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Cegléden és a térségbeli tele-
püléseken is az országoshoz 
hasonló volt a részvételi arány 
és a végeredmény az Euró-
pai Parlamenti Választáson. 
A FIDESZ tarolt, a második 
legtöbb szavazatot a DK kapta, 
a Momentum pedig harma-
dikként végzett a voksoláson. 

Cegléden a választópolgá-

rok 39,82 %-a élt választó-
jogával. A FIDESZ-KDNP-re 
6094-en szavaztak, ez a vok-
sok 52,27 %-a. A DK kapta a 
második legtöbb szavazatot, 
a választók 16,79 %-a szava-
zott a pártra. Harmadik lett a 
Momentum 982 szavazattal, 
ez az összarány 8,42 %-a. Az 
MSZP-Párbeszéd 5,81 %-ot 

ért el, az LMP, a Munkáspárt, 
a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 
és a Mi Hazánk pedig nem 
érte el az 5 %-ot. A térségben 
a legkevesebben Nyársapáton 
szavaztak, 25,19 % ment el 
voksolni, a legtöbben pedig 
Kőröstetétlenen pedig 41 szá-
zalék fölötti volt a részvételi 
arány.

CEGLÉDEN IS A FIDESZ NYERT
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Cegléden rendben lezajlott 
a választás. Két említésre 
méltó eset azonban történt. 
Az internetre felkerült a Baj-
csy Zsilinszky úton találha-
tó szavazókörről egy fotó, 
amelynek küllemét sokan 
kifogásolták. 
A helyi választási iroda veze-

tője arról tájékoztatott, hogy 
mindig a Máltai Szeretet-
szolgálat bocsátja rendelke-
zésre a szavazóhelyiséget, ám 
a szavazás előtt egy másik 
épületrészt jelölt ki. 
DR. DIÓSGYŐRI GITTA, 
helyi választási iroda vezető: 
Amikor a kollégám a szava-
zást megelőző napon ellen-
őrizte a szavazóhelyiséget, 
akkor tapasztalta és szem-
besült azzal, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálat választás 
céljára egy másik helyiséget 
jelölt ki. Az épület valóban 
kivülről kifogásolható álla-
potban van, de belülről az 

új helyiség teljesen alkalmas, 
megfelelt a választási elő-
írásoknak. 

A másik eset pedig az volt, 
hogy a helyi választási iroda 
értesítést kapott a szavazás 
reggelén, hogy az egyik de-
legált bizottsági tag Bocskait 
visel, ami olyan öltözék, ami 
alkalmas a választási akarat 
befolyásolására. 

A választási iroda vezető-
je tájékoztatta a bizottságot, 
hogy ez a jogszabály szerint 
nem rendkívüli esemény, te-
hát a delegált tag maradhat 
a bizottságban, folytathatja 
a munkát.

Országos viszonylatban is a FIDESZ győzel-
mét hozta az EP választás. Minden eddiginél 
többen mentek el szavazni, a kormánypárt a 
szavazatok 52,33%-át kapta, ezzel 13 mandátu-
mot szereztek. A DK négy, a Momentum pedig 

két széket kapott az Európai Parlamentben. 
Az MSZP nagy vereséget szenvedett, csupán 
egy embert delegálhatnak Brüsszelbe. Az LMP 
pedig nem érte el az öt százalékot, az országos 
elnökség lemondott.
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NYÁRI DIÁKMUNKA 

A mezőgazdasági és vendéglátóipari cégek 
mellett idén már a turizmus területén műkö-
dő vállalkozások is támogatást kaphatnak, ha 
a nyári szezonban diákokat foglalkoztatnak.  
A munkabér és a járulék összegének három-
negyedét támogatja a kormány a július 1-től 
kezdődő időszakban. A nyári diákmunkára 
16 és 25 közötti, nappali tagozatos diákok dol-
gozhatnak. A programra a cégeknek és a tanu-
lóknak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán 
lehet jelentkezni június elsejétől.

hírek
innen-
onnan

Városi streetball bajnokságot rendeztek
 középiskolásoknak

PERT NYERTEK A CIVILEK

Ítélet született abban a perben, 
amelyet civilek indítottak a 400 
KV-os távvezeték építési enge-
délye ellen. A bíróság hatályon 
kívül helyezte azt, vagyis a táv-
vezeték hálózat kiépítése nem 
kezdődhet el. Az ítélet jogerős. 
A beruházás folytatásához a kú-
riához fordulhat jogorvoslatért 
a MAVÍR vagy új eljárást kell 
indítania akár a jelenlegi akár 
egy újabb nyomvonal építési 
engedélyéért.
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Állatsimogatóval, koncertek-
kel, bábszínházzal és rengeteg 
játékkal készült a Kossuth Mű-
velődési Nkft . a gyereknapra. 
Május utolsó vasárnapján a 
Vörösmarty téren reggeltől 

estig ingyenes programokat 
kínált a város. Lehetett talál-
kozni mesehősökkel, de volt 
népi játszótér, sportsziget, 

ugrálóvár és elektromos autó-
pálya is. A színpadon tánc- és 

sportbemutatók szórakoztat-
ták a kicsiket és nagyobbakat. 
Akinek kedve volt kézmű-

veskedhetett, de ki lehetett 
próbálni az exatlon pályát is. 
Az Infi neon Kft . támogatásá-
val óriási színező, szélforgó, 
elektromos autópálya és pi-
henő liget várta a gyerekeket.

PÖTTYÖS GYERMEKNAP
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Ceglédi lovasok is részt vettek 
az Izsáki futó, főző és lovas 
majálison. A programon a 
többezres közönség a gasztro-
nómiai és sportverseny mel-

lett hagyományőrző lovasíjász 
bemutatót és látványos csatát 
is láthatott. 
Ez utóbbiban természetesen 
a magyar huszárok igyekez-

tek visszaverni az ellenfél 
vérteseinek támadását. A 
huszárok a Ceglédi Lovas 
Hagyományőrző Egyesület 
tagjai voltak.

Tisztújító közgyűlést tartott a 
Cegléd és Vidéke Unghváry 
László Borrend. Az eddigi 
elnökségnek, felügyelő bi-
zottságnak és elnök-nagy-
mesternek, Túri Krisztinának 
újra bizalmat szavaztak a 
tagok. Arról is tárgyaltak, 
szeretnék, ha megújulhatna 
névadójuk, Unghváry László 
nyughelye. Ennek módjáról 
már el is kezdődtek az egyez-
tetések.

RENDHAGYÓ KÖZGYŰLÉS
A katolikus plébánia alatt húzódó 
pincerendszert látogatta meg Cegléd 
Barátainak Köre. A közel 40 éve mű-
ködő egyesület a Könyvtárban tartotta 
közgyűlését, ahol a Kossuth Múzeum 
igazgatója, Reznák Erzsébet ismertette 
a város alatt húzódó pince rendszer, 
és a mai városkép kialakulásának 
történetét.  

CEGLÉDI LOVASOK IZSÁKON

TISZTÚJÍTÁS A BORRENDBEN

hírek
innen-
onnan
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ELHUNYT KIS PÉTER

Elhunyt a ceglédi labdarúgás meghatározó alakja. Kis 
Péter 1940-ben Cegléden született. Itt is járt iskolába, 
a Gimnáziumban érettségizett. Már gyerek kora óta a 
labdarúgás szerelmese volt és fi atalon jelentkezett is a 
Malomtó szélen. 
Az utánpótlást végig járva tagja volt az 1956/57-es 
szezonban megyei bajnokságot nyert ifj úsági csa-
patnak.   Az utánpótlás után a felnőtt csapathoz 
került, ahol NB III-as bajnok lett az 1959/60-as 
csapat tagjaként.

VIRÁGOS CEGLÉD
Elkezdték kiültetni a Várvag 
Kft . fóliájában nevelt 15 ezer 
tő virágot. A város terein 
látható majd paprikavirág, 
petúnia, begónia, bojtocska, 
bársonyvirág és kakastaréj. 
A Béke térre, a Rendőrség 
elé és a körforgalomhoz már 
kiültették a színpompás vi-
rágokat, de kerülnek a Béke 
térre, a felüljárónál található 
körforgalomhoz, a Kossuth 
térre, ültetnek a Selyem ut-
cához, a Sportuszodához, a 
Puskaporos utca és a Szolnoki 
út sarkához is.

Gimnazisták ismerkedtek 
a Városi Televízió munkájával
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

10. oldal

Rónay János már 1908-ban 
helyett adott Árpád téri 

(ma Szabadság tér) házában 
az „Mozgófénykép-színház-
nak”, de nem bizonyult hosz-
szú életűnek. A ma is látha-
tó, kifejezetten mozi céljára 
készült épületet 1913-ban 
emelték:

„Szombaton, f. hó 19-én 
nyílott meg az Urania mozgó 
a közönség általános érdeklő-
dése mellett…Teljes elismerés 
illeti meg Rónay Jánost, aki 
gyakorlati érzékkel belátta az 

új helyiség szükséges voltát s 
annak megvalósítására 70.000 

koronát költött, nemkülönben 
Vaskovics építészt, ki a maga 
föladatát sikeresen oldotta 
meg. Az épület közvetlenül 
a Szabó József féle üzlet mö-
gött fekszik, homlokzattal a 
Batthyányi utcára.” (Ceglédi 
Újság, XXIII. évf. 30. sz., 1913. 
július 27., 2. o.)

2018. május 25-én az Urá-
nia mozi hivatalosan felvette 
George Pal, ceglédi születésű 
animátor, fi lmrendező-pro-
ducer nevét.

URÁNIA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ – GEORGE PAL 
FILMSZÍNHÁZ

Régen…

…és most

Képeslap: 
Vadas László Gyűjteményéből

Fotó: Szilaj Anikó 
Ceglédi Városi Könyvtár
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A világháborúkban elesett katonák előtt hajtot-
tak fejet diákok, szülők és nagyszülők. A városi 
megemlékezésen a polgármester, Takáts László 
mondott köszöntőt, Gyura Sándor, történész 
pedig Füle Péter, a 24 évesen hősi halált halt 
ceglédi katona naplójából idézett.

Május utolsó vasárnapján a világháborúkban 
elesett magyar katonák előtt hajtunk fejt az 
ország. Cegléden a Várkonyi Iskolába várták 
az emlékezőket. A polgármester, Takáts László 
beszédében emlékeztetett: 1924-es rendelet 
írta elő a hősökre való megemlékezést. A II. 
Világháború után azonban minden hasonló 
rendezvényt betiltottak. Egy 2001-es jog-
szabály állította helyre a nap méltóságát, és 
kezdődtek el újra a megemlékezések ország-
szerte így Cegléden is. TAKÁTS LÁSZLÓ, 
polgármester: Hajtsunk fejet a hősök előtt, 
akik embertelen körülmények között is bátran 
küzdöttek, azok előtt, akik bajtársukat meg-
mentve áldozták fel életüket. Hajtsunk fejet 
a hősök előtt, akik a frontról szörnyűséges 
munkatáborokba kerültek, azok előtt, akik 
családjukat otthon hagyva védték a hazát.

A megemlékezésen Gyura Sándor, törté-
nész, néprajzkutató a Galíciában 24 évesen 
hősi halált halt ceglédi katona. Füle Péter 
személyes hangvételű naplójából idézett. A 
fi atal honvéd a halála előtti másfél hónapot 

vetette papírra. Kendőzetlen őszinteséggel írt 
a háború pokláról. Megemlékező műsorral 
a Várkonyi Iskola 6.m osztályos diákjai ké-
szültek. A világháborús emlékmű felújítási 
munkái miatt a koszorúzás idén elmaradt, 
a város vezetői, honvédek, diákok, szülők és 
nagyszülők gyertyagyújtással hajtottak fejet 
az elesett hősök emléke előtt.

A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK
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Május 30.: Schulek Gyógyszertár • Cegléd, 
Kőrösi út 51. Telefonszám: 500-603, 500-604 
Készenléti telefonszám: 06 30 531 8678.
Május 31.: PatikaPlus Gyógyszertár • Cegléd, 
Malomtó szél 30. TESCO Áruház Telefon-
szám: 500-252 Készenléti telefonszám: 06 20 
269 0075.
Június 1.: Tömörkény Gyógyszertár • Ceg-
léd, Rákóczi út 46-49. Telefonszám: 310-524 
Készenléti telefonszám: 06 30 531 8675.
Június 2.: Szent Imre Gyógyszertár • Cegléd, 
Szent Imre h.u.22. Telefonszám: 500-562, 315-
845 Készenléti telefonszám: 06 20 579 2659.
Június 3.: Kígyó Patika • Cegléd, Reggel u. 2. 
Telefonszám: 315-114 Készenléti telefonszám: 
06 20 476 0699.
Június 4.: Felszegi Gyógyszertár • Cegléd, 
Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám: 
500-785 Készenléti telefonszám: 06 30 
407 1320.
Június 5.: Szent Anna Gyógyszertár • Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám: 316-620 Készenléti 
telefonszám: 06 20 369 0110.
Június 6.: Belvárosi Gyógyszertár • Cegléd, 
Szabadság tér 9. Telefonszám: 500-079 Ké-
szenléti telefonszám: 06 70 296 2869.
Június 7.:  Gyógyír Gyógyszertár • 2700 
Cegléd, Rákóczi út 7. Telefonszám: 319-200 
Készenléti telefonszám: 06 30 333 4401.
Június 8.: Pingvin Patika • Cegléd, Múzeum 
u. 2-4. Telefonszám: 500-295 Készenléti tele-
fonszám: 06 30 989 7341.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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.

Orvosi és gyógyszertári ügyeletekOrvosi és gyógyszertári ügyeletek

Az úgynevezett gyógyszertári készenléti 
ügyelet megszűnt, de ügyelet továbbra is 
van. Minden nap ( ünnepeken is ) reggel 
7 és este 10 óra között. Vagyis a gyógyszer-
tárak este 10 és reggel 7 óra között vannak 
zárva de senki nem marad ellátatlanul. A 
betegeket az orvosi ügyelet látja el vagy 
szükség szerint kórházba irányítják. 
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Kalandozzunk a múltba, egy fi ktív, de so-
kak által imádott indiántörténet, és egy 

a tényeken, a legújabb kutatásokon alapuló 
dokumentumkötet segítségével.

James Fenimore Cooper: 
Az utolsó mohikán
Elbeszélés 1757-ből

Az utolsó mohikán, a Bőrharisnya-történetek 
időrendben második kötete 1826-os megjele-
nése óta, számtalan gyermek és fi atal képzele-
tét ejtette rabul, többek között az enyémet is, 
amikor a ’80-as évek végén a kezembe vettem 
az akkor elérhető kötetet. 

Az Észak-Amerika vad tájain játszódó 
cselekmény középpontjában egy valóságos 
történelmi esemény áll, amikor 1757-ben a 
franciák indián szövetségesei a William Hen-
ry-erődöt feladó brit katonák és családtagjaik 
százait mészárolták le. 

Cooper romantikus története erről az 
eseményről szól; fogságról, szerelmes von-
zalomról és hősiességről, amelyben a mohi-
kán Chingachgook és fi a, Uncas (magyarul 
Csingacsgukként és Unkászként ismertek) 
sorsa elválaszthatatlanul összefonódik a 
parancsnok lányai, Alice és Cora Munro, 
valamint Sólyomszem, a határvidéki fel-
derítő életével.

Indián kerül szembe indiánnal, a fehérek 
brutális társadalma a mohikán civilizációval 
– abban, ahogyan a világ az amerikai indiánt 
látja, egyetlen írott szöveg sem játszott akkora 
szerepet, mint Az utolsó mohikán.

*****

„Miért hagytál el bennünket, vapanacskik 
büszkesége? Időd kurta volt, mint a napé a 
fák lombja közt, dicsőséged ragyogóbb, mint 
a fénye delelőn. Elmentél, ifj ú harcos, de utad-
ból, mely a szellemek birodalmába vezet, száz 
vájandot tisztogatja a tüskéket. Ki hitte volna, 
aki látott küzdeni, hogy te meghalhatsz? Ki 
mutatott teelőtted példát Uttawának a harc-
ban? Lábad olyan volt, mint a sas szárnya, 

karod súlyosabb, mint a fenyő lehajló ága, 
hangod akár Manitué, mikor a felhők közül 
szól hozzánk.”

Pap Zoltán

Könyvajánló



14. oldal

Az ülésnap elején az ön-
kormányzat nevében Takáts 
László polgármester köszön-
tötte a negyvenöt esztendő 
fáradhatatlan gyógyító mun-
káját követően nyugdíjba 
vonuló dr. Lénárd Bélát, aki 
orvosi tevékenysége elisme-
réseként 2003-ban Semmel-
weis-díjat, 2010-ben Cegléd 
Város Egészségügyéért díjat 
érdemelt ki, zenei munkája 
okán pedig 2009-ben Ceg-

léd Város Kultúrájáért díjat 
vehetett át.

Elkészült az önkormány-
zat 2018-as költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszám-
adás. Ebből kiderül az is, hogy 
az önkormányzat összesített 
bevételei 87,38%-ban, ki-
adásai 71,79%-ban teljesültek. 
A város gazdálkodása hosszú 
évek óta kiegyensúlyozott, 
pénzügyi helyzete stabil.

A Gerje Sport Kft . tíz mil-

lió forint rendkívüli támo-
gatási igényt nyújtott be az 
önkormányzathoz. A testület 
úgy döntött, két millió forint 
rendkívüli támogatást ítélnek 
meg a kft -nek. A polgármes-
ter, Takáts László kezdemé-
nyezésére pedig az a kitétel 
is a határozatba került, mely 
szerint ebben az évben a tes-
tület – eredménytől függet-
lenül – nem tudja már több 
esetben jóváhagyni a csapatot 
működtető gazdasági társaság 
hasonló kérelmeit.  

Újabb belterületi utakat 
érintő pályázati lehetőséget 
kíván kihasználni az önkor-
mányzat. A pályázat beadásá-
ról is döntöttek a képviselők. 
Most a Kossuth Ferenc utca 
Széchenyi út és Szövetség utca 
közötti szakaszára, a burkolat 
felújítására szeretnénk forrást 
nyerni. 

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara lesz a korábban Öko-
víz, majd DTKH Nonprofi t 
Kft  által bérelt Pesti úti ingat-
lan bérlője – erről is döntöttek 
a képviselők. 

Az ingatlanforgalmi ér-
tékbecslő által megállapított 
forgalmi érték feléért meg-

Féláron kínál önkormányzati telkeket a város

Városháza

Az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi 
érték ötven százalékáért megvásárolható, beépítetlen ingatla-
nokat jelöl ki értékesítésére az önkormányzat. Azok a magán-
személy jelentkezhetnek majd vételi szándékkal, akik a Családi 
Otthonteremtési Kedvezménnyel az ingatlanra új lakást szeret-
nének építeni. A döntés megszületett, az ingatlanok jegyzékét 
a Várvag Kft . készíti el.
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vásárolható beépítetlen ingat-
lanokat jelöl ki értékesítésére 
az önkormányzat. Azok a ma-
gánszemély jelentkezhetnek 
majd vételi szándékkal, akik 
a kijelölt ingatlanon két éven 
belül új lakás építésébe kezde-
nek Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény (CSOK) alap-
ján. A döntés megszületett, 
a Várvag Kft . így elkezdheti 
elkészíteni az érintett ingat-
lanok jegyzékét. 

Több mint harminc mil-
lió forintot fordít idén a vá-
ros intézmények felújítására, 
karbantartására. Az összeg 
felosztásáról is döntöttek má-
jusi ülésen. 

A Budai úti fürdő mellet-
ti tó köré tervezett futópá-
lya beruházáshoz szükséges 
többletforrást is biztosítja 

az önkormányzat a 2019-es 
költségvetés pályázati kere-
téből. Az érintett területen 
egyébként hamarosan egy 
kondipark is elkészül, va-
lamint néhány napon belül 
megújul az a stég is, amelyet 
rossz állapota miatt korábban 
elzártak látogatók elől.

A képviselő-testület zárt 
ülésen három esztendőre Rez-
nák Erzsébetet bízta meg a 
Kossuth Múzeum igazgatói 
feladatának ellátásával.

A képviselő-testület dön-
téseiről bővebben a cegled.
hu weboldalon tájékozód-
hatnak.
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Nem volt reális esélye győzni 
az utolsó fordulókban, nem is 
nyert a CKKSE NB I-es férfi  
kézilabdacsapata, így összesen 
13 pontot gyűjtött. A Mező-
kövesd viszont nyert az utol-
só játéknapon a Dabas ellen, 
ezzel megelőzte a Ceglédet, 
amely a következő kiírásban 
az NB I/B-ben folytatja. El-
méletileg. Az alábbiakban 
feltett kérdésekre Kis Róbert, 
az egyesületet tavaly nyár óta 
vezető elnök válaszol.

– Milyen elvárásokkal vág-
tatok neki a bajnokságnak?

– A tartozásállomány meg-
haladta a 200 millió forintot, 
ezért az elsődleges célunk az 
anyagi helyzet rendezése és 
természetesen a bennmara-
dás volt.

– Anyagi értelemben sike-
rült konszolidálni a klubot?

– Igen. Köszönjük a vállal-
kozóknak, akik kölcsönökkel 
és szponzorációkkal segítették 
a túlélésünket. Végül a kor-

mányzat segített, amit hálásan 
köszönünk, de ez a bőven 
záporozó politikai kritikák 
és a félrevezető, információ-
hiányos újságcikkek ellenére 
nem azt jelenti, hogy eljött a 
Kánaán. A pénzt kizárólag 
csak a tartozások törleszté-
sére fordíthattuk. Minden 
egyes forinttal el kellett szá-
molnunk. Egyben meg kell 
akadályoznunk az adósság 
újratermelődését, és ez így 
helyes.

– A tél folyamán csapat-
tagok távoztak és újak is 
érkeztek. Végül nem sike-
rült a bennmaradás, hol 

Folytatás az NB I/B-ben(?)
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A májusi esőzések beköszön-
tével rohamosan lombosod-
nak a közterületi fák, bok-
rok. Ezek gyakran zavarják 
a gyalogosok közlekedését a 
járdákon, és sok sarkon kese-
rítik meg az autósokat, mert 
az útszelvénybe behajló lom-
bos ágak szinte lehetetlenné 
teszik a biztonságos kilátást, 
ezzel balesetveszélyes hely-
zetet teremtve.

A Közösségi együttélés sza-
bályairól szóló többszörösen 
módosított 9/2014 (III.27.) 
számú önkormányzati rende-
let többek között azt írja, hogy 
a közösségi együttélés szabá-

lyaival ellentétes magatartást 
követ el az a tulajdonos, vagy 
használó, aki az ingatlanával 
határos közterületi részen lévő 
növényzet ápolásáról, ritkítá-
sáról, metszéséről, valamint 
be nem látható útkereszte-
ződés beláthatóvá tételéről 
nem gondoskodik. A jogsértés 
elkövetője százötvenezer fo-
rintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható. A témában 
dr. Nagy Lajos aljegyzőt a köz-
terület-felügyelők szervezeté-
nek munkáját felügyelő városi 
vezető tájékoztatását kértem. 

DR. NAGY LAJOS, aljegy-
ző: 2018-ban összesen 95 al-

kalommal került sor fi gyel-
meztető végzés kibocsátására 
azokkal szemben, akik nem 
gondoskodtak az ingatlanuk-
kal határos közterületi részen 
lévő növényzet ápolásáról, 
ritkításáról, metszéséről, vala-
mint be nem látható útkeresz-
teződés beláthatóvá tételéről.

Közigazgatási eljárás megin-
dítására egy esetben sem volt 
szükség, mivel a felszólításnak 
minden alkalommal, a vég-
zésben megadott határidőn 
belül eleget tettek, ezáltal köz-
igazgatási bírság kiszabására 
sem került sor.

Ezúton is köszönöm az érin-
tett lakosok együttműködését! 
Közös érdekünk, hogy ezen 
a területen is mindenki jog-
követő magatartást tanúsítson 
– mondta az aljegyző.

Kőhalmi

BALESETVESZÉLY!

és miért ment el az első 
osztály?

– Január elején, amikor a 
szakmai stáb leült, arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy 
nem csak a jelenre koncent-
rálunk, hanem már a jövő 
csapatát is építjük. Elsődlege-
sen tehetséges fi atal magyar 
játékosokra kívántuk építeni 
az új együttest. A novem-
berben távozó Radnic és az 
év elején elküldött Campar 
helyett igazoltuk Spekhardt 
Gergő és Schaff er Zsolt junior 
válogatottakat. Időközben 
leigazoltuk a sérülésből visz-
szatérő Mikitát, aki kiválóan 

beszél magyarul, mivel kb. 10 
éve Magyarországon játszik. 
Az utolsó héten az irányító 
posztra is egy fi atal magyar 
tehetséget szerettünk volna 
megszerezni, de mivel nemet 
mondott, ezért Davidovic 
Vácról történő kölcsönbe 
szerződtetése mellett döntöt-
tünk. A tavaszi szezon során 
Jakab Lászlót Nagy Károly 
váltotta a vezetőedzői posz-
ton. A négy fi atal játékos a 
junior válogatottal, Jakub 
pedig a szlovák válogatottal 
készült egész januárban, Da-
vidovic pedig az utolsó héten 
érkezett, ezért csak pár napot 

tudott együtt edzeni az új ke-
ret a sorsdöntő, Mezőkövesd 
elleni mérkőzés előtt, és az 
itt elvesztett 1 pont okozta a 
vesztünket. A célunk azonban 
továbbra is az első osztály. 
Sok mindent lehet hallani a 
kézilabdás berkeken belül, 
s amennyiben valamelyik 
csapat nem vállalja az első 
osztályban történő indulást, 
akkor mi természetesen vál-
laljuk. Abban az esetben, ha 
az NB I/B-ben folytatjuk a 
következő szezont, akkor a 
célunk egyértelműen a fel-
jutás.

VGM 
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Digitális Közösségi Alkotó-
műhelyt adtak át a Bem József 
iskolában. A Ceglédi Szak-
képzési Centrum projektjével 
speciális oktatást valósítanak 
meg. Az alkotóműhelyben 
varrógépek, laptopok, 3D-s 
nyomtató, lézervágó gép- és 
szerszámok is helyet kaptak.

A Ceglédi Szakképzési 
Centrum projektjének kere-
tein belül mintegy 270 millió 

forint európai uniós támoga-
tás segítségével nyílik lehe-
tőség a korai iskolaelhagyás 
mértékének csökkentésére. De 
emellett cél a hatékony pálya-
orientációs lehetőségek bizto-
sítása és a tehetséggondozás. 
Kiváló lehetőség mindezekre 
a Digitális Közösségi Alkotó-
műhely, amelyet a Bem József 
Műszaki Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában alakítot-

tak ki. Az átadó ünnepségen 
részt vett Földi László is. Az 
országgyűlési képviselő úgy 
fogalmazott: a Parlament-
ben sokat egyeztettek arról, 
hogyan kellene a szakképzést 
átalakítani annak érdeké-
ben, hogy jól működjön. A 
Szakképzési Centrum kan-
cellárja, Dr. Ferenczi Norbert 

pedig arról beszélt: nem elég 
a megvalósulás, aktívan és 
folyamatosan kell majd dol-
gozni azon, hogy hatékony 
legyen a Digitális Közösségi 
Alkotóműhely.  

Pályaorientáció, tehetséggondozás
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MOB Érdemérmet kapott 
Magyar László a Ceglédi 
Sporttörténeti Gyűjtemény 
vezetője. 
A Magyar Olimpiai Bizottság 

május 24-én megtartott köz-
gyűlésén Dr. Kulcsár Krisztián 
a MOB elnök elmeréseket 
adott át. 
A kitüntetett tevékenységét 

így méltatták: „A Ceglédi 
Sporttörténeti Gyűjtemény az 
elmúlt 17 évben az ő vezeté-
sével vált országosan elismert 
gyűjteménnyé. Az intézmény 
hagyományápoló tevékeny-
sége követendő példaképévé 
vált számos vidéki sportgyűj-
teménynek. 
A Ceglédi VSE-nek 15 évig 
volt az elnöke, majd a BVSC 
elnökhelyetteseként hat évet 
töltött a magyar sportélet irá-
nyításában. A Magyar Olim-
piai Akadémia múzeumi al-
bizottságának tagja. 
Évente több ezer fi atallal is-
merteti meg az olimpizmus 
eszméjét.”



GRATULÁLUNK!
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A Kossuth tér felújításá-
nak első két üteme tavaly 
szeptemberben fejeződött 
be. A templom három 
oldalában azóta már új 
járdán lehet közlekedni, 
most körbe érnek a mun-

kával, elkezdték a Dózsa 
szobor felöli oldalon is a 
bontást. A várhatóan 2-3 
hétig tartó felújítás során 
vágott, nagy kockaköveket 
helyeznek le.

Folytatódnak az útfelújítások a bel-és külterületeken. Az ön-
kormányzat által nyert 130 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásból három út és két utca újulhat meg. 

A belterületi utak felújítása a Kőrösi úton kezdődött el a 
régi burkolat felmarásával. A szegélyek előkészítése után 
forgalomkorlátozással járó munkák következnek. A Kőrösi 
út Déli út és Mátyás Király utca közötti szakasza, a Déli út 
irányából egyirányúvá válik és a bekötő utcáknál is szá-
mítani kell szakaszosan forgalomkorlátozásokra, forgalmi 

rend változásra. A közeljövőben megújul a Nagykátai, a 
Bercsényi út, valamint a Mező utca és a Damjanich utca. 
Az utak, utcák új aszfaltszőnyeget kapnak, megoldódik a 
csapadékvíz elvezetés és mintegy száz fát is ültetnek.

A Szabadság tér megújítása a Népkör utcai 
járdaszakasz felújításával folytatódik, illetve 
új parkolókat is kialakítanak. A munkákat 
néhány hete kezdték, feltörték a régi járdát, 
kiszedték a tuskókat, ezt követően lerakták 

a járda alap-és a szegélyköveit, felmarták a 
régi aszfaltot, az NKM Áramszolgáltató elő-
készítette az erősáramú vezeték térre való 
bekötését, majd a terület újra aszfaltozással 
folytatódtak a munkák. 

MEGÚJULÓ UTAK, TEREK
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Már mindkét sávon járható az Összekötő út, a felújítás nagy 
részével végeztek, a becsatlakozó utcáknál, a kereszteződéseknél 
is leaszfaltoztak. Hátravan még az útburkolati jelek festése,. 
Az önkormányzat mintegy 30 millió forintot nyert pályázaton 
Cegléd az út felújítására, ehhez a város önerőként 15 millióval 
járult hozzá. A munkákat néhány hete a szegélysor javításával 
kezdték. Az út korábban sok helyen foltozott és hullámos volt, 
néhol pedig be is volt repedezve. Ezek a hibák szűntek meg.

Megérkeztek az utcabútorok 
is, gyakorlatilag már csak a 
szobor hiányzik ahhoz, hogy 
teljesen kész legyen a Kölcsey 

tér. Hét fát, 3000 évelőt és 
1200 cserjét ültettek a meg-
újuló térre. Levendula, bíbor-
kasvirág, kúpvirág árnyék-
liliom, páfrány és gyöngyvirág 
is helyet kapott a területen. 
Végeztek a gyepfedéssel és az 
öntözőrendeszert is kialakí-
tották. Elkészültek a parkolók 
és sétányok és kihelyezték az 
utcabútorokat, vagyis a pa-
dokat, kerékpártárolókat és 
szemeteseket.

Befejeződött a mart asz-
falt leterítése a felújításban 
érintett külterületi utakon.  
A munka viszont még nem 
ért véget, hiszen a leterített 
mart aszfaltot még tovább 

tömörítik, illetve folyta-
tódik a padkarendezés és 
a vízelvezetés kialakítása. 
Így az Értemen belüli, a 
Névtelen, a Nullás, a Seres, 
a Pesti, az Orosz dűlő, az 
István liget, és az Öyv ut-
cában továbbra is kell még 
munkálatokra számítani.
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kulturális
paletta

„Ez a címe annak a legújabb 
kiállításnak, amely a Kossuth 
Múzeum képeslapgyűjtemé-
nyéből mutatja be a jellegzetes 
darabokat. A legrégebbi ceglédi 
képeslapokat 1898-ban adta ki 
Sebők Béla papírkereskedő; a 
legfrissebbek 2019-ben jelentek 
meg a Kossuth Múzeum ki-
adásában. A képeslapok között 
sétálva végig nézhetjük Cegléd 

történetének utóbbi százhúsz 
esztendejét. Szinte minden 
középületet, köztéri szobrot, 
templomot megörökítettek az 
egykori fotósok, nyomdászok. A 
legtöbb felvétel a Kossuth-szo-
borról készült, de a gimnázium, 
a városháza vagy a református 
templom fényképe is a népszerű 
ábrázolások közé tartozott. Van 
képeslap az eltűnt épületekről 

(pl. vigadó, huszárlaktanya), de 
látható itt levelezőlap a tv-to-
ronyról is. Cegléd utcái és terei 
kelnek életre a tárlatlátoga-
tó előtt…” (Reznák Erzsébet) 
Forrás: www.facebook.com/
Kossuth-Múzeum-Cegléd

Különleges technikával is-
merkedhetnek meg kezdők és 
haladók egyaránt a FLOWers 
Életmód Műhely kurzusán, 
Bollin Katalin keramikus 
művész vezetésével. A raku 
nemcsak egy technológia, 
fi lozófi a is, mely a zen budd-
hizmuson alapszik és szorosan 
kötődik a tradicionális japán 
teaszertartásokhoz. A raku-
kerámiák készítése mindig 

izgalmas és megjósolhatatlan, 
minden egyes darab egyedi és 
megismételhetetlen. Mindig 
kézzel készülnek, egyfajta 
meditatív állapotban. Úgy 

tartják, hogy egy raku tár-
gyat szemlélve, megláthatjuk 
saját lelkünket és létünk ér-
telmét. A raku technikában 
mind a négy őselemnek fontos 
szerep jut. Egy teljes Föld – 
Tűz – Levegő – Víz kör teszi 
őket lenyűgözően harmo-
nikussá. Bővebb informá-
ció: www.facebook.com/pg/
FLOWers-Életmód-Műhely.
Az oldalt összeállította KozI

SZEKERES ERZSÉBET ÉS FÉSŰS ÉVA KIÁLLÍTÁSA
Szekeres Erzsébet képzőművész és Fésűs Éva Kossuth-díjas meseíró több 
alkalommal dolgozott együtt. Utolsó közös munkájuk Fésűs Éva: Minibocs 
című mesekönyvének legújabb kiadása volt, melyet az író halálának a nap-
ján - 2019. február 21-én – kapott kézhez. A kötetben Szekeres Erzsébet 32 
illusztrációja látható. Fésűs Éva 1926. május 14-én Cegléden született. 90. 
születésnapján – 2016-ban – a Ceglédi Galéria nagy sikerű kiállítást szervezett 
a meseszerető közönség örömére. Most ismét e két kiváló alkotó: meseíró és 
illusztrátor közös munkájának eredménye látható a kiállítóteremben. Nagy 
megtiszteltetés, hogy az említett kötet illusztrációs anyagát - kiegészítve 
Szekeres Erzsébet meseszőnyegeivel – először a Ceglédi Galéria mutathatja 
be, tisztelegve ezzel a nemrég elhunyt meseíró munkássága előtt. A tárlat 
június hónapban tekinthető meg. www.facebook.com/CeglédiGaléria.

ÜDVÖZLET CEGLÉDRŐL

A RÁÉRŐ IDŐ ÉLVEZETE – RAKUKERÁMIA KURZUS
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Húsvét óta a Ceglédi Refor-
mátus Nagytemplom mindkét 
óratornyában másodpercre 
együtt járnak a nyolc számla-
pon a mutatók. A költségekről 
a nagytemplom lelkipásztorát 
Hánka Leventét, az óraszer-
kezetről az azokat reparáló 
Hanga Zsoltot, kecskeméti 
Hanga Kft . ügyvezető igazga-
tóját kérdeztem. 

Az órák számlapjai ösz-
szeköttetésben állnak a tor-
nyokban lévő berendezéssel, 
amelyeket kábel köt össze 
a gyülekezeti házban lévő 
felhasználóbarát, érintőké-
pernyős szerkezettel. Ami 
a cégünk saját fejlesztése és 
már 20 darab működik belőle 
hazánkban, illetve országha-
táron túl, például Szerbiában. 

A szerkezet többfunkciós. 
Vezérli az órák működését a 
frankfurti atomóra jelei alap-
ján, naponta többször szinkro-
nizálva másodperc pontosan 
az időt az órákon. Természe-
tesen az okos géppel nyomon 
követhető a nyári- és a téli 
időszámítás. A gép működ-
teti a harangokat s beállítható 
rajta a lélekharang kongatása 
is – ismertette az ügyvezető 
igazgató. A keleti és a nyugati 
templomtornyok óráin évek 
óta megállt az idő. A javítás-
ra kapott 2,54 millió forin-
tos költségvetés meghaladta 
az egyházközség büdzséjét. 
Az ügy akkor lendült előre, 
amikor a főbejárat lépcső-
felújítását is magára vállaló 
Zsengellér Gábor felajánlotta a 

javíttatás díjának több, mint a 
felét, felét, pontosabban 1, 525 
millió forintot.  Zsengellér úr 
időközben elhunyt, ám örökö-
sei a hagyatékból átadták az ál-
tala igért pénzt a részünkre. A 
fennmaradó költség a híveink 
és támogatóink adományaiból 
gyűlt össze. A legkisebb össze-
gért is hálával tartozunk. Egy 
személyt, Zakar Józsefet külön 
kiemelek, aki a hiányzó pénz 
egyharmadával járult hozzá a 
javíttatáshoz. 

Az óra helyrehozatalával be-
fejeződött a templomfelújítás 
első ütem. A beruházás végét 
majd hálaadó Istentisztelettel 
ünnepeljük meg, a püspök úr 
által meghatározott időpont-
ban – mondta Hánka Levente.

Kőhalmi Dezső

PÁLYÁZATI KIÍRÁS LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) Cegléd 
Város Önkormányzatának megbízása alapján egyfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
Társasházban található, Cegléd belterület 3027/A/4 helyrajzi szá-
mú, természetben Cegléd, Szolnoki út 30. 4. ajtószám alatt található 
39 m2 alapterületű 1 szoba komfort nélküli lakás értékesítésére. 
Kikiáltási ár: Az ingatlan minimális vételára bruttó 1.700.000.-Ft, 
fi gyelembe véve a 100/2019. (III. 21.) Ök. határozatot. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2019. június 5. (szerda) 16.00 óra. A pá-
lyázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofi t 
Kft . irodájában lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) szemé-
lyesen, vagy a 06/53-505-247-es telefonszámon.

ÚJRA JÁRNAK A TORONYÓRÁK
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Májusban kannaszobrot állítottak a városvédők a Béke téren. 
Tudomásuk szerint egy közéti szobor felállításához előzetesen 
két engedély és a művészi értékre vonatkozó szakvélemény 
együttes megléte kell. Az engedélyezési eljárásról megkérdeztük 
dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyzőt s Kocsis Istvánt a Ceglédi 
Városvédő és Szépítő Egyesület elnökét.

ENGEDÉLY NÉLKÜLI SZOBORÁLLÍÍTÁS?

– A május 8-án tartott Vá-
rosalapítók napjára a Ceg-
lédi Városvédő és Szépítő 
Egyesület által a Béke térre 
kihelyezett kannaszobor 
felállításához, mikor és mi-
lyen határozatban adott 
engedélyt a képviselő-tes-
tület és megtörtént -e a 
településképi eljárás.

Dr. Diósgyőri Gitta cím-
zetes főjegyző: – A szobor-
állításról a Képviselő-testület 
nem hozott döntést.

– Előzetesen megkérték-e 
a műalkotások művészi ér-
tékére vonatkozó kötelező 
szakvéleményt?

– Szakvélemény bekérésé-
ről, zsűrizésről nincs tudo-
másunk.

– A városvédők előzete-
sen kértek-e engedélyt a 
közterületen történő szo-
borállítási tervük megva-
lósításához?

– Tulajdonosi hozzájárulás 
nem történt a szoborállítás 
kapcsán. A Cegléd Város te-
lepüléskép védelméről szóló 
37/2017. (XII.21.) önkor-
mányzati rendelet 64. § (1) 
bekezdés) j) pontja értelmé-
ben szobor állítása település-
képi bejelentési eljárás köteles 
tevékenység, a T. rendelet 
63. §-ában foglalt területe-
ken – tehát a Béke téren is. A 
Városvédő Egyesület a szobor 
településképi bejelentési el-
járását 2019. május 7. napján 
benyújtotta. Az elfogadó hatá-
rozat május 15-én kelt. Emel-
lett a Városvédő Egyesületet a 
jogszabályokról tájékoztattuk, 
a hatályos eljárásrend lefoly-
tatására felszólítottuk. (Levél 
feladása: 2019. május 9.)

A címzetes főjegyzőtől ka-
pott válaszból egyértelmű, 
hogy a megfelelő engedélyek 
nélkül állították fel a város-

védők a térplasztikát. Ezért 
megkérdeztük Kocsis Istvánt 
a Ceglédi Városvédő és Szé-
pítő Egyesület elnökét, hogy 
milyen alapon helyezték ki a 
szobrot még a két engedély 
(településképi és testületi), 
valamint a művészi érték-
re vonatkozó szakvélemény 
együttes megléte nélkül.

Kocsis István elnök:
– Februárban hivatalosan 

bejelentettük, hogy a Város-
alapítók napján kanna tér-
plasztikát szándékozunk aján-
dékozni a városnak. Kedvező 
választ kaptunk, és március 
11-én írásban, a térplasztika 
tervét mellékelve kértük a 
polgármester úr, és a kép-
viselő testület jóváhagyását. 
Ezután megkerestük Diósi 
Pállal a főépítész asszonyt, 
aki tájékoztatott az eljárás 
rendjéről. Átadta a Béke tér 
térképszelvényét, bejelölve a 
térplasztika helyét. Ezt tudo-
másunk szerint bizottságilag 
választották ki, figyelembe 
véve a közművesítést is. Mi a 
hely kijelölését – lehetséges té-
vesen –, előzetes engedélyként 
értékeltük. Megkerestünk 



25. oldal

egy építészt, aki elvállalta a 
műszaki tervezést, nekünk 
kedvező határidővel. Várat-
lan elfoglaltsága miatt, még-
is jelentős késéssel kaptuk 
meg a dokumentációt, amit 
kézhezvétel után, május első 
napjaiban továbbítottunk a 
főépítész asszonynak.

– Előre nem lehet tudni, 
hogy a szakvélemény alap-
ján az alkotás művészileg 
megfelelő, vagy sem. Az is 
kérdéses, hogy az kanna-
szobor felállítható-e a Béke 
téren. A döntés megszüle-
tésééig raktárba helyezik a 
művet?

– Május 15-ei dátummal 
egyesületünk megkapta az 
engedélyező határozatot a 
térplasztika kihelyezéséről.

Kocsis István elnök tájé-
koztatása szerint a Ceglédi 
Városvédő és Szépítő Egyesü-
let a május 15-ei településképi 
engedély alapján állította fel, 
már a határozat kiadása előtt 
a szobrot. Ezzel az egyesület 
fi gyelmen kívül hagyta a tes-
tületi döntés megszületését és 
azt megelőzően elmulasztotta 
a művészeti szakvélemény 
bekérését.

***
Cegléd Város Önkormány-

zatának polgármestere a 
benyújtott településképi 
bejelentés során a szoborál-
lításra hozzájáruló döntését 
2019. május 15-ei keltezés-
sel, az alábbi kikötéssel adta 
meg:

„Kérelmezőnek engedé-

lyezem, hogy a közterületi 
műalkotások elhelyezésére 
vonatkozó hatályos jogsza-
bályokban rögzített hozzá-
járulások együttes beszerzé-
sével az érintett közterületen 
a tervezett tevékenységet 
elvégezze.”

Az érintett közterületi 
szobor elhelyezése (a Vá-
rosalapítók május 8-ai na-
pon történő ünnepségére), 
a településképi bejelentés 
határozatának kiadása előtt 
befejeződött.

A fentebbiek alapján te-
hát elmondható, hogy a hi-
vatkozott kikötéssel kiadott 
hozzájáruló nyilatkozat sem-
milyen módon nem írja felül 
a más jogszabályokban előírt 
engedélyezés folyamatát, a 
településképi bejelentés köte-
lezettségének teljesítése nem 
helyettesít, és nem mentesít 
más ágazati jogszabályok-
ban megjelölt eljárásrendet. 
Mindemellett – a jogszabályi 
felhatalmazás értelmében – a 

településképi bejelentési el-
járás nem hivatott a művészi 
koncepciót elemezni.

Az Egyesület képviseleté-
ben Kocsis István Úr 2019. 
április 2-án, elektronikus 
levélben kezdeményezett 
személyes egyeztetést Ceg-
léd Város főépítészénél. Az 
egyeztetés megtartására 
2019. április 3. napján ke-
rült sor, Főépítész Asszony a 
személyes egyeztetésen meg-
jelent Elnököt és Művészt 
a településképi bejelentés 
eljárásrendjéről tájékoztat-
ta. A Városvédő Egyesület 
kizárólag a szobor telepü-
lésképi bejelentési eljárását 
kérelmezte, 2019. május 7. 
napján és a szobrot és még 
a válasz megérkezte előtt fel-
állították. A zsűriztetést és a 
testületi döntést az ügyben 
a mai napig nem kezdemé-
nyezték. – válaszolta a cím-
zetes főjegyző.

Kőhalmi Dezső
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Híreinket bővebben megtalálják a CVT facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!

KONDIPARK LESZ A TÓ MELLETT
Szabadtéri kondiparkot alakítanak ki a Budai úti fürdő melletti 
tónál. A felnőtt játszótereknek is hívott edzőhelyek országszerte 
nagyon népszerűek. 
Mindamellett, hogy 
kiváló lehetőség ez a 
sportolásra, a közös-
ség élet színtereként 
is remekül funkcio-
nál. A tervek szerint 
a kondipark egy hó-
napon belül elkészül.

Idén jubilál a kistérsé-

gi gokart kupa. Tizedik 

alkalommal várják a 

gyerekeket versenyezni 

Nyársapátra, már most 

fogadják a nevezéseket 

a július 7-i megméret-

tetésre…

ZÁROLHATJÁK 
A SZÁMLÁT

Rengeteg ügyfél bankszám-
láját zárolhatják a bankok, hi-
szen még sokan nem végezték 
el a kötelező banki adategyez-
tetést. Vannak bankok, ahol 
csak a cégeknek kell adatot 
egyeztetni, más pénzinté-
zeteknél pedig a magánsze-
mélyeknek is. A bankoknak 
június 26-ig kell elvégezniük 
az ügyfelek átvilágítását.

KÖZLEKEDIK A CSALÁD

Idén is a Nádházi család nyerte a közlekedésbiztonsági 
verseny megyei fordulóját, vagyis ők küzdhetnek tovább az 
országos döntőben a fődíjért, egy gépkocsiért A rendőrség 
és a Ceglédi Autóház Kft . közös szervezésű vetélkedőjén a 
gyerekek és szüleik azt bizonyíthatták: mennyire ismerik 
a közlekedési szabályokat…

TŰZOLTÓK VERSENYE

Először adott otthont Cegléd műszaki mentési 
versenynek. Busz alá szorult sérült, forgalmi 
akadályt képező fa, felborult busz, ilyen – a 
valóságban is előforduló eseteknél – kellett 
bizonyítaniuk gyorsaságukat és pontosságu-
kat a Pest megyei tűzoltóknak. A versenyt a 
ceglédi lánglovagok nyerték…
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Három szezon után válik meg a másodosztály-
tól a CVSE labdarúgócsapata, amely az előző 
kiírásban – eddigi legjobb eredményét elérve 
az egycsoportos NB II-ben – még a 9-ik helyen 
zárta a pontvadászatot. Most a 20 csapatos 
bajnokság 18-ik, már kiesést jelentő helyén 
végzett a gárda. 

Ványi Zsolt szakosztály-
vezető, CVSE Labdarúgó 
Szakosztálya: Az előző sze-
zon sporttörténeti sikere, 
a 9. hely egy erőn felüli 
teljesítmény volt, s ahhoz 
képest ráadásul jelentősen 
csökkentek – nagyjából fe-

lére – az anyagi lehetőségeink. Ennek egyenes 
következménye volt, hogy egyes játékosokat 
nem tudtunk megtartani és nem is tudtuk őket 
pótolni. De ennek a tudatában is a realitás 
ismét az volt, hogy a bennmaradást tűzzük 
ki célul. Az új keret azonban nem kezdte jól 
a bajnokságot és sajnos az őszi edzőváltás 
sem hozott hosszú távon pozitív eredményt. 
A Klausz Lászlót váltó Nagy Tiborral volt 
egy jó időszak, amivel elmozdultunk a kieső 
zónából, de a téli felkészülés során el kellett 
köszönnünk néhány játékostól, akiknek a he-
lyére ugyan érkeztek mások, ám egy nagyon 
hosszú győzelem nélküli sorozatba került a 
csapat. A sérülések sem kerültek el minket. 
Több mérkőzésen is esélyünk volt a győzelem 
megszerzésére, de sok esetben már szeren-
csénk sem volt, kapufák, kihagyott nagy lehe-
tőségek, az utolsó percekben kapott gólok, elég 

csak a Budaörs vagy a Zalaegerszeg, a Vasas 
elleni mérkőzésekre gondolni. Nem egyszer 
emberhátrányban fejeztük be a találkozókat. 
Végül Schön László vezetőedző irányításával 
zártuk a bajnokságot. A számokat, a mutatott 
játékot nézve, ha ez a váltás korábban jön, 
akkor sikerülhetett volna a bennmaradás, de 
ahogy az életben, a sportban sem érvényesül 
a „mi lett volna, ha”.

Horváth József ügyvezető 
elnök, CVSE: A folyamatban 
lévő építkezést, beruházá-
sokat, azokat, amelyekre 
sikerült összegyűjtenünk a 
TAO-t, azokat egyáltalán 
nem befolyásolja, hogy a 

2019/2020-as bajnokságban az NB III-ban 
szerepel a Vasutas. Gondolok itt a térburko-
lásra, a csapadékvíz-elvezetésre, a termálvíz 
hasznosítására. Amire még nem tudtuk 
összegyűjteni, mint például a tervezett nap-
elempark, arról sem tettünk le. Távolabbi terv 
a pályavilágítás, a vendéglelátó megépítése, s 
ha minden elkészül majd, akkor utánpótlás 
válogatottakat felvonultató nemzetközi tor-
náknak is helyet szeretnénk adni. Ami pedig 
a közeljövőt és az NB II-be való visszajutást 
illeti: a bajnokságnak gyakorlatilag most lett 
vége, most kezdődnek majd a tárgyalások a 
játékosokkal. Látnunk kell azt, hogy melyik 
csoportba kerülünk az NB III-ban, hogyan 
sikerül kialakítani a csapatot és ennek isme-
retében tudunk reális célokról beszélni majd.

VGM 

BÚCSÚ AZ NB II-TŐL
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A szezonnyitásra befejeződtek a Budai úti 
fürdőben azok a beruházások, melyekhez 80 
millió forintot biztosított az önkormányzat. 
A támogatásból megújulhatott egyebek mel-

lett a fürdőépület homlokzata, kicserélték a 
Csúszdapark medencéiben a csempeburko-
latot, illetve új lakóházak is várják az Apart-
manparkba látogatókat. 

BÚCSÚ EMESÉTŐL
Több százan búcsúztak a húsvét 
hajnalban, tragikus balesetben el-
hunyt gimnazista lánytól, Bognár 
Emesétől. A temetésen családja 
mellett diáktársai, pedagógusai, 
barátai, ismerősök és ismeretlenek 
is lerótták kegyeletüket, este pedig 
csendes megemlékezést tartottak a 
Kossuth Ferenc utca és Teleki utca 
kereszteződésénél.

TEHETSÉG KUCKÓ

Tehetség-kibontakoztató 
programot valósítottak meg 
a Lövész utcai óvodában. A 
projektzáró napon az óvo-
dapedagógusok kisfi lmeket 
játszottak le a tehetségmű-
helyek életéről, valamint be-
mutatkozott az intézmény 
tánc-tehetség csoportja is.

hírek
innen-
onnan

MEGÚJULT KÜLSŐ A SZEZONRA
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CSALÁDI NAP

Népszerű volt a Református Iskolában 
szervezett családi nap. A programon a di-
ákok árultak különböző portékákat, illetve 
tetováláskészítéssel és hajfonással is várták 
családtagjaikat és az érdeklődőket. A befolyt 
összegből a B épület udvarát szeretnék fej-
leszteni, korszerűsíteni.

Egymilliárd forintos beruhá-
zást avattak fel a Külső-Kátai 
úton. A Szido Kft  már meglévő 
raktárépületét 6500 négyzet-
méterrel bővíthette állami 
támogatásból. A fejlesztés 
30 új munkahelyet is jelent. 
Az épületre 2250 napelem is 
felkerült.
Az idén 25 éves Szido Kft . 
dinamikusan fejlődő vállalat. 
A cég Magyarország egyik 
meghatározó épületgépésze-
ti kis- és nagykereskedelmi 
vállalata. Az épületgépészeti 
és fűtéstechnikai termékek 
legszélesebb skáláját forgal-
mazzák. Az új, 6500 négy-
zetméteres, új raktárcsarnok 
százmillió forintos kormány-
zati támogatással épülhetett 
meg. Az ünnepélyes avatáson 
az Banai Péter Benő, állam-
háztartásért felelős államtitkár 

elmondta: egy cég akkor tud 
prosperálni, ha van keres-
let a termékek iránt. A Szi-
do Ktt-nél csak az a kérdés, 
bírják-e a megrendeléseket. 
A másik: az adórendszeri 
változások, amelyek könnyí-
tették a cégek életét. De az is 
fontos, hogy az elmúlt évek 
gazdasági növekedése  lehe-
tővé tette, hogy újabb és újabb 
beruházási támogatásokat 
tudjon a kormány biztosítani 
a vállalkozások részére. A tér-
ség országgyűlési képviselője, 
Földi László is elismerően 
szólt a Szido Kft . fejlődéséről. 
Mint fogalmazott: öröm, hogy 
újabb munkahelyek jöhetnek 
létre. A  polgármester, Takáts 
László fontos napnak nevezte 
az átadást. 
Takáts László: Ez nem csak 
egy újabb szalagátvágás. A 

mai nap egy újabb megerősí-
tés, hogy a város és a térség jó 
úton halad. Azt jelenti, hogy 
a középszerűségből az elmúlt 
években lépésről lépésre erős 
középváros szintjére került 
Cegléd. 

A cég vezetője, Sziládi Sán-
dor felelevenítette a cég tör-
ténetét. Mint fogalmazott: 
nem csak a cég számára 
fontos beruházásról van szó, 
hiszen fontosnak tartják a 
jövő nemzedék fenntartható 
életkörülményeinek elő-
segítését is. 

RAKTÁRCSARNOKOT AVATTAK
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MEGSZÉPÜL A PICINY TÉR

A CVSE Sportcsarnok előtti apró tér 
felújítási elképzeléseiről érdeklődtem 
a körzet önkormányzati képviselőjétől, 
Takátsné Györe Anettől. Elmondta: 
némileg növelni fogják a zöldfelület 
nagyságát, aminek főtengelye az egykori 
zsinagóga meghosszabbításában lesz. A 
Buzogány utcáról két bevezető sétányt 
terveznek. A Hunyadi és Damjanich ut-
cákat egy széles burkolatú új sétány köti 
majd össze. A két sétány csomópontjában 
kialakítanak egy kisebb átlós sétautat is. 
A parkocska északnyugati telekhatárán 
a burkolt tér az épülethez felvezető lép-
csőkar szélességében fut tovább (25 m 
hosszan, 12 m szélességben). A tér első 
harmadában az épület tengelyvonalában 
mutatós növénykazetta díszlik majd. A 
tér körül 2-3 méter szélességben évelő, egy-
nyári és virágos cserjéket ültetnek ki. A járdák 
mentén homogén gyepsávok készülnek. Az 

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 150 Ft/csom.-tól vagy 400.-Ft/kg-tól
új zöldség 200 Ft/csom.-tól
zeller 500 Ft/kg-tól vagy 300.-Ft/db-tól
burgonya 300 Ft/kg-tól
új burgonya 360 Ft/kg-tól
batáta 800 Ft/kg-tól
vöröshagyma 360 Ft/kg-tól
új vöröshagyma 400 Ft/csom.-tól
fokhagyma 1.500 Ft/kg-tól
új fokhagyma 100 Ft/db-tól
karfi ol 400 Ft/kg-tól
karalábé 130 Ft/db-tól
új kelkáposzta 380 Ft/kg-tól
tv paprika 800 Ft/kg-tól vagy 90 Ft/db-tól
hegyes erős paprika 40 Ft/db-tól
magyar kápia paprika 1.800 Ft/kg-tól
paradicsom 380 Ft/kg-tól
kígyóuborka 460 Ft/kg-tól
mini kígyóuborka 600 Ft/kg-tól
fürtös uborka 350 Ft/kg-tól
zöldhagyma 80 Ft/csom.-tól
alma 200 Ft/kg-tól
laskagomba 900 Ft/kg-tól
sóska 800 Ft/kg-tól
spenót 800 Ft/kg-tól
főzőtök 450 Ft/kg-tól
padlizsán 800 Ft/kg-tól
cukkini 600 Ft/kg-tól
zöldborsó 900 Ft/kg-tól
zöldbab 2000 Ft/kg-tól
kapor 100 Ft/csom.-tól
saláta 150 Ft/db-tól
magyar eper 900 Ft/kg-tól

egykori pártbizottság melletti szökőkútból 
lett kopott térelem a felújítás során eltűnik. 
Megújulnak a park köztéri bútorai is.  KÖD
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Már két fordulóval a vége előtt 
bizonyossá vált, hogy a Szu-
perinfó-CVSE csapata meg-
nyeri a férfi  asztalitenisz NB I 
Keleti-csoportját. Ezzel jogot 
szerzett arra, hogy ősszel már 
az Extraligában szerepeljen, 
amelyre a 2010/2011-es sze-
zonban volt utoljára példa. 
A részletekről Gergye Zoltán 
szakosztályvezető-edzőt kér-
deztük.

– Mi volt a minimális elvá-
rás a bajnokság kezdetekor 
az NB I-es csapattal szem-
ben, már akkor megfogal-
mazódott az Extraliga?

– Az első háromba kerü-
lés volt a cél. Természetesen 
eljátszottunk a gondolattal, 
hogy a legmagasabb osz-
tályban indulhatunk majd, 
főleg azért, mert az NB I-hez 
hasonlóan az volt az elkép-
zelés a szövetség szakmai- és 
edzőbizottsága részéről, hogy 
U21-es játékosnak kell játsza-
nia majd az Extraligában. Ez 
számunkra nagyon kedvező 
lett volna, később ezt sajnos 
elvetették.

– Mikor vált nyilvánva-
lóvá, hogy ez egy reális 
célkitűzés, és ott a helye 
a Szuperinfó-CVSE-nek a 
legjobbak között?

– Egyértelműen a most már 
ifjúsági válogatott, 16 éves 
Ócsai Máté miatt vágtunk 
neki, az ő fejlődése indokolta 
ezt a célt. 2018 decemberében 
a Kiskunfélegyháza legyőzése 
jelezte számunkra, hogy jó 
úton járunk, s ha nem jön 
közbe semmi, akkor meg-
nyerhetjük a bajnokságot.  

– Két fordulóval a vége 
előtt már eldőlt, hogy zseb-
ben van a feljutás. Mi volt 
a motiváció az utolsó mér-
kőzéseken, a 100 %-os tel-
jesítmény?

– Nem könnyű végig kon-
centrálni, főleg úgy, hogy iga-
zán nagy tét már nincs. Ezért 
beszéltük a fi úkkal, hogy ezt 
a szezont veretlenül szeret-
nénk zárni, mert ez igazán 
megkoronázná az egész éves 

teljesítményüket. Végül sike-
rült feltenni az i-re a pontot!

– Mennyivel kerül többe 
az Extraligás szerepléssel 
tarkított versenyeztetés, 
megvan, meglesz az anyagi 
fedezet? 

– Szeretném hangsúlyozni, 
hogy a szakosztály többi csa-
pata is kiválóan teljesített, 
s nem maradtak el a szép 
eredmények az egyéni verse-
nyeken sem. Ami az Extraligát 
illeti, a csapatok többsége du-
nántúli, ezért az útiköltség is 
megemelkedik. A játékosok is 
más feltételekkel maradnak. 
Jelenleg 40-50%-os emelke-
désre számítunk, a fedezet 
megteremtésén folyamatosan 
dolgozunk. A bajnokságban 
Marsi Márton, Dr. Varga Csa-
ba és Ócsai Máté fog játszani, 
de lehet még egy igazolás is, 
ám ez még kérdéses. Köszö-
nöm a játékosok nevében is a 
támogatóinknak, a szülőknek, 
az edzőpartnereknek és nem 
utolsósorban a CVSE-nek, 
hogy elérhettük ezt, ezeket a 
nagyszerű eredményeket! A 
cél a bennmaradás az Extra-
ligában, ami nem lesz könnyű, 
de nem is megoldhatatlan 
feladat.

VGM  

OTT A PONT AZ I-N
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FÜTYÜLÖK A VILÁGGAL
A Duna TV Családbarát Magazinjában mu-
tatta be május 4-én az új CD-jének néhány 
dalát a ceglédi óvóbácsiból lett varázsló 
Kőhalmi Ferenc. Az album címe a címben 
olvasható. Nyáron lemezbemutató!

Az oldal hírei: KÖD

A Kazinczyról elnevezett 
Szép Magyar Beszéd Ver-

seny országos döntőjét 54. 
alkalommal rendezték meg 
Győrben.

A rangos megmérettetés 
150 fős mezőnyében két ceg-
lédi tanuló is képviselte Pest 
megyét, s mindketten Ka-

zinczy-éremmel térhettek 
haza. Kókai Laura, a Ceglédi 
Kossuth Lajos Gimnázium 12. 
b osztályos tanulója a gim-
náziumi és határon túli kö-
zépiskolások kategóriájában 
érdemelte ki a legjobbaknak 
járó érmet. 

F e l k é s z í t ő  t a n á r a i : 

Tóth-Rácz Renáta és Vágó 
Sándor. A Ceglédi SZC Köz-
gazdasági és Informatikai 
Szakgimnáziumának 11. a 
osztályos diákja, Árvai Pál 
pedig a szakképző iskolák ta-
nulói között vehette át a díjat. 

Felkészítő tanára: Soósné 
Molnár Helga.

GRATULÁLUNK!
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„A puszta gazdagság gerjesz-
tette modern elgondolások 
legrosszabbika éppen az, amely 
szerint az otthonosság unalmas 
és komor dolog. Egy otthonban 
(ahogy mondják) csak halott 
illemszabályok és megszokott 
sablonok vesznek körül, kívül 
ellenben kaland és változa-
tosság vár. Valójában ez a 
vélemény a gazdag emberé. 
A gazdag ember tudja, hogy 
saját háza a gazdagság ha-
talmas és hangtalan kerekein 
siklik. Másrészről a kinti utcá-
kon a csavargás romantikájá-
nak minden lehetősége nyitva 
áll előtte. Pénze rengeteg, így 
megengedheti magának, hogy 
csavargót játsszon. Miközben 
a paraszt legszelídebb kaland-
ja is a rendőrőrsön ér véget, 
nála a legvadabb kaland is 
étteremben zárul. Ha betör 
egy ablakot, hát kifi zeti, ha 
pedig elgázol valakit, legfeljebb 
járadékot ad az illetőnek. Mivel 
pedig szinte minden „fejlett és 
haladó” gondolat hangvételét 
ő, a luxus embere diktálja, 
már majdnem elfelejtettük, 
hogy valójában mit is jelent az 
otthon az emberiség túlnyomó 
többségét adó milliók számára” 

– így ír Chesterton angol író 
száz évvel ezelőtt, 1910-ben, 
„Mi a baj a világgal?” című 
könyvében. 

Az életünk bizonyos szaka-
szaiban – leginkább a fi atalsá-
gunkban – szükség van arra, 
hogy elkalandozzunk, hogy 
rátaláljunk azokra a dolgokra, 
amik valóban fontosak. Ezt a 
szakaszt, az útkeresést nem is 
szoktuk kétségbe vonni. 

De szükség van arra is, hogy 
miután felépítettünk valamit 
– hivatást, családot, baráti 
kört, bármit – abban benne 
legyünk egy ideig. Szükséges, 
hogy az otthonunkká váljék. 
És attól lesz otthonos bármi 
az életünkben, hogy ismétlő-
dik, és idővel biztonságot ad 
nekünk ez az ismétlődés. Ezt 
a biztonságra törekedést nem 
lehet kihagyni az életünkből. 

Úgy látom, hogy sokan kez-
denek bele kalandokba – ha 
kell, ha nem – , és ugyanakkor 
sokszor hallom azt a panaszt 
is, hogy nem érezzük jól ma-
gunkat ezen a világon, amely 
idegen és már nem a régi. 
Nem a világ változik meg, ha-
nem mi, emberek nem tesszük 
otthonossá. Nem a körül-

mények miatt nem találjuk a 
helyünket, hanem azért, mert 
nem tudunk megelégedni 
azzal, ami van. Érdemes el-
gondolkodni ezen: nem lehet, 
hogy bennünk van a hiba? 

Tégy érte, hogy otthont 
találj! Otthon alatt ne csak 
lakást értsünk: hanem meg-
talált munkát, rendezett em-
beri kapcsolatokat, családot, 
barátságot is. 

A reklámok többsége, a 
minket körülvevő jelszavak, 
a fogyasztói szemlélet állan-
dó nyomás alatt tart minket: 
keresd, hogy mi menő, találj 
rá arra, amivel különbözhetsz, 
kitűnhetsz, megérdemled, 
hogy a mi termékünk segít-
ségével mások fölé nőj!

 Pedig sokkal nagyobb 
harcokat kell megvívnunk 
a magunk otthonosságának 
harcterein, mely csaták végén 
látszólag unalmas hétközna-
pok vannak.

„Énekeljetek az Úrnak, di-
csérjétek az Urat, mert kira-
gadja a szegény ember életét a 
gonoszok kezéből!” (Jeremiás 
próféta könyve 20. fejezet 13. 
versszak)

Bereczky Örs

A kaland és az otthon
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A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Az alkotók még kreatívabb, még látványosabb harcművészeti 

jelenetekkel A Föld beteg, és az emberiség a betegség. 

De van egy gyógyszer, amely minden kórt elpusztít, és sok 

ezer éve itt él a világon láthatatlanul: a titánok törzse. Ezek 

az ősi szörnyek kegyetlenek, legyőzhetetlenek, hatalmasak 

és csodálatosak – ha egyszer elszabadulnak, mindent el-

pusztítanak, ami otthonuk ártalmára lehet. És most jönnek.

Úgy érzik, az emberiség veszélyes: hát előbújnak földalatti 

fészkeikből, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljanak 

velünk. Az ember önmagában gyenge. E mindent eldöntő, 

esélytelen csata során ahhoz kell segítségért fordulnia, 

akitől eddig rettegett: Godzillához. Főszereplők: Charles 

Dance, Millie Bobby Brown. Rendező: Michael Dougherty .

FILMAJÁNLÓ:
GODZILLA II. – A SZÖRNYEK KIRÁLYA

MÁJUS 30-TÓL JÚNIUS 5-IG
Patkós Irma terem:
16:00 Hamupipőke és az elvarázsolt herceg – ame-

rikai animációs fi lm

18:00 Mami – amerikai thriller

20:00 Godzilla II. – A szörnyek királya – amerikai 

akciófi lm 

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 Undipofi k – amerikai családi animációs fi lm 

16:00 Hamupipőke és az elvarázsolt herceg – ame-

rikai animációs fi lm

18:00 Mami – amerikai thriller

20:00 Godzilla II. – A szörnyek királya – amerikai 

akciófi lm 

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, 

keddtől szerdáig 19:45, szombattól vasárnapig 14:00 kez-

dettel: A szavak ereje – feliratos, angol vígjáték, dráma. 

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 

19:45, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel: Dominó – 

dán-francia-amerikai thriller

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig: 

19:45, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel: Éretlensé-
gi – amerikai vígjáték

JÚNIUS 6-TÓL JÚNIUS 12-IG
Patkós Irma terem:
15:45 Egy kutya négy élete – amerikai családi fi lm 

17:30 Godzilla II. – A szörnyek királya – amerikai 

akciófi lm

20:00 Mami – amerikai thriller

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 és 15:45 Egy kutya négy élete – amerikai 

családi fi lm

17:30 Godzilla II. – A szörnyek királya – amerikai akciófi lm

20:00 Mami – amerikai thriller

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig: 15:45, vasárnaptól hétfőig: 

17:45, keddtől szerdáig 19:45, szombattól vasárnapig 

14:00 kezdettel: Tiéd a világ – francia vígjáték

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig: 19:45 

kezdettel, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel: Átkozottul 
veszett, sokkolóan gonosz és hitvány – amerikai krimi

Csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, 

keddtől szerdáig 17:45 kezdettel: Rocketman – angol 

életrajzi dráma

NYUGDÍJAS FILMKLUB! 
Június 6-án 9:30 kezdettel: 

CSALÓ CSAJOK amerikai vígjáték
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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 
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