevonultak a 
németek, hazaküldtek min-
denkit. Megkezdődött a bom-
bázás, erősödött a háború. 
Az oroszok bejövetele után 
nemsokra, Monoron behívtak 
az óvodába, ahol a csekély 
tudásommal is boldogan fog-
lalkoztam a kicsikkel. Anyuka 
ott főzött és takarított. A sza-
badkai iskolámat tanárosól, 
diákostól Budapestre telepí-
tették és visszamentem én is, 
továbbtanulni a Rózsák terén 
lévő óvónőképzőbe. Nem 
volt kollégium, így vonato-
zó bejáró lettem. A második 
évfolyamot magánvizsgákkal 
fejeztem be, a harmadik és 
negyedig évfolyamot ismét 
nappalin végeztem. Az ok-
levelemet 1947-ben kaptam 
meg.

Egy évig keresgéltem mun-
kahelyet. Tiszakürtön is jár-
tam felvételi elbeszélgetésen, 
de református voltam, s a ka-
tolikus óvónőt választották.  A 

monori Magyar Nők Demok-
ratikus Szövetsége ajánlásával 
kerületem Albertirsa Alberti 
részében megüresedett óvónői 
állásba, ahol pici, egyszobás 
szolgálati lakást kaptam. Dol-
gozott mellettem egy szakács-
nő és egy dajka. A beíratott 
századnyi gyerekből 60-80 
mindig megjelent. Az első há-
rom nap után úgy berekedtem 
a hangos beszédtől, hogy alig 
jött ki hang a torkomon. Ha 
elfogyott az erőm, belépett 
a terembe a majd 120 kilós, 
termetes szakácsnő csípőre 
vágott kézzel, egyikében nagy 
fakanállal. Pillanatok alatt le-
csitította a zajongókat. A kör-
zeti orvosi lakásból átalakított 
óvoda nagytermében folytak a 
foglalkozások, a kicsiben volt 
az ebédlő. Néhány asztal és 
szék fért el; többen a földön 
ülve, a padra tett tányérból 
ebédeltek. Szeneskályhával 
fűtöttünk. A kevéske játék kö-
zött akadt kocka és társasjáték. 
Gyakran mondtam mesét, s 
felváltva tudtunk körjátékot 
játszani. Szerettem az ének és 
a verstanítást is. A jókora ud-

Borika óvónéni
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vart helybéli mesteremberek 
töltötték meg mérleghintával, 
forgóval, homokozóval, s lett 
egy kismedencénk. A fabudi 
az udvar végén állt. Nagyon 
szerettem Albertiben dol-
gozni, annak ellenére, hogy 
a képzőben előírt foglalkozá-
sok többségéhez hiányzott a 
megfelelő eszközünk. Reggel 
nyolctól, délután négyig váltás 
nélkül tartott a munkaidő.

 Megismerkedtem a községi 
iskolába gyakorlatra érkező 
magyar-ének szakos egyete-
mista tanárjelölttel, a leendő 
férjemmel, a ceglédi Juhász 
Ferenccel. Pechemre, a falu 
pártitkárjának a felesége volt a 
takarítónőm, aki egy ismerőse 
számára meg akarta szerezni 
a helyemet. Rendszeres lett 
köztünk a villongás. Szeren-
csémre a pártomon álló isko-
laigazgatót, Detrei Sándort 
kinevezték a Ceglédi Járási 
Hivatal elnökévé, aki maga 
mellé vitte Ferit. Nekem is 
segített elhelyezkedni 1952-
ben a Széchenyi úti óvodában, 
ahol volt egy remek szolgálati 
lakásom.

A nagyteremben együtt 
játszott a vegyes korosztá-
lyú csoport, 60-80 gyermek. 
Udvari WC volt. Lavórban 
mosakodtunk, a vizet kanná-
ban hordtuk a sarki kútról. A 
délutáni alváshoz, az össze-
csukható ágyakra lepedőt, 
kispárnát a szülők hoztak. Egy 
dajka segítette a munkámat. 
Az egyik falra nagy meseké-
pet festettem. Elkészítettem 

a naposok, hetesek jelét tar-
talmazó jelfalat és a jeleket 
a füzetekre is én csináltam. 
A többi ovi számára szintén 
barkácsoltam jeltáblát.  A kis-
szobát öltözőnek használtuk. 
A tágas udvaron rengeteget 
játszottunk. Mesével, didak-
tikus játékkal, rajzolással, 
verseléssel, énekkel, zenével és 
tánccal mulattuk az időt. Taní-
tottunk tér és formaismeretet, 
s volt matek előkészítő. 

Sokat segítettek a helyi cé-
gek és a szülők.  A KÖZGÉP 
mérleghintát és forgót készí-
tett. A VIKUV a kisebb-na-
gyobb javításokat végezte el. 
AZ EVIG a későbbi nagyfel-
újításnál serénykedett. Évvé-
gére, karácsonyra, húsvétra és 
anyák napjára mindig verses, 
táncos műsorral készültünk. 
Mikuláskor előfordult, hogy 
Jaziniczky Marika néni, a da-
duska öltözött be a Télapónak. 
Izgalommal várták a gyerekek 
a jelmezbált, melyre az anyu-
kák varrták a szebbnél szebb, 
ötletes ruhákat. A délután 
a szülők számára szervezett 
hangulatos batyusbállal telt. 
Néha-néha felléptünk a Vas-
utas Otthonban és a Vigadó-
ban is, városi ünnepeken.

 Ahogy Ceglédre kötöztem, 
a következő évben megháza-
sodtam és hamarosan meg-
született a lányunk, Borika.

Két esztendő elteltével két 
csoportunk lett, egy új terem 
kialakításának köszönhetően, 
s jöttek új óvónők. Sűrűn jár-
tunk továbbképzésre, Pestre 

és Ceglédre is. Idővel a vas-
kályhák helyére cserépkályhák 
kerültek és a rossz hajópadlót 
parkettára cserélték. Nagy 
előrelépés volt, amikor a hat-
vanas években bevezették a 
vizet, és angol WC-k épültek. 
A nagy felújításra 1978-80 
között kerület sor, ekkor már 
én voltam a vezető óvónő. Két 
esztendeig egy Szabadság téri 
épületben kaptunk helyet.

Harminchárom év munka-
viszony után 1986 januárjában 
nyugdíjba mentem, a hatcso-
portos, gyönyörűvé varázsolt 
óvodából. Édesanyám halála 
után a szívem visszahúzott a 
gyerekek közé. Sokat helyette-
sítettem az óvodákban, nyolc 
éven keresztül. Véglegesen 
1994 óta vagyok itthon. Tú-
rázgattam unokatestvéremmel 
belföldön, szeretek kötni, hor-
golni, hímezni. Imádom a két 
dédunokámat, a hároméves 
Vendelt és az egyéves Bene-
deket – mondta az óvónénim, 
aki az életkor után járó arany-, 
gyémánt- és vasdiplomákon 
kívül egyszer kapott csak ki-
tüntetést, de óvodási máig ki-
tüntető szeretettel emlegetik.

Kőhalmi
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Nagy Lajos király 1364. má-
jus 8-án vámmentességet 
adott Cegléd polgárainak és 
telepeseinek. Innen számít-
juk a város alapítását. Négy 
évvel később a király a bu-
dai klarissza apácarendnek 
adományozta a várost, ez 
az állapot 1848-ig tartott. 
A Városalapítók szobrának 
három alakja – apáca, pa-
rasztlány, polgár – a város 
történelmének meghatározó 
alakjait személyesítik meg.

Az eötvös-téri megemléke-

zéseket követően a Városháza 
udvarán folytatódott az ün-
nepség, ahol a neves ceglédiek 
emléktáblái, az ún. városi 
Pantheon található.

Szomorú aktualitást adott 
az eseménynek Nagy László 
Lázár grafi kusművész janu-
árban bekövetkezett halála, 
emléktáblájának avatására 
került sor. Az avató beszédet 
Vasné dr. Tóth Kornélia mű-
vészettörténész, az Országos 
Széchényi Könyvtár kutatója 
mondta el. Méltató előadá-

sában többször elhangzott a 
„világhírű” kifejezés, utalva 
arra, hogy Nagy László Lázár 
kiemelkedő személyisége volt 
a városnak, de még tágabb 
környezetünknek is.

JI, a Krónikás

Április végén jelent meg Vas-
né dr. Tóth Kornélia legújabb 
kötete „Múltunk neves ex lib-
ris gyűjtői” címmel. A szerző 
szakmai-tudományos tevé-
kenysége alapján méltán te-
kinthető az ex libris nagyköve-
tének. Ez még inkább rangot 
ad annak, hogy a könyvében 
bemutatott mintegy kétszáz 
gyűjtőből tízen ceglédiek.

Az ex libris (magyarul 
„könyveiből” vagy könyv-
jegy) sajátos kisgrafi kai műfaj. 
Sajátossága, hogy szerepel 
rajta az „ex libris” kifejezés, 
illetve annak a neve, akinek 
címezték, és általában sokszo-
rosításra alkalmas eljárással 
készül (rézkarc, fametszet, 
linó, szitanyomat stb.). Ex lib-

ris készülhet megrendelésre, 
tiszteletből vagy ajándékozási 
célra is, sokszor a címzettre 
vagy a művészre jellemző 
ábrázolás található rajtuk. Az 
ex libris készítésének nemzet-
közileg is kiemelkedő alkotója 

volt Nagy László Lázár, sok 
száz ilyen kisgrafi kát készített.

A könyvben a neves gyűj-
tők között három ceglédi 
díszpolgár neve is felbukkan 
(Zalai Károly, Baldavári Lász-
ló, illetve Nagy László Lázár, 
akinek felesége, Füle Piroska 
volt a gyűjtő), de sokaknak 
ismerősen csenghet Maczelka 
Tibor, Komáromi Imre vagy 
Kacsányi Pál neve is. A kötet-
ben a gyűjtők életrajza mellett 
szerepel gyűjteményük rövid 
leírási (alkotók neve stb.), il-
letve a gyűjtemények sorsa, 
ha arra van adat, továbbá 40 
ex libris illusztrációként, köz-
tük Nagy László Lázár egyik 
műve is. 

JI, a Krónikás

Városalapítók Napja – 2019
Szép számmal vettek részt az ünneplők és érdeklődők a város 
alapításának 655. évfordulóján tartott eseményeken. A két fő 
helyszín – szokásosan – az Eötvös téren található Városalapítók 
szobránál, illetve a Városháza udvarán található városi Pant-
heon volt.

Egy könyv sok ceglédi vonatkozással



31. oldal

EBOLTÁS IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

május 16. csütörtök  8-9 óráig Mizsei út - Károly d. Tóth J. tanya

május 16. csütörtök  16-17 óráig Budai út - Kereszt

május 17. péntek 16-17 óráig Mocsár u. - Rét u. sarok

május 20. hétfő 16-17 óráig Görbe u. - Harang u. sarok

május 21. kedd 15-17 óráig Csákány u.-Kosárfalu u. sarok

május 22. szerda 8-9 óráig Kecskéscsárda- DPMG Zrt. Központ

május 22. szerda 9-930 óráig Kecskéscsárda - Kis Lenin Tsz.

május 22. szerda 16-17 óráig Pitli zug Bem Sporttelep - bejárat

május 23. csütörtök 8-9 óráig Törteli út, Hartyányi tanya

május 24. péntek 14-16 óráig Dohány utcai garázsok

május 25. szombat 9-11 óráig I. PÓTOLTÁS-Alszegi út-Oroszlán u. sarok

június 1. szombat 9-10 óráig II. PÓTOLTÁS -VÁSÁRTÉR

Az eboltás díja: 5000 Ft, + a féregtelenítés díja: 150 Ft/ 10 kg.

Az elveszett, vagy a régi oltási könyv pótlásának, cseréjének ára: 500 Ft/ db, 

melyet az oltás helyszínén kell készpénzben kifi zetni.

2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) 

FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint: „Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel 

megjelölt eb oltható.”

A 147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint: 

„Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett 

– összevezetéssel történő – 

tömeges mikrochip-behelyezés tilos.”
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Idén is meghirdették a háziorvosok és nő-
vérek presztízsét és megbecsülését erősítő 
pályázatot. A „Nemzet háziorvosa” kitüntető 
elismerésre elsősorban a páciensek ajánlatait 
várják. A kitüntető címet  2016-ban többek 
között Dr. Gabnai Judit ceglédi háziorvos 
nyerte el.  Az orvsokat elsősorban pácienseik 
ajánlhatják. A szervezők azt kérik, hogy az 
orvosokat vagy nővéreket méltató történe-
tek minimum 15-20 mondat hosszúságúak 

legyenek. Az ajánlás csak akkor érvényes, 
ha elküldik a jelöltek pontos nevét, a praxis 
e-mail címét, valamint a rendelő címét és 
telefonszámát. Anonim pályázatokat nem 
fogad el a zsűri. A történeteket idén is a www.
evpraxisa.hu honlapon várják, a beküldési 
határidő: szeptember 14. A zsűri döntése 
után a páciensek két héten át szavazhatnak 
a zsűri által kiválasztott 10 magyarországi és 
10 határon túli háziorvosra.

VISSZAVÁLTJÁK 

A 2012. évi CLXXXV. törvény 
12 §  (paragrafus) 2b pontja 
2018. január 1. óta hatályos 
törvénye – ez rendelkezik 
az üvegek visszaváltásról. 
Információink szerint a ceg-
lédi szupermarketek eleget 
tesznek a kötelezettségnek. 
A  Lidl bent az áruházban, a 
Spar szintén, az Adli gyűjtő-
helyen gondoskodik a törvény 
betartásáról.

EZÉRT NINCS OLTÁS AZ UGYERBAN
Nem a járási hivatal szervezi az eboltást – csak ellen-
őrzési kötelezettsége van. Erről tájékoztatott bennünket 
a járási hivatal vezetője. OIvasói megkeresésre meg-
kérteztük Dr. Tóth Tivadart, aki elmondta: az Ugyeri 
pálinkafőzdénél annyira csekély volt az  érdeklődés, 
hogy nem tartanak oltást. A gazdáknak egyébként is 
ez egy lehetőség, az oltásról maguknak kellene gon-
doskodniuk. 

ELBALLAGTAK

Majd félezer diák búcsú-
zott el középiskolájától. 
Több mint 20 osztály vo-
nult fel a két nap alatt, 
hogy utolsó sétájukat 
megtegyék intézményük-
ben. 

A NEMZET 
HÁZIORVOSA

hírek
innen-
onnan
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Programajánl

2019. május 18. IV. Tárogató FesztiválTápiószele

2019. május 25. Tarkabarka GyermekfesztiválCifrakert

2019. június 2. Dáma futam

További programok megtalálhatóak a www.iranycegled.hu oldalon.

2019. május 24. Budapest Bár koncertKMK színházterem

2019.  május 18.

2019. május 18.

2019. május 23. Bakancslista
Kaszinó

2019. május 26.

KMK A épület udvara
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

34. oldal

Dömsödi Hajós Zsigmond 
1839. május 14-én született 
Cegléden. A Dömsöd községből 
származó nemesi családot már 
egy 1488-ik évi határbejárási 
levél is megemlíti. 

Édesapja Dömsödi Hajós 
Sámuel , édesanyja Varga Ju-
lianna. A református általános 
iskolába járt,  ahol nagyapja és 
édesapja  is tanított. Ezután a 
nagykőrösi Református Főgim-
náziumba iratkozott be, ahol 
Arany János  tanítványa volt. 
Református papnak készült, 
tanulmányait az utrechti és 
heidelbergi egyetemen végezte. 
Már itt felfi gyeltek kiváló hang-
jára. Énekelni Stoll Péternél 
tanult Pesten. Radnótfáy Nagy 
Sámuel intendáns fedezte fel és 
szerződtette a Nemzeti Színház-
hoz, ahol 1868. április 30-án 
mutatkozott be először Fellini, 
Norma című operájában. 

Érces, erőteljes tenorja, ki-

váló színésztehetsége és zenei 
intelligenciája a fi atal, kezdő 
énekest mindjárt az első helyre 
juttatták. 1872-ben végzett a 
Színészeti Tanodában. Sikeres 
itthoni bemutatkozása, majd 
énekművész diplomája után 
megnyíltak előtte a külföld 
operaházak kapui.  Pestről Lip-
csébe, majd Prágába került és 
nemzetközi körút következett: 
Milanó, Róma, Nápoly,  Párizs, 
Madrid, Brüsszel, Hága szín-
padjain lépett fel. Mindenütt 
diadal és ünneplés kísérte. 
Híre bejárta Európát, magyar 
Carusónak is nevezték.   Fel-
lépett a milánói Scalaban, fel-
kérték az „Italia Unita” római 
ünnepségeire.  Rómában a 
Teatro Nationalében Verdi  
Trubadurjának címszerepét 
játszotta a ceglédi énekes, aki 
az olasz  szöveget anyanyelvi 
hűséggel énekelte, tomboló kö-
zönség előtt.  A király meghívta 
páholyába és a palotájába is.  
1878-ban Párizsban énekelt, a 
viliágkiállítás idején, a műértő 
közönség szűnni nem akaró 
tapssal jutalmazta. 1879-ben a 
nápolyi San-Carlo dalszínház-
ban is nagy sikert arat. Az olasz 
lapok egymással versenyeznek 

Hajós  Zsigmond dicséreté-
ben. Magasztalják hangját , 
énekét és páratlan mimikáját. 
Számos hírneves muzsikussal 
tartott barátságot, köztük volt 
Liszt Ferenc, Richard Wagner 
és Giuseppe Verdi. 1882-ben 
tér vissza Budapestre és az 
1884-ben megnyílt budapesti 
Operaházhoz szerződött. Azon-
ban súlyos szembetegsége miatt 
abba kellett hagynia a színpadi 
szereplést, nyugdíjba vonult. 
1889-ben búcsúzott a színpad-
tól a Bánk Bán címszerepével, 
bár a milleniumi ünnepségek 
alatt még  egy időre visszahívta 
az Operaház. Énekoktatással is 
foglalkozott. 1899-ben Ceglé-
den nagysikerű hangversenyt 
adott és rövid ideig itt telepe-
dett le egy villában, míg végül 
Budapestre költözött. 1911 
június 25-én halt meg Cegléd 
híres operaénekese. 
Felhasznált irodalom:
A közönség igézettel hallgatta: Hajós 
Zsigmond / Szabó Alfréd. – In: Arcok, 
képek Ceglédről . - Cegléd, 2014., p. 
69-70. Hajós Zsigmond . – Zenelap, 
1898. 03.15. p. 4.  Hajós Zsigmond 
operaénekes : A magyar Caruso / 
Hidvégi Lajos. – Nagykőrösi híradó, 
1978. aug. 24.  Színház és művészet. 
– Pesti Hírlap, 1879. április 8. p. 4.  
Színház. – Pesti Napló, 1868. május 1.

Fotó: Operaház Emlékgyűjtemény

CEGLÉDI HISTÓRIÁK…
180 éve született Hajós Zsigmond operaénekes
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A teke NB I Keleti-csoportjá-
nak negyedik helyén végzett a 
Ceglédi VSE felnőtt együttese. 
A nagyokhoz hasonlóan szin-
tén 12 csapatot felvonultató 
ifj úságiak között a hetedik he-
lyen zárt a CVSE. A szakosztály 
lehetőségeihez képest ezek 
fi gyelemreméltó eredmények. 

A felnőttek szezonbeli leg-
nagyobb skalpja a végül a szu-
perligába feljutó Nyíregyháza 
legyőzése volt. Mivel már a 
második vonalban is előírás a 
lemezes pálya, így bajnokira 
nem vehetik igénybe a Tele-
ki utcai öntött pályát, s ezért 
Szolnokon játsszák a hazai 
mérkőzéseiket.

Hűvös Zsolt szakosztály-
vezető: „A középmezőnyre 
számítottam, az volt a rea-
litás. Aztán az utolsó mecs-
csen ment el a dobogó. Úgy 
lettünk negyedikek, hogy a 
bronzérmes Eger hozzánk 
hasonlóan 25 pontot gyűj-
tött. Ilyen esetben az egymás 
elleni mérkőzések eredménye 
rangsorol. Mi 5:3-ra vertük 
meg őket pályaválasztóként, 
viszont náluk 6:2-re kaptunk 
ki. De összességében nagyon 

jól alakult ez a szezon a felnőt-
teknél és az ifi knél is.”

Sápi Tamás játékos-edző: 
„Így, hogy kézzelfogható kö-
zelségben volt a bronzérem, 
így kicsit fáj nekünk, hogy 
lecsúsztunk a harmadik hely-
ről. De minimális edzésre van 
lehetőségünk, szóval igencsak 
rendben van ez. Az ifi k hete-
dik helye is szép eredmény, 
hiszen három igazolt játéko-
sunk egyike csak tavaly kez-
dett tekézni.”  

Egyéni versenyeken is sze-
repeltek a ceglédiek, 
s a legtovább a szak-
osztályvezető jutott, 
aki kvalifi kálta magát 
a 2019. évi felnőtt or-
szágos bajnokságra. 
Kazincbarcikán a 
Nyugati régióból 15, 
a Keleti régióból 11 
versenyző, illetve a 
válogatott keret 10 
tagja mérkőzött meg 
egymással. Hűvös 
Zsolt a Keleti régió 
5. helyéről jutott be és 
19. lett. Ezzel bekerült 
a sprint versenyszám-
ba, ahol bronzérmet 

szerzett, s végül összetettben 
a 14. helyen zárt.

A felnőtt csapat tagjai: Sápi 
Tamás, Rimóczi Zoltán, Zsí-
ros Gyula, Pordán Ádám, Bíró 
József, Hűvös Zsolt, Szarka 
Péter, Czékmány Alex, Ko-
vács Imre. Az ifj úságiak: Vi-
lágosi Attila, Fenyvesi Attila, 
Kecskeméti Szebasztián. Ők 
vágnak neki a következő baj-
noki szezonnak is, ahol a cél a 
felnőtt és az ifj úsági csapatnál 
ezúttal is a középmezőny.

VGM

Hajszálnyira a dobogótól

sport



36. oldal

Már az eleje is sok nehézséget 
tartogatott, de megküzdöttek 
vele. A női kosárlabda honi 

pontvadászatának legmaga-
sabb osztályában elért hato-
dik hellyel pedig ismét bizo-

nyítottak. Az 
előzményekről, 
a bajnokságról, 
a továbbiak-
ról Filipowicz 
Krzysztofot, a 
VBW CEKK 
Cegléd elnö-
két kérdeztük.

– Milyen re-
ményekkel 
vágtak neki 
a 2018/2019-
es pontvadá-
szatnak?

– Már a baj-
nokság elején 
illetve előtte 
is komoly ne-
hézségekkel 
kellett megküz-

denünk. Csak június végén 
szereztünk arról tudomást, 
hogy a korábbi, szóbeli meg-
állapodások ellenére a csapat 
többsége nem létezik. Ez azt 
jelentette, hogy az együttesnek 
több mint a fele – köztük az 
alapemberek – átigazoltak 
Miskolcra, a volt edzőink-
kel együtt. Szerződtettünk 
néhány külföldi játékost és 
kiegészítettük őket azokkal a 
játékosokkal, akik még ma-
radtak a piacon.

– A továbbiak szempont-
jából fontos volt a nyolcba 
kerülni az alapszakaszban, 
minek köszönhető, hogy 
ez sikerült?

– Nagyon fontosnak láttuk 
a nyolcba kerülést, sőt inkább 
a hatba, mert úgy indulha-
tunk az Európa-kupában. Ezt 
megelőzően a VBW CEKK 

Továbbra is a nemzetközi porondon

sport
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Cegléd egymás után három 
szezonban is szerepelt az Eu-
rópa-kupában, s ez egy nem-
zetközi szintet jelent. Ahogy 
kezdtük a szezont, semmi sem 
mutatott arra, hogy ez most 
is sikerülni fog. Decemberben 
még utolsók voltunk a ma-
gyar bajnokságban. A javítás 
érdekében kettő játékostól 
meg kellett válnunk, majd jött 
kettő új játékos. Így kezdtük 
el a tavaszi szezont, ami úgy 
érzem, hogy sikeres volt, a 
legvégén a nyolcba jutást is 
sikerült elérnünk. A csapat 
akkorra már annyira össze-
jött, hogy a PEAC-Pécs elleni 
párharcot megnyertük 2-0-ra, 
és ezzel hatba kerültünk. Így 
ismét kiharcoltuk az Euró-
pa-kupában való indulás lehe-
tőségét, amire azért is büszkék 
vagyunk, mert egymás után a 
negyedik évet fogjuk játszani 
az egyik legrangosabb euró-
pai sorozatban. Ezzel megint 
büszkén visszük és öregbítjük 
Cegléd városának és a ceglédi 
sportnak, sportolóknak a jó 
hírnevét.

– Egyetértünk abban, 
hogy a PEAC elleni győ-
zelem egy nagy bravúr, s 
ceglédi szemnek igen kel-
lemes meglepetés?

– Nagyon sokaknak meg-
lepetés jelentett, ám nekem 
nem. Már a csapat összeállí-
tásánál is fi gyelembe vettük, 
hogy akik a VBW CEKK 
Ceglédben játszanak, azok 
szívvel-lélekkel, az utolsó per-
cig tudjanak küzdeni a csapa-

tért és egymásért. 
A kosárlabdaber-
kekben meglepe-
tésnek tartották, 
mert a PEAC-Pécs 
csapata az alap-
szakasz után 4. 
volt, és mindenki 
érmes helyre be-
futónak tippelte. A 
Tippmix szorzója 
is a PEAC mellett 
szólt: 1,3 PEAC 
Pécs, és 16 VBW 
CEKK Cegléd. Az 
utolsó meccseket 
a Szekszárd ellen 
elveszítettük, itt 
már látszott, hogy 
a Tolna megyeiek 
sokkal hosszabb 
cserepaddal ren-
delkeznek. De elégedettek le-
hetünk a hatodik helyezéssel.

– Kik ennek a sikernek a 
részesei?

– A csapat tagjai: Naketia 
Swanier, Gorjanácz Ágnes, 
Kobolák Cintia, Jovana Po-
povic, Viky Baugh, Danielle 
Hamilton-Carter, Révész Bo-
róka, Filipowicz Vanda, Király 
Andrea, Böröndy Dominika, 
Révész Luca. A szakmai stáb: 
Jankovic Peter vezetőedző, 
Szepsi Gina másodedző, Kiss 
Annamária masszőr. A ve-
zetőség részéről: Filipowicz 
Krzysztof, Filipowicz Beáta, s 
Filipowicz Katalin, a lányom, 
aki óriási munkát végzett a 
játékosok leigazolásában és 
az Európa-kupa szereplésünk 
kapcsán is.

– Hogyan tovább CEKK?
– Most májusban levezető 

edzéseket és egyéni képzést 
ütemeztünk be. A magyar 
játékosok vesznek részt eb-
ben, mert a külföldiek már 
elutaztak. Több játékossal is 
tárgyalunk, de nyilvánosságra 
hozni sajnos még nem tudjuk 
a nevüket. Ha aktuális lesz, 
természetesen azonnal tájé-
koztatni fogjuk a sajtót, a szur-
kolókat. A következő szezonra 
ismét a jó szereplést tűztük 
ki célul, hogy mindenki tisz-
telje és becsülje Ceglédet. Az 
Európa-kupában ugyanúgy 
jól szeretnénk szerepelni, s 
bízunk benne, hogy a sorsolás 
kedvezőbb lesz, mint az utolsó 
kettő évben volt.

VGM
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Az alkotók még kreatívabb, még látványosabb harcművészeti 

jelenetekkel rukkolnak elő a John Wick-sorozat legújabb, 

legvadabb részében. Keanu Reeves ezúttal is nagyon ke-

mény és stílusos akciókkal lepi meg a fi lmrajongókat. A 

kultikus John Wick-sorozat 3. felvonásában Keanu Reeves 

olyan sztárokkal az oldalán akciózik, mint Halle Berry, Lau-

rence Fishburne, és Anjelica Huston. A rendezői székben 

az előző nagysikerű akciófi lmekhez hasonlóan most is – az 

egykori kaszkadőr koordinátor - Chad Stahelski foglal helyet. 

John Wick, az ikonikus bérgyilkos 2014-es bemutatkozása 

óta töretlen népszerűségnek örvend: a legenda sztorijából 

azóta képregényt írtak, a rémkirály videójátékokban köszön 

vissza, és már egy TV-sorozat is szerepel az alkotók tervei 

között, a The Continental címmel.

FILMAJÁNLÓ:
JOHN WICK: 3. FELVONÁS - PARABELLUM

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

MÁJUS 16-TÓL MÁJUS 22-IG
Patkós Irma terem
16:00 Pokémon – Pikachu, a detektív – családi ani-

mációs fi lm

18:00  Brightbourn – A lángoló fi ú - amerikai horror

20:00 John Wick 3. felvonás - Parabellum  - amerikai 

akciófi lm

Csütörtöktől  szombatig: 
14:00 Undipofi k - amerikai családi animációs fi lm

Huszárik Zoltán terem
Csütörtöktől szombatig

15:45 Erdei boszorkány – Tűzpróba - dán-norvég-ma-

gyar-cseh fantasy

17:30 Hellboy  - amerikai akció-fantasy

19:45  Szívek királynője - dán dráma

Vasárnaptól hétfőig:
15:45 Szívek királynője 

18:00 Erdei boszorkány – Tűzpróba

19:45 Hellboy 

Keddtől szerdáig: 
15:30   Hellboy 

17:45 Szívek királynője  

20:00  Erdei boszorkány – Tűzpróba

Szombaton és vasárnap: 
14:00 Erdei boszorkány – Tűzpróba - szinkronizált, 

dán-norvég-magyar-cseh fantasy

MÁJUS 23-TÓL MÁJUS 29-IG
Patkós Irma terem
15:45  Aladdin - amerikai fantasy, családi kalandfi lm

18:00 Két lépés távolság - amerikai romantikus fi lm

20:00  Brightbourn – A lángoló fi ú - amerikai horror

Szombaton és vasárnap:
14:00  Undipofi k - amerikai családi animációs fi lm

Huszárik Zoltán terem
Csütörtöktől szombatig:
15:45 A gyermek - ír horror

17:45 Fájdalom és dicsőség - feliratos, spanyol dráma

19:45  Éter - lengyel-mayar-litván-ukrán-olasz dráma

Vasárnaptól hétfőig:
15:45 Éter 

17:45  A gyermek 

19:45 Fájdalom és dicsőség 

Keddtől szerdáig: 
15:45  Fájdalom és dicsőség 

17:45  Éter 

19:45 A gyermek 
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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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Ceglédi Hírmondó

Kéthetente Ceglédről

Valamint megtalálható még a házi túró,- tej,- 
sajt, füstölt áruk, homoktövislé, savanyúság, 
vágott baromfi , hús- hentesáru, pékáru, mé-
hészeti termékek, virág, palánták, fonott kosár, 
használt cikk stb.

BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

új sárgarépa 300 Ft/csom.-tól
új zöldség 200 Ft/csom.-tól
zeller 450 Ft/kg-tól vagy 100.-Ft/db
burgonya 250 Ft/kg-tól
új burgonya 400 Ft/kg-tól
batáta 750 Ft/kg-tól
vöröshagyma 250  Ft/kg-tól
új hagyma 500 Ft/csom.-tól
fokhagyma 1.000 Ft/kg-tól
karfi ol 450 Ft/kg-tól
karalábé 140 Ft/db-tól
kelkáposzta 400 Ft/kg-tól
tv paprika 700 Ft/db-tól vagy 80 Ft/db-tól
hegyes erős paprika 50 Ft/db-tól
kápia paprika 1.200 Ft/kg-tól vagy 150 Ft/db-tól
paradicsom 490 Ft/kg-tól
kígyóuborka 500 Ft/kg-tól
mini kígyóuborka 500 Ft/kg-tól
fürtös uborka 450 Ft/kg-tól
zöldhagyma 100 Ft/csom.-tól
alma 150 Ft/kg-tól
laskagomba 900 Ft/kg-tól
sóska 800 Ft/kg-tól
rebarbara 400 Ft/csom.-tól vagy 800 Ft/kg-tól
főzőtök 500 Ft/kg-tól
padlizsán 800 Ft/kg-tól
cukkini 800 Ft/kg-tól
zöldborsó 1.200 Ft/kg-tól
kapor 100 Ft/csom.-tól
retek 120 Ft/csom.-tól
saláta 120 Ft/db-tól
magyar eper 1.300 Ft/kg-tól
tojás 32 Ft/db-tól
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