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Öt esztendő telt el. Cegléd 
életében akár „jelentéktelen-
nek” is nevezhető időszak. Ha 
a hosszát nézzük helytálló a 
megállapítás. Ha az eredmé-
nyeit, akkor már máshogyan 
kell fogalmaznunk, hiszen csak 
a fejlődésről beszélhetünk. 

Ha pedig a jövőbe tekin-
tünk, akkor elmondhatjuk, 
Cegléd előtt két út áll: to-
vábbgondolva a város lehe-
tőségeit, szintet lépünk, vagy 
visszasüllyedünk a középsze-
rűségbe. Ez forog kockán ok-
tóberben, az önkormányzati 
választás során.

Városvezetőként meggyő-
ződésem, hogy minden terü-
leten a fejlődés elősegítésére 
kell törekednünk. Ezért úgy 
látom, kizárólag egy, össze-
hangolt, kipróbált, az önkor-
mányzati- gazdasági- és veze-
tői tapasztalattal felvértezett 
képviselőjelölt-csapat jelenti a 
biztosítékot arra nézve, hogy 
Önökkel a sikeres folytatásért 
dolgozzunk az elkövetkező 
években is.

Az elmúlt öt esztendő mun-

kájára büszkék vagyunk. Hi-
szen azok közös sikerek. A 
város sikerei. Az itt élők, az 
országgyűlési képviselő, a 
képviselő-testület közös mun-
kájának gyümölcse. 

Az Önök fi gyelmébe aján-
lott csapat zömében régi-új 
képviselőjelöltekből áll, hi-
szen csak egy új, de annál 
tettre készebb jelöltje van a 
Fidesz-KDNP pártszövetség-
nek. Olyan jelölteket állítunk, 
akik Önökkel a sikeres foly-
tatás zálogai lehetnek.

Cegléd, jelen pillanatban 
egy dinamikusan fejlődő kö-
zépváros, amely az elmúlt 
időszakban olyan mértékű 
forrásokat tudott fejlesztések-
re, városmegújításra fordítani, 
amikre az elmúlt évtizedekben 
nem volt példa.

Ám az eredmények ellenére 
ne legyünk elbizakodottak. 

Mert láttuk azt, hogy az 
elmúlt évtizedekben Cegléd 
hogyan süllyedt a középsze-
rűségbe. Láttuk, megéltük.

Ezért hangsúlyozzuk prog-
ramunk lényegét: Cegléd - 

továbbgondolva. Ezért nem 
hagyhatjuk azt, hogy egy 
olyan városvezetés irányítása 
alá kerüljön Cegléd október-
ben, amelynek a legfontosabb 
célja, hogy a jelenlegi kor-
mányzat ellen harcoljon. Mert 
az elmúlt időszak tapaszta-
latai alapján elmondható: 
felhasználnak minden esz-
közt, hogy Cegléd városát, a 
közösen elért eredményeket, 
az itt élők jövőjét feláldozzák 
céljaikért. Mi úgy gondoljuk, 
ez nem méltó hozzánk, ceg-
lédiekhez.

Mi úgy gondoljuk, hogy 
azok az eredmények, ame-
lyeket közösen elértünk, csak 
így, a jelenlegi városvezetéssel 
folytatódhatnak. Ennek a fej-
lődésnek folytatódnia kell, 
és az Önök segítségével ez a 
jövő folytatódni is fog. Mert 
a gyermekeink, unokáink 
szempontjából hatalmas a 
felelősségünk. Ezt jelenti hit-
vallásunk: Cegléd – tovább-
gondolva.

Úgy látom, az elvég-
zett munka mellet a Fi-

Cegléd – továbbgondolva
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desz-KGNP-csapat jelenthet 
garanciát arra, hogy a fejlődés 
folytatódhasson tovább.

Tudom, a mindennapok 
során érzem, sok munka vár 
még ránk. Ezek közül az egyik 
legfontosabb, hogy Cegléd, 
hasonlóan az ország néhány 
olyan városához, amely nem 
kapta még meg azt a meg-
érdemelt rangot és helyet a 
magyar települések sorában, 
ami megilletné – tovább fej-
lődhessen.

Hiszen sokszor beszéltünk 
már arról, hogy nem vagyunk 
megyei jogú városok, viszont 
olyan feladatokat látunk el, 
olyan szolgáltatásokat nyúj-
tunk, amelyeket a kiemelt 
városok végeznek. Ezek a 
megyei jogú városok az elmúlt 
években komoly kormányzati 
támogatásban részesültek a 
Modern Városok Program 
keretében. Látjuk azt is, hogy 
a kisebb települések is – tel-
jesen jogosan – a Modern 
Falvak Program keretében 
megkapták azokat a forráso-
kat, fejlesztési lehetőségeket, 
amelyek megilletik őket. 

Mi, dinamikusan fejlődő 
középvárosok viszont nem 
kaptuk még meg eddig ezt a 
támogatást, de egyre jobbak 
a kilátásaink, hiszen Gulyás 
Gergely, Miniszerelnöksé-
get vezető miniszter ceglédi 
látogatása során éppen er-
ről egyeztettünk. Az elhiva-
tott közösséget alkotó több, 
Ceglédhez hasonló méretű, 
hasonló feladatokat ellátó, 

hasonló szolgáltatást nyújtó 
város már elérte a lehetőségét 
annak, hogy ennek az elisme-
résnek az útján tovább tudjon 
haladni, a célokat közösen el 
tudjuk érni. 

Az elvégzett munkára tá-
maszkodva most kell tovább-
lendíteni városunk jövőjét, 
hiszen olyan gazdasági erő áll 
az ország, a térség, Pest me-
gye, a város mögött, amelyek 
példa nélküliek.

Ennek az együttműködő 
erőnek a kihasználása a tét 
októberben. 

A választáson jól kell dön-
tenie a ceglédieknek.

Mert az általunk meghatá-
rozott út - ahogyan bizonyí-
tottuk is - a sikeres jövőbe 
vezet. Mi nem valaki ellen 
akarunk harcolni, nem a ceg-
lédiek ellen akarunk politi-

zálni, hanem a ceglédiekért 
akarunk dolgozni, úgy, aho-
gyan eddig is tettük.

Hiszem, hogy csapatom bi-
zonyította elszántságát – ezt a 
munkát szeretnénk Önökkel 
közösen folytatni.

***
Csapatom: 

1-es vk: Hegedüs Ágota; 
2-es vk: Rimóczi Gábor; 3-as 
vk: Hörömpő Annamária; 
4-es vk: Klément György; 
5-ös vk: Imregi Tibor; 6-os 
vk: Károly Ferenc; 7-es vk: 
Tarr Felicián; 8-as vk: Ta-
kátsné Györe Anett; 9-es vk: 
Kónya Ágnes; 10-es vk: dr. 
Ferenczi Norbert.

A lehetőségeket mérlegelve, 
ilyen választás előtt áll Ceg-
léd – továbbgondolva.

Takáts László
polgármesterjelölt

Közlemény
Legutóbbi információink szerint indulása esetén Dr. 

Csáky Andrást támogatja a Czigle Egyesület az őszi 
önkormányzati választásokon. Ezt jelentette be július 
elején Magyar Károly. Az erről szóló megállapodást 
az érintettek aláírták. Ebben az is szerepel: közös ön-
kormányzati listát is szeretnének felállítani. 

Szerkesztőségünk akkor megkereste dr. Csáky And-
rást, aki a következőt mondta: „Július negyedikén a 
Czigle Egyesület tájékoztatott arról, hogy indulásom 
esetén támogatnak a polgármester választáson. A kö-
zeli jövőben egyéb ügyben is tájékoztatni kívánom a 
közvéleményt és akkor az önkormányzati választással 
kapcsolatban is bejelentést teszek. Mindenki türelmét 
és mégértését kérem!”
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ÜVEGGYŰJTÉSI 
AKCIÓ

Július 23-ától ismét üveggyűj-
tési akciót szervez az önkor-
mányzat. A feleslegessé vált 
üvegek leadására a város négy 
pontján lesz lehetőség.

ORSZÁGOS KAJSZIBARACK 
FAJTABEMUTATÓ

A ceglédi gyümölcskutató intézet tartott or-
szágos kajszi bemutatót a gazdáknak és a 
nemesítéssel foglalkozó szakembereknek. A 
Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ 
főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. A ki-
állításon bemutatták a legújabb kajszi fajtát: a 
Ceglédi bájost is.

A magyar válogatott szinte lekopíroz-
ta az első versenynap eredményeit: 

ezúttal Ungvári Attila állhatott fel a dobogó harmadik 
fokára, Özbas Szofi  pedig ötödik lett a Papp László 
Budapest Sportarénában megrendezett Budapest Judo 
Grand Prix-n. „Borzasztó hosszú nap volt, de nagyon 
örülök, hogy sikerült érmet nyernem. Óriási köszönet a 
közönségnek, hogy ennyien eljöttek nekünk szurkolni, 
az érmet pedig édesanyámnak ajánlanám, aki hetven 
évesen is végigszurkolta az egész napot – nyilatkozta 
az újdonsült bronzérmes.

Forrás és fotó: judoinfo.hu

BUDAPEST GP: UNGVÁRI ATTILA IS BRONZÉRMET NYERT!

Cegléden a Szent Korona óriás modellje
Fotó: Szokolai
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I. A DÍJAK
Cegléd Város Önkormányza-
tának a Cegléd város telepü-
lésképi követelményei alkal-
mazásának önkormányzati 
ösztönzéséről szóló 9/2018. 
(V. 30.) önkormányzati rende-
lete (a továbbiakban: Támoga-
tási Rendelet) alapján arculati 
elismerések adományozását 
teszi lehetővé:

1.1. Építészeti Díj adomá-
nyozható annak az épület 
tulajdonosnak, aki Cegléd 
közigazgatási területén az 
aktuális évben, vagy leg-
feljebb egy évvel korábban 
felépített/használatba vett 
új, vagy meglévő épület fel-
újításával, átalakításával a 
városkép minőségi fejlődé-
séhez építészeti kultúrájának 
előmozdításához, példaként 

szolgáló megjelenésével az 
épített környezet minőségé-
nek javításához hozzájárult.

1.2. Üzletportál Díj adomá-
nyozható a városkép-minő-
ségi fejlődését szolgáló üzlet 
utcai kirakata, cégfelirata, 
Cegléd kereskedelmi épí-
tészete és üzlet dekorációs 
kultúrája előmozdításához 
példaként szolgáló utcaképi 
megjelenés elismerésére.

1.3. Az Építészeti Díj em-
lékéremből, díszoklevélből 
és homlokzatra rögzíthető 
emléktáblából áll, a követke-
ző felirattal: „Cegléd Város 
Önkormányzata az épület 
tulajdonosát 2019-ben Cegléd 
Város Építészeti Díja elisme-
résben részesítette.” 

1.4. Az Üzletportál Díj em-
lékéremből, díszoklevélből és 

a kirakat felületére ragasztha-
tó matricából áll, a követke-
ző felirattal: „Cegléd Város 
Önkormányzata az üzlet tu-
lajdonosát 2019-ben Cegléd 
Város Minőségi Üzletportálja 
Díj elismerésben részesítette.”

II. JAVASLATTÉTEL
2.1. Arculati Elismerés oda-

ítélésére bárki javaslatot tehet.
2.2. Arculati Elismerés oda-

ítélésére javaslatot 2019. au-
gusztus 15-ig lehet benyújtani.

2.3. A javaslatnak tartal-
maznia kell a javasolt épület, 
vagy üzletegység címét, tu-
lajdonosának nevét, elérhe-
tőségét, a javaslat indokául 
szolgáló leírást, közterületről 
készített fényképeit. Építészeti 
Díj esetében a leírás megér-
téséhez szükséges mértékű, 
léptékű, építészeti tervlapjait. 
A javaslat keretében beküldött 
dokumentáció egy PDF for-
mátumú, digitális állomány-
ból és legfeljebb 3 db A3 for-
mátumú, színes kivitelű papír 
nyomatból állhat.

2.4. A javaslatot egy pél-
dányban kell benyújtani. A 
javaslat benyújtható Cegléd 
Város Önkormányzata főépí-

Felhívás  javaslattételre

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hagyo-
mányos értékek megőrzése, új építészeti értékek teremtése, 
valamint Cegléd város arculatának minőségi fejlődését szol-
gáló kereskedelmi építészete és üzleti dekorációs kultúrája 
előmozdítása érdekében felhívást (továbbiakban: „Felhívás”) 
tesz közzé „Cegléd Város Építészeti Díja” (továbbiakban: Építé-
szeti Díj), valamint „Cegléd Város Minőségi Üzletportálja Díj” 
(továbbiakban: Üzletportál Díj) adományozását kezdeményező 
javaslattételre.
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LAKOSSÁGI 
ÉRTESÍTÉS

Értesítem a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
ügyfeleit, hogy 

augusztus 10-én, 
szombati munkanapon 
8:00 - 12:00 óráig lesz 

ügyfélfogadás!
2019. augusztus 19-én, 

hétfőn az önkormányzati 
hivatal zárva tart!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Ez a változás a Kormány-
ablak ügyfélfogadására nem 
terjed ki!

TÁJÉKOZTATÓ HÁZIORVOSI RENDELÉS 
HELYÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

A Jászberényi út 11. szám alatti orvosi rendelő rövidesen 
kezdődő felújítása miatt 
dr. Valco József, a ceglédi II. számú háziorvosi körzet 

alapellátója, 
2019. július 26-án, pénteken átköltözik 

a Kígyó Patika közeli épületében lévő rendelőbe, 
a Reggel u. 2. szám alá. 

A költözés napján a rendelés szünetel.
Július 29-étől az új helyen, eredeti rendelési időben fo-

gadja betegeit dr. Valco József.
A Jászberényi út 11. szám alatti rendelő felújítása várha-

tóan augusztus végéig tart. Kérjük, fi gyeljék a rendeléssel 
kapcsolatos közzétételeket, hirdetményeket és az háziorvos 
részéről történő tájékoztatást!

Cegléd Város Önkormányzata

tészének foepitesz@cegledph.
hu elektronikus levélcímére 
vagy leadható személyesen a 
Ceglédi Közös Önkormány-
zati Hivatalban, a főépítésznek 
címezve (Cegléd, Kossuth 
tér 1.).

2.5. A javaslatok benyújtá-
sa akkor történik határidőn 
belül, ha azt legkésőbb a fel-
hívásban közölt időtartam 
utolsó napján beérkezik a 
felhívásban megjelölt elekt-
ronikus levélcímre, vagy ügy-
félfogadási időben leadják az 
önkormányzati hivatalban.
III. ARCULATI ELISMERÉS 

ODAÍTÉLÉSE
3.1. Az Önkormányzat a 

beérkezett javaslatokat a fel-
hívásban, valamint a Támo-
gatási Rendeletben rögzített 
feltételeknek való megfelelés 
alapján bírálja el.

3.2. Arculati Elismerés oda-

ítéléséről az Önkormányzat 
Képviselő-testülete a polgár-
mester előterjesztése alapján 
határoz, várhatóan a szeptem-
beri ülésén. A polgármester az 
Arculati Elismerések odaíté-
léséről szóló előterjesztéséhez 
kikéri a Támogatási Rendelet-
ben meghatározott tagokból 
álló Díjbizottság véleményét.

3.3. A javaslatok elbírálá-
sának eredményéről az Ön-
kormányzat – az érintettek 
értesítése mellett – hirdet-
ményt tesz közzé.

IV. INFORMÁCIÓ
4.1. A felhívással kapcso-

latban Cegléd Város Ön-
kormányzata konzultációs 
lehetőséget biztosít telefo-
non, e-mailen vagy előzete-
sen egyeztetett időpontban 
személyesen.

Telefonszám: 53/511-400/ 
371-es mellék

Email cím: foepitesz@ceg-
ledph.hu

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth 
tér 1., I. emelet 115. iroda

4.2. A Támogatási Rendelet 
{9/2018. (V. 30.) önkormány-
zati rendelet} a www.cegled.
hu honlapon az Önkormány-
zat/ Rendeletek keresőjében 
érhető el.
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Budapesten, a Kincsem Park-
ban június 30-án megtartott 2. 
Civil Ügetőderby résztvevőit is-
mét internetes szavazással vá-
lasztották ki. Az öt versenyző 
idén is erre a célra kialakított 
tandem sulkyban (kétkerekű 
ügetőkocsiban) ülve mérte 
össze a tudását, profi  hajtóval 
a háta mögött. A látássérült 
ceglédi Czene András nyerte 
meg a versenyt látó verseny-
társaival szemben, a Kincses 
nevű lóval, Kele Judit profi 
hajtó segédletével.

„Önálló életre neveltek”
A szőke, mosolygós képű, 

halk szavú fi atalemberben, 
Andrisban vaksága dacá-
ra hihetetlen akaraterő és 
szorgalom lakozik. Ceglé-
den született 1990. február 
15-én, és mint minden más 
hozzá hasonló újszülöttet, 
egészségesként adták ki a 
kórházból. Három hónapos 
korában derült ki, hogy van 
valami probléma a látásával. 
A vizsgálatok során rájöttek, 
hogy nagyobb a baj a kelle-
ténél, mert glaukómát (zöld-

hályogot) és szürkehályogot is 
megállapítottak nála. Műtétek 
sorozatán esett átt, volt léze-
res és fagyasztásos operációja 
és külföldi kezelése is. Azt 
mondja: „Fényt meg árnyék 
kontúrokat látok csak, ami 
több mint semmi, de semmire 
sem elég.” 

Óvodába Cegléden járt, de 
az utolsó két hónapban fel-
került Budapestre az Ajtósi 
Dürer soron lévő Vakok Álta-
lános Iskolájába és Óvodájába. 
Az iskolából hétvégéken haza-
vitték a város melletti tanyára, 
ahol tehéntől a disznón át az 

aprójószágig mindenféle házi-
állat volt. Szerencséjére a szü-
lei a két látó húgához hason-
lóan nem „csinoskámozták”, 
hanem a készségeihez mérten 
minden ház körüli munkára 
befogták. Még a fejőgépet is 
feltette a tehénre. Sokáig volt 
saját lova, amit persze ő látott 
el. „Kicsi koromban is szeret-
tem a jószágokat, disznóete-
téstől a trágyázásig mindent 
megcsináltam. A szüleimnek 
nagyon hálás vagyok, hogy a 
testvéreimmel együtt önálló 
életre neveltek” – emlékezik 
vissza.

Keresztszülei elmondá-
sa szerint a srác hat évesen 
kerékpárt kért. Megkapta a 
szüleitől, és a Szűcs telepi la-
kásuk utcáján segítség nélkül 
kerekezett az utca végéig föl és 
alá. A vakok szakiskolájában 
tanult OKJ bizonyítványt adó 
szakmákat. Elsőként a ko-
sár és fonottbútor készítést 
tanulta ki. Vizsgamunkája 
egy fonott telefonasztal volt. 
De megtanult többek között 
bevásárlókosarat, aszalóko-

  Ceglédi fi ú fantasztikus sikere

Vakon megnyerte a 2. Civil Ügetőderbyt
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sarat, tálcát és kenyérkosarat 
is fonni. Másodiknak a népi 
kézművességen belül a faze-
kasságot sajátította el. 

András, önállóan vonattal 
bejárva Budapesten dolgozik 
főállásban. A Nem Adom Fel 
Alapítványnál tapasztala-
ti szakértő. Ez annyit tesz, 
hogy különféle sérültségekkel 
(hallás, látás, mozgás) ren-
delkezők óvodákban, isko-
lákban, önkormányzatoknál, 
cégeknél érzékenyítő trénin-
geket tartanak. Bemutatva 
például milyen vakon (be-
kötött szemmel) fehér bottal 
eljutni valahová, vagy milyen 
a jelbeszéd, vagy miként lehet 
kerekesszékkel közlekedni. 
Most a MÁV-nál tartanak 
tréninget, amit egy országos 
áruházlánc követ. Nyaranta 
minden hétfőn az Erzsébet tá-
borban is szerveznek hasonló 
érzékenyítő tréninget.  Má-
sodállásban a Kézzelfogható 
Alapítványnál van. Most egy 
nagy kávézó részére gyártot-
tak rengeteg bögrét. Amihez 
darabonként 30 deka agyagot 
használnak. Ha kell, beszáll 
kerámia edényeket, például 
halformájú tálcákat készíteni.  

A sport az élete része
Az iskolában minden spor-

tot kipróbált. A kötelező úszás 
mellett csörgőlabdázott, ju-
dózott, a karatét az első edzés 
után ott hagyta. Nagyon sokat 
atletizált. Különböző távokon 
futott, de benevezett a távol-
ugrásba is. A lovakat, a lovag-
lást már otthon megszerette 

gyerekként. 2003-tól sokáig 
volt saját lova, és fogathajtó 
édesapja mellett segédhajtó 
lehetett több versenyen is 
Cegléden. 

A fi atalember a lovaglási és 
fogathajtási stílusa fejlesztése 
érdekében az utóbbi egy év-
ben rendszeresen kijár Pestre 
a Kincsem Parkba. Itt kezdő-
dött el rohamosan fejlődni a 
lovastudása. Belekóstolt az 
ügetőhajtásba, amit nagyon 
megszeretett. Ennek lénye-
ge, hogy kétkerekű kocsiban 
hajtják a lovat. Verseny során 
akár nyolc-tizenkettő, néha 
még kicsivel több ló is lehet 
egyszerre a pályán a verseny-
intézőség engedélyével. Elő-
fordult, hogy edzések után 
ott maradt és szombatonként 
versenyeken is segédkezett. 
Amit megmutattak neki, azt a 
munkát elvégezte, szerszámok 
pucolásán, lovak kiengedésén, 
hajtásán át a lóápolásig, gané-
zásig egyaránt. 

– Én vagyok az egyedüli 

látássérült versenyző. Az edzé-
sek alkalmával kétszemélyes 
ülésű „csikókocsiban” haj-
tottam a lovakat, a versenyen 
pedig tandem sulkyban (két-
kerekű kocsiban) hajtottam, 
profi  hajtóval a hátam mögött. 
De minden civil versenyző 
csak így mehetett ki a pályára.  
Az előfutam megnyerése után 
a döntőbe az 1-es sorszámmal 
kerültem be. A végén nagyon 
szoros lett a verseny, de két 
fejhosszal nyertem. Sokat kö-
szönhetek lovaglóedzőmnek, 
Zsuzsának, az ügetőedzőim-
nek, Pali bácsinak és Imre 
bácsinak. Ha hívnak, akkor 
szívesen elmegyek újabb ver-
senyekre is.

Élmény, élmény hátán
– Élmény, élmény hátán 

ért az utóbbi években a lo-
vagláson túl is. Két lánynak 
segítettem a szakdolgoza-
tában, a látássérült élethez 
kötődő diplomamunka elké-
szítésében. Zsófi  fi lmet forgat 
a lovaséletemről, kulturális 
antropológia szakon. Dóri 
szakdolgozata pedig a meg-
változott munkaképeségűek 
életkarrierjéről szólt, ezen 
belül látássérültekről. Jelest 
kapott!

Bízom benne, hogy eleget 
teszek az újabb kihívásoknak. 
Remélem, hamarosan kipró-
bálhatom magamat külsős 
munkaerő piacon egy látókat 
foglalkoztató cégnél, és ha 
felkérést kapok, újra szívesen 
felülök a bakra!

Kőhalmi Dezső
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„Rendkívül fontos, hogy amíg 
gazdagítható a gyermekek ér-
zelemvilága, és ez elsősorban 
a tizennyolc év alatti életkor, 
addig a művészeti nevelésre, 
a befogadás képességének 
fejlesztésére helyeződjék a 
hangsúly” Freund Tamás

Az utóbbi évek legnépsze-
rűbb, művészeti nevelést nyúj-
tó táborai a Néptánc-, a Népi 
kézműves- és a Képzőművé-
szeti Alkotótáborok sikeresen 
zárultak a Kossuth Művelődé-
si Központban. Az intézmény 
kiemelten fontosnak tartja az 
élményközpontú művészeti 
nevelést. A fi atal korosztály 
életkori sajátossági okán a me-

sék, a játékok, a dramatizálás 
útján részesülnek esztétikai 
élményben, ismerkednek meg 
új formakincsekkel, tesznek 
szert újabb technikai tudásra, 
s lépnek a tárgyalkotás útjára. 

Az oktatómunka során kie-
melten fontos a hitelesség. 
A meghívott szakemberek, 
népi kézműves mesterek és 
képzőművészek személye 
garancia arra, hogy szerte-
ágazó népi kultúránkat, kor-
társ képzőművészetünk sok-
színűségét szakmailag magas 
színvonalon hozzák közelebb 
a gyerekekhez s gazdagítják 
ismereteiket.

Idén nyáron hatodik alka-

lommal került megrendezésre 
a Népi kézműves tábor, mely-
nek célja, hogy megismertesse 
a gyerekeket a magyar népi 
kézművesség hagyományai-
val, kipróbálhassanak olyan 
technikákat, amelyekre a 
minden napokban kevésbé, 
vagy egyáltalán nem nyílik 
lehetőségük.

E tábor Détári-Lukács Ág-
nes játszóházvezető ötlete 
nyomán s irányításával indult 
útjára, negyedik éve Kozma 
Attiláné játszóházvezető szer-
vezésében valósul meg. 

„A legértékesebbek azok a 
dolgok, amiket saját kezünk-
kel készítünk!” – mondta egy 
6 éves kislány a táborban Ko-
vács Zoltán kosárfonó Népi 
Iparművésznek. S milyen 
igaza van! Hiszen mikor nyí-
lik lehetősége fűzfavessző-
ből szappantartó készítésre? 
Milyen gyakran versenyez-
het társaival abban, hogy 
melyikük kákatutaja úszik 
gyorsabban a vízen? S talán 
a legnagyobb sikerélmény: 
a japán keserűfűből készített 
szárduda, a saját kezűleg ko-

Élménypedagógiával a művészeti nevelés útján
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rongozott tálka, s a nemez-
tulipán.

Maradandó élményt jelen-
tett Jancsovics Imréné szövő 
Népi Iparművész műhelyében 
tett látogatás is, ahol paraszt- 
és takács szövőszékeken dol-
gozhattak a gyerekek. Bele-
kóstolhattak a bútorfestés 
alapjaiba Zakar József mű-
vésztanár segítségével, aki egy 
1895-ben készült, gyönyörűen 
mintázott sótartót is hozott 
mutatóba. Mind erre a ko-
ronát a Mesemúzeumba tett 
látogatás tette fel.

E tábor „kistestvére” az 
Ecsetvonások Képzőművésze-
ti Alkotótábor, melyet Kozma 
Attiláné vezet immár har-
madik esztendeje. A tema-
tika összeállításánál fontos 
szempont a kortárs alkotások 
befogadásának segítése, a 
különböző technikák meg-
ismerése által.

Zakar József művésztanár 
foglalkozott a grafi kával, s ta-
nította a gyerekeknek többek 
között a monotípia készítését, 
de az egyedi, tradicionális ja-
pán könyvkötési technikával 
is megismertette őket.

Szerepelt ezen kívül a pa-
lettán a kerámia, a papírma-
sé tárgyak készítése éppúgy, 
mint a festészet és a szobrá-
szat (utóbbi célból látogatást 
tett a csapat Csurgai Ferenc 
szobrászművész kertjében). 
S ami a napokban éppen ak-
tuális: a tűzzománc technika, 
melynek varázslatos világába 
Oldal Lászlóné vezette be a 

táborozókat. S miért az aktua-
litás? Mert mint azt Irénke is 
elmesélte, a középkorban ké-
szült, leghíresebb tűzzománc 
képeket tartalmazó alkotás 
nem mást, mint a Szent Koro-
na, melyen 27 tűzzománckép 
található. (A Kossuth téren 
tekinthetjük meg augusztus 
17-ig a Szent Korona óriás 
modelljét, mely Elekes Gyula 
tűzzománcművész alkotása.)

Idén ötödik éve válik a tán-
cos gyerekek elsődleges tábo-
rává a Néptánc tábor, ahol 
Borgya-Réfi  Ildikó néptánc 
oktató és Molnár Máté fog-
lalkoznak a résztvevőkkel, 
akik döntő többsége a KMK 
néptáncosai közül való, java-
részében a Bogolya csoport 
tagjai, Ildi néni néptáncosai.

Idén második éve már, hogy 
a táncosok tudására és az egy-
séges bázisra alapozva tudták 
folytatni az oktatást. Közép-
pontba ezúttal Sárköz került. 

„A tánclépéseket, játékosan, 
ugróiskolákon és különböző 
ugrástechnikákat, mozdulat-

sorokat előkészítő feladatokon 
tanítjuk, felkeltve ezzel a gye-
rekek érdeklődését és élveze-
tessé tesszük ezáltal számukra 
a táncot. Sárköz egy nagyon 
jó táncanyaggal rendelkezik, 
mivel a kisebb és nagyobb 
gyerekek is egyaránt megta-
lálják benne maguknak a test-
hezálló fi gurákat.” – mondta 
Borgya-Réfi  Ildikó. Emellett 
a részt vevők megismerkedtek 
a tájegységre jellemző hang-
szerekkel és zenei kísérettel.

„Nagyon fontos a gyerekek-
nek a játék, igy igyekszünk 
minél többet megtanítani ne-
kik, amit később akár az isko-
lában társaiknak megtanítva 
játszanak közösen. Próbáljuk 
ezzel kicsit becsempészni a 
ránk maradt népi kultúrát a 
tanítási órák közötti szüne-
tekbe is.

A táborban mindig tartunk 
különféle kézműves és játékos 
alapokra helyezett elméleti 
oktatást is. Ezeken a foglalko-
zásokon például időről időre 
minden gyermek megfűzheti 
élete első kalárisát, ami a fel-
lépéseken nagyon jól jön. Idén 
nemezből apró ékszereket 
is készítettünk, hímeztünk, 
varrtunk.”

Aki mindezeket olvasva 
kedvet érez jobban megismer-
ni népi kultúránkat, lehető-
sége nyílik rá még a vakáció 
vége előtt, hiszen augusztus 
utolsó napjaiban ismét Népi 
kézműves táborba várja az 
intézmény a fi atalokat.

KozI
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

14. oldal

130 ÉVE:
„Szikszai István városunk 
szülötte, zene- és szinművész 
rokonai látogatásán itthon 
időzvén, ma este be fogja mu-
tatni városunk közönségének 
a művészet terén tett eddigi 
haladását. Országszerte ismert 
neve elég biztositékot nyújt, 
hogy élvezetes estét szerez 
tisztelőinek és barátainak. 
Felhívjuk a minden szépért 
és jóért lelkesülő közönség 
fi gyelmét a közzétett prog-
ram szerint adandó előadásra 
annál is inkább, mert Szikszai 
úr ezuttal szülővárosának 
nemcsak a kritikáját fogja 
kihívni, hanem jótékonyságot 
is gyakorol.”

(Czegléd, 1889. július 14., 
7. évf. 28. sz., 2.o.)

***

„Új egyforintosok kerültek e 
hó 12-én forgalomba. Alapszi-
nük kék, mint a mostaniaké, 
de a szinvegyülék kevésbé 
tetszetős és némileg elmosó-
dottnak látszik, s alakjuk is 
jóval kisebb az eddigiekénél, 
melyek csak jövő évi július 
12-ikéig maradnak rendes 
forgalomban, de azután még 
két éven át beváltja az állam-
pénztár…”

(Czegléd, 1889. július 28., 
7. évf. 30. sz., 2.o.)

***
120 ÉVE:
„Épülünk, szépülünk – Rónay 
János kiváló iparosunk, a ki 
a Száger-féle házat megvette, 
a régi épület egyrészének 
lebontását már megkezdte, 
hogy helyébe egy másik, a 
szépészeti követelményeknek 

is megfelelő újat épittessen. 
Igy változik át lassanként a 
város képe; új épületek vált-
ják fel a régi udvarházakat, 
míg egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy ez, a mi régi, jó 
Öreg Ceglédünk új ruhát, 
igazi városias jelleget öltött.”

(Czegléd, 1899. július 2., 
17. évf. 27. sz., 4.o.)

***
„Ceglédi születésű festő 

Kecskeméten – Mint a „Kecs-
kemét” írja, Füle Sándor, 
ceglédi születésű naturalista 
festő „Az aradi Golgotha” 
címü festményen dolgozik 
ez idő szerint Kecskeméten. 
A kép, mely a mindnyájunk 
előtt ismert tragédiát örökíti 
meg, 6 méter hosszú, 2 m 
és 10 cm magas. A vásznon 
36 nagy alak van, az egyes 
képek 1 méter magasak. 
Két-három hét múlva kész 
lesz a nagyszabású kép, mely 
szemtanuk állítása szerint, 
épen természetességénél 
fogva hat. Festője Kecske-
méten fogja először kiállítani 
s azután körutra indul az 
országban. Valószinü, hogy 
szülővárosába, Ceglédre is 
ellátogat vele.”

(Czegléd, 1899. július 2., 
17. évf. 27. sz., 4.o.)

Ezt írták anno…
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Látszólag egyszerű a válasz: 
általában nyáron valahová el-
menni egy kazalnyi emberrel, 
és ott együtt lenni. De miért 
kelünk útra, és miért ütünk 
tábort egy idegen helyen?

Azért, mert ilyenkor egy 
rövid időre kialakítunk egy 
másik világot, ami ugyan csak 
pár napra áll fenn, de más 
szabályok szerint működik. 
A hétköznapjainkban meg-
vannak a magunk szabályai, 
kapcsolatai, jól megszokott és 
berögzült dolgai. Itt viszont 
lehullik a lepel: kénytelen va-
gyok szembesülni vele, hogy 
a megszokott módszereim 
működnek-e máshol is? És 
segítséget is kapok: mert ott-
hon nem vagyok hozzászokva 
annyi új helyzethez, mint egy 
idegen helyen, egy ideiglenes 
közösségben: és ebből sokat 
tanulhatok, és talán otthon is 
tudok valamit majd használni 
a tanultakból.

Ezért nem mindegy, hogy 
milyen kényelemmel tábo-
rozunk. A kényelmes tábo-
rokban jól el lehet különülni 
egymástól, mert nem sátorban 
vagy közös hálóteremben 
vagy, hanem kisebb szobák-
ban – de nem is tudod meg-
tanulni, hogyan kell elviselni 

másokat, hogyan kell sorba 
állni a zuhanynál. A kényel-
mes táborokban nem kell 
megküzdeni az elemekkel. 
Egy kényelmetlen táborban 
bizony egy sátor vagy egy 
rozoga faház egy nagy esőben 
épphogy megvéd, és min-
dig akad bogár benne. Egy 
kényelmes táborban bizto-
sítanak napi három étkezést 
– általában elég sok pénzért. 
Viszont egy egyszerű tábor-
ban megtanulod, hogyan kell 
bevásárolni húsz embernek, 

hogyan lehet megkenni min-
den reggel és este megfelelő 
számú kenyeret, hogyan le-
het sok embernek főzni. A 
tábornak megvannak a maga 
kellemetlenségei és kényel-
metlenségei, de a másik ol-
dalon ott van a kényszerek 
miatt kialakuló igaz barátság, 
az elmaradhatatlan tábortűz, 
a sok nevetés, néhány meg-
küzdött konfl iktus – ezekből 
mind csak tanulni lehet. És 
ha annyira rossz egy tábor, és 

csak kínlódok, és nem tanu-
lok semmit, akkor meg úgyis 
véget ér pár nap alatt…

A Biblia egyik történetében 
egy furcsa táborozásról olva-
sunk, ahol a tanítványok régi 
prófétákkal találkoznak egy 
látomásban. A történet neve: 
Jézus megdicsőülése. Így szól: 

„Jézus maga mellé vette Pé-
tert, Jakabot és Jánost, felvitte 
csak őket külön egy magas 
hegyre, és szemük láttára el-
változott. Ruhája olyan tün-
döklő fehér lett, amilyet a 
földön ruhafestő nem tud 
fehéríteni. És megjelent ne-
kik Illés Mózessel együtt, és 
beszélgettek Jézussal. Péter 
megszólalt, és ezt mondta Jé-
zusnak: Mester, jó nekünk itt 
lenni; hadd készítsünk három 
sátrat: neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet.” (El-
olvasható a Biblia második 
felében, az Újszövetségben, 
Márk evangéliuma 9. fejeze-
tében.)

Ha nem is sikerül minden 
táborozás ilyan tökéletesre, 
de azért minden táborral ez 
a célunk: együtt lenni, más-
ként is meglátni magunkat 
és egymást, Istenhez közelebb 
kerülni. 

Bereczky Örs

vallás

MI AZ A TÁBOROZÁS?
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A múlt év januárjában ala-
kult meg a Vasgyúró Gym. 
Előzménye, hogy az alapí-
tói – Belme Péter és Szabó 
Zsolt Viktor – szándékában 
az erőemelés, mint sportág 
népszerűsítése volt Cegléden. 
Végül sikerrel jártak, hiszen 
jelenleg a versenyzői létszá-
muk 20 és 25 fő között mozog, 
s az edzéseket rendszeresen 
több mint 100-an látogatják. 
Idén nyáron pedig már má-
sodik alkalommal rendezték 
meg városunkban a Vasgyúró 
Kupa Fekvenyomó Versenyt.

Belme Péter társtulajdo-
nos, Vasgyúró Gym: „Sze-
retnénk ezzel a versennyel 
hagyományt teremteni, ezzel 
is népszerűsítve a sportágat. 
Örömmel számolhatok be 
arról, hogy ezúttal már – a 

magyarokon kívül román, 
szerb és szlovák versenyzők 
érkezésével – nemzetközivé 
szélesedett a viadal. Nagyon 
szép eredmények születtek, a 
legjobb ceglédi Bálint Ferenc 
volt kiváló, 212,5 kg-os telje-
sítménnyel. A megmérettetést 
Hege show-ja vezette fel, s 
megtisztelt minket jelenlétével 
az erőemelés ikonikus alakja, 
Mészáros László is.” 

A Vasgyúró Gym egyik 
legeredményesebb tagja Bel-
me Barbara, aki a 13-15 éves 
korosztályban, világbajnok-
ságon állhatott már a dobogó 
legfelső fokára is.

Belme Barbara korosztályos 
világbajnok fekvenyomó: „13 
évesen, 2018-ban sikerült 
– korcsoportom egyik leg-
fi atalabbjaként – világbajnoki 

címet szereznem. Idén meg-
nyertem a magyar bajnoksá-
got és az Eb-n világcsúccsal, 
50,5 kg-mal győztem. Erre 
vagyok a legbüszkébb.”

A Vasgyúró Gym hétköznap 
8 és 22, hétvégén 9 és 19 óra 
között van nyitva. Az érdeklő-
dőket szakmai tanácsokkal is 
ellátják a valamennyi szükséges 
eszközzel felszerelt Kőrösi úti 
edzőteremben, ahol kulturált 
környezetben van lehetőség a 
testedzésre. Ami pedig a ver-
senyzőket és a nagyobb verse-
nyeket illeti: ősszel vb Szlová-
kiában, májusban kvalifi kációs 
magyar bajnokság, majd jövő 
nyáron a tervek szerint jöhet 
a III. Vasgyúró Kupa. 

VGM 

Erőemelés – nem csak profi knak
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Július 20-án volt az Orgonák 
Éjszakája Magyarországon. 
Az országos programot a 
Filharmónia szervezte, Ceg-
léden Gyüre Bálint adott 
koncertet a Református 
Nagytemplomban. Az indí-
tó műsorszám Kovács Szi-
lárd Intrada c. darabja volt, 
ez egy időben hangzott el a 
többi koncerten is, sajátos re-
kordkísérletként. A műsoron 
– természetesen Bach mel-

lett – elhangzottak Lübeck, Buxtehude, Mendelssohn és 
Gárdonyi Zsolt művei is. Az 
előadó (stílszerűen) a ráadás-
számmal, Kodály Esti dal c. 
művével kívánt jó éjszakát a 
hálás közönségnek.

Gyüre Bálint június 30-a 
után egy hónapon belül má-
sodszor adott koncertet a 
Nagytemplomban. Az elő-
adóval készült interjú lapunk 
e számában olvasható. 

JI, a Krónikás 

Orgonák Éjszakája a Református Nagytemplomban

Nemsokára a végéhez köze-
lednek a Damjanich utca fel-
újítási munkálatai. De a város 
más részein is zajlanak hason-
ló útfelújítási munkálatok. Az 
Újváros szélen például már 
elkészült az új út, valamint a 
Rigó utcában is dolgoztak a 
Flaszter Kft  munkatársai. A 
külterületi utas pályázatnak 
köszönhetően pedig mintegy 
háromszáz ceglédi életét teszi 
könnyebbé, kényelmesebbé, 
hogy megújult nyolc kül-
területi út. 

Az önkormányzat pályáza-
ton nyert 100 millió forintot 
a munkákra. Sok esetben 
útalap nélküli utak kaptak 
szilárd burkolatot és meg-
oldódott a csapadékvíz el-
vezetés is. (Bővebben a  7. 
oldalon) A Külső-budai úti 
városrész több, eddig földes 

utcája kap útalapot az elmúlt 
időszakban. A Zrínyi utca, il-
letve a Kámán utca egy újabb 
szakasza lesz jól járható. Az 
önkormányzat saját forrásból 
fedezi a költségeket.  Emel-
lett járdaszakaszok újulnak 
meg a városban, amivel el-
kezdődött az idei évre ter-
vezett járda javítások sora. 
A beruházás a város 2019-es 
költségvetéséből valósul meg. 

Az intézményi fejlesztések is 
zajlanak: több mint 80 millió 
forint hazai forrásból három 
intézmény nyílászáróit cseré-
lik ki a következő hetekben. 
A Szakképzési Centrum tag-
iskoláiban végzik a felújítási 
munkálatokat. A múlt héten 
pedig átadásra került a meg-
újult, Kárpáti Aurél utcai 
rendelő is. (Bővebben a 42. 
oldalon)

Folytatódnak a fejlesztések és útfelújítások
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– Épületek sokaságát 
érinti a választókörzetében 
történt felújítások, melyek 
ezek?

– Őszinte örömömre szol-
gál, hogy az elmúlt öt évben 
nagyon sok épület újult meg 
a belvárosban. Körzetem-
be tartozik a Ceglédi Városi 
Könyvtár épülete, ami ener-
getikai felújításon, fűtéskor-
szerűsítésen esett át, s emellett 
homlokzata is megszépült. 
Ugyanez igaz a Táncsics Mi-
hály Általános Iskola Népkör 
utcai épületére is, ahol a nyí-
lászárócserének, hőszigetelés-
nek köszönhetően az épület 
működtetése, fenntartása sok-
kal gazdaságosabb. A George 
Pal Filmszínház energetikai 
felújítása is régóta esedékes 

volt, de most már ez az épület 
is gazdaságosan üzemeltethe-

tő, és modern külsővel várja a 
szórakozni vágyókat. Ebben a 
hónapban vehették birtokba 
a páciensek és az orvosok, 
szakdolgozók a Kárpáti Au-

rél utcai orvosi rendelőt és 
ügyeletet, melynek felújítása 
szintén nagyon időszerű volt. 
A modern, korszerű burkola-
tok és nyílászárók beépítése 
mellett fűtéskorszerűsítés is 
történt, valamint új berende-
zések segítik a munkát. 

Nagyon büszke vagyok az 
Ordass köz rekonstrukciójára, 
hiszen ez az elmúlt évek egyik 
nagy eredménye; a valamikori 
elzárt kis utcából mindenki 
számára használható közössé-
gi tér, számos remek rendez-
vény helyszíne lett. Örömmel 
vették használatba a ceglédi 
polgárok, civil szervezetek, 
egyházak. Itt rendezzük meg 
minden hónapban a termelői 
piacot, ekkor az Ordass köz 
jó hangulatú közösségi térré 
alakul, ahol együtt lehetünk 
mi, ceglédiek. Az evangéli-
kus bazársor tetőszerkezete 
és homlokzata is megújult, 
az előtte lévő terület pedig 
gyönyörű díszburkolatot ka-
pott, így ma már a Szabadság 
tér ezen része egységes képet 

Lassan vége a 2014-ben választott Képviselő-testület és polgár-
mester mandátumának, ősszel önkormányzati választások lesz-
nek Cegléden is, ezért még a 2019-es kampány előtt megkérdez-
tünk minden önkormányzati képviselőt – a választókerületben 
választott tíz küldöttet és a négy pártlistán bejutót –, hogyan 
értékelik az elmút öt évet és mi a tervük az idei választásra? 
Elsőként Hegedűs Ágota alpolgármestert,  az 1. választókerület 
Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőjét kérdeztük. 

A MUNKA FOLYAMATOS
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mutat. A Szabadság tér re-
konstrukciójának részeként új 
térburkolatot kapott a Népkör 
utca felőli járdaszakasz is, ahol 
új parkolóhelyek is létesültek, 
és az elektromobilitás jegyé-
ben két elektromos gyorstöltő 
is helyet kapott itt. A város-
központhoz méltó és szép 
burkolat létesült a Városháza 
Kossuth tér felőli homlokzata 
előtt, melynek mentén szép 
virágágyások. Ugyancsak új 
járdát kapott a Teleki utca 
Kossuth Ferenc utca és Rákó-
czi út közötti szakasza, s ide 
szép fasor is került az elmúlt 
időszakban. Régi igény volt 
a Rákóczi út útburkolatának 
teljes cseréje a Széchenyi útig, 
melyet a visszajelzések alapján 
a lakosság örömmel fogadott. 

A Rákóczi út 19. szám előtti 
ingatlanhoz három járda ké-
szült, amelyek a társasházak 
bejáratához vezetnek, és a la-
kók biztonságos közlekedését 
szolgálják. Emellett megszé-
pült a járdák közötti előkert is, 
valamint a rendőrség épülete 
előtt egy új virágágyás létesült. 
A Múzeum utca Rákóczi út 
felőli végén, mindkét oldalon 
megszépültek a régi, kiörege-
dett és kikopott virágágyások. 

– Korszerűsödött a Kos-
suth Ferenc utcai játszó-
tér is.

– Az emeletes házak ál-
tal körülvett „fajátszóteret” 
nagyon sokan szeretik és 
használják, ám sajnos idővel 
ezek a játékok tönkrementek, 
elkoptak. Ezeket az eszközö-

ket folyamatosan cseréljük. 
A tavalyi évben egy új, nagy 
játszóeszközt kapott a ját-
szótér, valamint a meglevők 
alá ütéscsillapító gumilapot 
kaptunk egy vállalkozótól, 
így a gyerekek biztonsággal 
játszhatnak. Sajnos a játszótér 
kerítését többször megrongál-
ták már, de ennek javítását is 
elvégeztük, valamint három 
új pad is került a térre. A 
homokozó fölé napvitorlát is 
felszereltettünk, mely a tűző 
naptól védi a gyermekeket.

– Mennyire élő a kapcso-
lata, valamint hogyan tartja 
a kapcsolatot a klubokkal, 
szervezetekkel, egyesüle-
tekkel?

– Három nagy egyesület 
működik belvárosi székhely-
lyel, akikkel folyamatos a kap-
csolattartás, rendezvényeiken 
rendszeresen részt veszek. 
A Honvéd Nyugdíjas Klub-
bal, a Városvédő és Szépítő 
Egyesülettel valamint az Új 
Nemzedék Központtal is jó a 
kapcsolata a városnak, aktív 
résztvevői a városi rendez-
vényeknek. 

–  Hogyan tartja a kapcso-
latot a választópolgárokkal?

Körzetemben több társas-
ház is található, melyeknek 
lakóival, illetve a közös kép-
viselőkkel is nagyon jó a kap-
csolatom. Tudják, hogy bár-
milyen kérdéssel fordulhatnak 
hozzám, és lehetőség szerint 
segítek is nekik. Így történt ez 
a hulladéktároló konténerek 
elkerítésének ügyében is, szin-

te minden lakóközösség élt az 
önkormányzat által felajánlott 
támogatással. Eddig is és ez-
után is örömmel fogadom a 
körzetemben élők ötleteit, 
javaslatait a lakókörnyezetük 
szebbé, jobbá tételére.  

– Milyen tervei vannak 
még az őszi helyhatósági 
választásokig?

– Reményeim szerint el-
készül a Puskaporos utca asz-
faltozása. A Kossuth Ferenc 
utca 26-28. számú ház mögé 
sebességcsökkentő borda ki-
helyezése tervezési fázisban 
van, csakúgy, mint a Kossuth 
Ferenc utca és a Kárpáti Au-
rél utca kereszteződésében 
létesülő gyalogátkelőhely, 
melyek még az idei esztendő-
ben megvalósulnak. Mindkét 
beruházás a közbiztonsá-
got, a belvárosi közlekedés 
szabályozását és a lakosság 
életminőségének javítását 
szolgálja. A közlekedésbiz-
tonsági megbeszélések aktív 
résztvevője vagyok és mindent 
megteszek annak érdekében, 
hogy a belvárosi útszakaszok 
biztonságosan használhatóak 
legyenek mindenki számára. 

– Indul-e ősszel egy újabb 
mandátumért?

– A múlt héten tartott sajtó-
tájékoztató óta nem titok: újra 
indulok az őszi önkormány-
zati választásokon. Remélem, 
hogy eddigi tevékenységem 
alapján ismét jó szívvel sza-
vaznak nekem bizalmat az 
1. sz. választókerületben élő 
emberek. 
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– Tekintsünk vissza 2014-ig 
és vegyük sorra, hogy mi 
minden történt a körze-
tében. Elsőként a közbiz-
tonság javítása, kamera-
rendszer kiépítése.

– 2014-ben a választások 
idején a fő ígéret az volt, 
hogy a közbiztonságot javít-
juk: ez többek között kame-
rarendszer telepítésével, vá-
rosi szinten is megoldódott. 
Illetve az én körzetemben 
több helyen is elhelyeztek 
kamerákat és a rendőrség 
sok bűncselekményt tudott 
megoldani, ezek segítségével. 
Úgy gondolom, hogy idén 
már áttérünk arra is, hogy 
parkokat szeretnénk kame-
rával megfi gyelni, ugyanis 
nagyon sok a rongálás a 
parkokban. Az én körze-
tem – amire nagyon büszke 
vagyok – az egyik legtöbb 
parkot tartalmazó körzet. A 
Székelykaput folyamatosan 
megrongálják, ez sajnos ha-
vonta egyszer megtörténik. 

Kijavítjuk, pótoljuk, lefestjük 
és újra pompázik, de nagyon 
sok a rongálás. Ez a vasút-
állomásra menő forgalom 
miatt van, és úgy gondo-

lom, hogy nem ceglédiek a 
rongálók, hanem Ceglédre 
idejövő, szórakozó fi atalok. 
Óriási szükség van erre a ka-
merarendszerre, plusz óriási 
szükség van a polgárőrök 
áldásos tevékenységére is. 
Ők nagyon sokat portyáznak 

hol kerékpárral, hol autóval. 
És az a látvány, hogy ők ott 
vannak, sokat segít a bűn-
megelőzésben.

– Ha már említette a 
parkokat, parkfelújítások 
címszó alatt miről tud be-
számolni?

– Sok vád érkezett a Kép-
viselő-testület felé, hogy csak 
a városközpontot hajlandó 
felújítani. Itt az ékes példája 
annak, hogy ez nem így van. 
Az igaz, hogy a felújításokat 
ott kezdték a városközpont-
ban, de haladnak kifele. Az 
én körzetemben is 2 parkot 
felújítottak, illetve egy na-
gyobb kocsiparkolót tudtunk 
kialakítani. Ez a Kossuth Fe-
renc utca 38-40. szám alatt 
levő öböl, amit sikerült szépen 
felújítani, fákat telepíteni.

– A Kossuth Ferenc ut-
cán létesült egy buszöböl, 
aminek sajátos helyzete 
volt: az egyik felén volt, a 
másikon nem.

A vasútállomás fele vezető 
buszoldalon volt egy szép 
buszváró, a másik oldalon 
még 2010 és 2014 között 
tudtunk odatelepíteni egy 
kiülőt, ami tulajdonképpen 
az eső ellen tudott kicsit 

Parkfelújítások, játszóterek és Kölcsey tér megújulása - címsza-
vakban az elmúlt évek eredményei. A 2-es számú választókerület 
önkormányzati képviselőjével, a Fidesz-Kdnp frakciójában 
helyet foglaló Rimóczi Gáborral beszélgettünk a hamarosan 
véget érő ciklusról.

ÉLHETŐ CEGLÉDÉRT
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védeni. Most ebben az idő-
szakban sikerült felújítani 
azt a környéket, illetve busz 
öbölt kialakítani, valamint 
áttenni a buszvárót, ahol 
tényleg sok gyerek, diák 
illetve idős ember tud fel-
szállni a buszra és tud a 
környező városokba utazni. 
Erre nagy szükség volt, hi-
szen nagyon sok iskola van 
a körzetemben és a tanulók 
ott szállnak fel a buszra, en-
nek is köszönhetők a pozitív 
visszajelzések.

– Köztársaság utca és víz-
elvezetés.

– Ez nagyon régre nyúlik 
vissza. Amikor azokat a töm-
böket építették, akkor való-
színű, úgy gondoljuk, hogy 
a betonkeverőgépet valaki ott 
mosta ki és belemosta a víz-
elvezető árokba. A betonnak 
van egy olyan rossz tulajdon-
sága, hogy ott is megköt, ahol 
nem kellene, és így elzárta a 
vízelvezetést. Ezáltal az ott 
levő utca állandóan víz alatt 
állt, ennek a megoldását is 
sikerült megcsinálni, ami sok 
munkával járt, hiszen fel kel-
lett törni és csak úgy lehetett 
kitisztítani.

– Kicsit visszatérve a 

játszóterekhez. A par-
kok, eszközfelújítások, 
új padok kihelyezése, 
régiek karbantartása: 
ez is mind-mind ko-
moly feladat.

– A rongálás mellett az idő 
az, ami tönkre tudja tenni 
ezeket az eszközöket. Erre 
szerencsére mindig próbálunk 
forrást keresni és találni. Most 
is több játszótér felújítása 
zajlik, a műanyag burkolat 
cseréje van folyamatban. Il-
letve a közös képviselőkkel 
tartom a kapcsolatot, és aki 
úgy gondolja, hogy szeretne 
a körzetébe vagy az emeletes 
ház tövébe elhelyeztetni egy 
padot, természetesen ott is 
tudunk segíteni.

– Ha valaki most vonattal 
érkezik Ceglédre, akkor mi-
lyen látvány fogadja?

– Nagy örömömre nagyon 
szép látvány fogadja. Mindig 
zavart az, hogy az idelátoga-
tók elsősorban a Kölcsey teret 
látják meg, ami nem volt túl 
rendezett ezidáig. Idén el tud-
tuk kezdeni ennek a felújítását 
és gyönyörű lett a tér, nem-
sokára átadás is lesz és az ott 
lakók és az ideutazók is már 
hivatalosan birtokba vehetik. 

Nagyon pozitív a visszhangja, 
tetszik az embereknek.

– A választásokig van még 
pár hónap, milyen tervek, 
elképzelések vannak még 
és mire elég ez az idő?

– Büszke vagyok a körze-
temre, hisz nincs lebetonozat-
lan utca és nincs csatornázat-
lan utca. Mindig hangoztat-
tam, hogy ez egy nagyon szép 
körzet, sok jó ember lakik itt. 
Ami igazán nagy problémát 
jelent számomra, az a járdák 
illetve az utak állapota. A 
város már elkezdte a járdák 
javítását valamint az utak 
kátyúzását – ez folyamatban 
van. Illetve szeretnék egy-két 
bejárót a belső udvarokba 
megcsináltatni, valamint a 
zöldterületet növelni külön-
böző lépcsőházaknál, zárt 
területen is – hogy minél 
jobb, élhető Cegléd legyen 
és szeressenek itt lakni az 
emberek.

– Indul-e ősszel egy újabb 
mandátumért?

– Igen, a Fidesz-KDNP tá-
mogatásával ismét indulok a 
körzetben a képviselőségért, 
hiszen mindig van tennivaló. 
Erről egyébként múlt héten 
történt meg a bejelentés.

21212122212121212121121212 .... .... ololololoololololololooldadadadadadadadadadadadadaalllllllllll
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– 2014-ben indult ez a kép-
viselői ciklus, akkor feje-
ződött be a Szűcs telepi 
városrész csatornázása is. 
Milyen teendőket jelentett 
ez még a továbbiakban?

– Padkarendezés, műszaki 
ellenőrzés utáni helyreállítá-
sok, útalapok kialakítása – ez 
még mind követte ezt a beru-
házást. A Rövid, a Szúnyog, az 
Orgona utcán is új útalap lett. 
Nem a beruházáshoz kapcso-
lódóan, de térfi gyelő kamerát 
is kihelyeztünk például a Fű-
tőház utcában. A közvilágítás 
is bővült, több más mellett a 
sok ceglédi lakosnak is mun-
kát adó cégek telephelyén, a 
Bürgeház dűlőben is kiépült 
a közvilágítás. Emellett a volt 
vágóhíd és a vasúti sínek kö-
zötti szakaszon is most már 

rendezett, világosabb útsza-
kaszon közlekedhetnek az 
arra járók. A Cigányszéki 
árok kotrása is megvalósul-
hatott. A Fűtőház utca egy 
részének útalap stabilizációját 
is elvégeztettük, itt még azért 
van munka. Hasonló munka 
zajlott a Posta dűlőben is. 

– Aszfaltozás, járdaépítés 
tekintetében volt-e lehe-
tőség beruházásokra a vá-
lasztókerületben?

– A közvilágítás tekinte-
tében már érintett Dohány 
utcában a kátyúk kijavítására 
is volt lehetőség. Több – a 
csatornázás miatt – útátvágás 
süllyedéseket okozott. Ezt 
sikerült végre kijavítani. Az 
ehhez közeli Zerge utca pedig 
nem csak útalapot, de aszfalt-
réteget is kapott. Ugyanígy 

a Klapka utca is. Úgy vélem 
járdák tekintetében pedig 
nagy öröm a Bem utcában 
élőknek illetve arra közleke-
dőknek, hogy a Köztársaság 
utca és a Bem utca 2. szám 
között gyakorlatilag új jár-
da épült. A Vitéz utca felől a 
Deák utcai bölcsőde és óvoda 
előtti szakasz is megújulhatott. 
Illetve a Vak Bottyán utcában 
egy sarokrészen is teljesen új 
járda készült el. A Bede szé-
len pedig a Szent Hubertusz 
park mellett alakítottunk ki 
új útalapot. Bízom abban is, 
hogy ezt a parkot hamarosan 
új és állandósult tartalommal, 
funkcióval tudjuk hasznosíta-
ni. Vannak erre már konkrét 
elképzelések. 

– A választókerület egyik 
kiemelt része a vasútállo-
más előtti terület.

– Ott a csapadékvíz el-
vezetést kellett elsősorban 
megoldani. Bizonyára sokan 
tapasztalták, hogy a hirtelen, 
nagy mennyiségben érkező 

Csatornázás, útjavítás és még számos beruházás jellemezte a 
3-as számú választókerület életét az elmúlt években. A telepü-
lésrész önkormányzati képviselőjével, a Fidesz-Kdnp frakció-
jában helyet foglaló Hörömpő Annamáriával beszélgettünk a 
hamarosan véget érő ciklusról. 

PONTOSAN TUDOM, HOVA KELL MÉG ENERGIÁT, 
MUNKÁT FEKTETNI
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csapadék gondot okozott. 
Sokszor az autók is alig tud-
tak átmenni ezen a szakaszon. 
Még 2015-ben feltártuk a 
Köztársaság utca alatt húzódó 
csatornarendszert. Egészen a 
Gubody kertig átmosattuk. 
De a társasházak előtt is ki-
alakíttattuk a lejtést, murva 
is lekerült, így kulturáltabb 
parkolást tudunk biztosítani. 

– A választókerülethez 
tartozik a Deák utcai óvo-
da is. Milyen fejlesztések 
történtek ebben az intéz-
ményben?

– Teljes energetikai korsze-
rűsítést sikerült végrehajtani 
pályázati forrásból. Sokkal 
hatékonyabb lett az óvoda 
működése. De ha távolabb-
ra megyünk, a Szolnoki úti 
lakótelepen is számos beru-
házást sikerült végrehajtani. 
Fásítottunk a szupermarket-
től a vasúti sínek irányába. A 
Hubertusz parkba is új fák 
kerültek ki. Az egyik társasház 
előtt pedig szalétlit és kondi-
parkot is kialakítottunk.  A 
kórházzal szembeni játszótér 
is megújulhatott és további 
megújulás is várható. A la-
kosok kérésére szeretnénk 
fekvőrendőrt is elhelyeztetni, 
de a közvilágítás bővítése is a 

tervek között van. Nem csak 
itt, a Kecskéscsárdai város-
részben is. 

– Kíván-e indult az őszi 
választásokon?

– A 2019. évi őszi helyható-
sági választások után szeret-
ném folytatni a munkát, hogy 

az eddigi eredmények tovább 
bővüljenek. Büszke vagyok 
rá, hogy úgy dolgozhatok a 
körzetért, hogy ismerem a sa-
játosságait, az itt élők igényeit. 
Pontosan tudom, hova kell 
még energiát, munkát fektet-
ni, mik a legégetőbb további 
feladatok és ezek nagy része 
már elő van készítve. Az eddi-
gi eredmények is megfontolt 
ütemezések mellett történtek 
költségvetésről költségvetésre, 

évről évre. Így, a most folya-
matban lévő munkák, mint 
például a Szabadság u., Fogoly 
u. Gyöngyvirág u. aszfaltozása 
mellett remélem, hogy a kö-
vetkező ciklus végére a Szűcs 
telep szinte teljesen aszfaltos 
lesz. Vagy a most folytatódó 
Bem utcai járdaszakasz újjá-
építése jövőre még tovább 
folytatódik. A Bede szél még 
most nyáron aszfalt zárást kap, 
viszont az itt található Hu-
bertus park tartalommal való 
feltöltése még előttünk áll. 
Kecskéscsárdán közvilágítást 
bővítünk, tovább visszük a Bá-
ba-Molnár dűlőn. A Kálvária 
utca útalapja elkészült, ahogy 
útalap stabilizáció történik a 
Posta dűlő elején is. A kórház-
zal szembeni játszótér teljes 
gumiszőnyegét lecseréljük 
újra. Itt jelentős fatelepítést 
is szeretnék tavasszal az 55-
61 lépcsőházakkal szemben. 
Mindeközben folyamatosan 
zajlik az árokbélelés a tűz-
oltóság mögötti kertváros 
részen. De ahogy mondtam, 
ezeken kívül számos teendő 
áll még előttünk a követke-
ző ciklusban, melyeket az itt 
élőkkel történt folyamatosan 
egyeztetések alapján szeret-
nénk végrehajtani.
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– Nagy kiterjedésű a 4-es 
választókerület, úgyhogy 
kezdjük először is a külterü-
leten történtek értékelésé-
vel. Mi mindent sikerült az 
elmúlt öt évben az itt élők 
életminőségének javulás-
árét tenni? 

– Sok előrelépés történt 
a külterületen, kezdeném a 
közvilágítással. A Dinnyés-
halom, a Kovács, a Temető 
dülő, a Fertályos kaszálók, 
a Tanítóföld, a Seres dülő, a 
Romhányi, a Kapás és a Pesti 
dülő is kapott lámpatesteket, 
ez már régi elmaradásunk 
volt az itt élők felé. Folyama-
tos a dűlőutak karbantartá-
sa, a gréderezés. A Temető 
dűlő útját szinte újjá kellett 
építenünk néhány éve, jelen-
tős mennyiségű töltőanyagot 
vittünk oda. A Temető dűlő 
folytatása a Kovács dűlő, ahol 
a rengeteg töltőanyag még 
nem mindig nem hozta meg a 

végső megoldást, ezért további 
munkálatokra lesz szükség. 
Nagyon örülök neki, hogy a 
kerületben a két legjobban 
lakott dűlőutat egy sikeres 
kormányzati pályázat segít-

ségével sikerült útalappal és 
mart aszfalttal ellátnunk. A 
Seres és a Pesti dülőben a mai 
napig komoly tanyasi élet fo-
lyik, zöldség-és gyümölcster-
mesztéssel, állattenyésztéssel. 

Az itt élők életminőségének 
javulását eredményezi, hogy 
mostantól szilárd burkolaton 
közlekedhetnek.  A Seres dűlő 
felújítása azért is nagyon fon-
tos, mivel vasúti átjáró van 
a végén és az útjavításnak 
köszönhetően könnyebben 
elérhetővé vált a Tófű illetve 
a Kapás dűlő.

– A belterületen is van 
minek büszkére lenni, ha 
jól sejtem…

Igen, és nem kis eredmény, 
amit összegzésképpen el-
mondhatok. Igazi áttörésnek 
értékelem, hogy soha ilyen 
sok útalap nem készült a ke-
rületemben, mint az elmúlt 
öt évben. Annak is nagyon 
örülök például, hogy a Gyo-
pár utca és a Vadász utca vége 
aszfalborítást kapott. Nem azt 
mondom, hogy nincs még 
teendő, de nagyon bízom ben-
ne, hogy ha az elmúlt években 
kezdődött tendencia megma-
rad, mindenre sor kerül.  Ten-
ni fogok azért, hogy végleges 
burkolatot kapjanak azok az 
utcák, ahol most még csak út-
alap van. Meg kell említenem 
az Oroszlán utcát, a Szüret 
utcát és az Akasztószélt, ahol 
ezt mindenképpen el kellene 

Kül-és belterületen is számos fejlesztésnek örülhetnek a 4-es 
választókerületben élők. A FIDESZ-KDNP önkormányzati 
képviselője, Klément György örömmel sorolta az elért ered-
ményeket és arról is beszélt: sok teendő van még, és sok célja, 
amit szeretne megvalósítani képviselőként, ha újra bizalmat 
szavaznak neki a választók. Azt szeretné, ha még kulturáltabb, 
még szebb környezetben élhetnének, és-ahogyan eddig is-az 
ott élőkkel közösen tennének mindezért.

ÓVODAFELÚJÍTÁS, ÚTFEJLESZTÉS, KÖZVILÁGÍTÁS



25. oldal

végezni. A belterületen is 
bővítettük a közvilágítást az 
elmúlt években a lakossági 
igényeknek és bejelentéseknek 
megfelelően. Lámpatesteket 
szereltünk fel egyebek között 
a Szállás utca és Lövész utcai 
óvoda környékén. 

– Apropó, ha már Lö-
vész utcai óvoda… ott egy 
komoly beruházás zajlik 
éppen. Hol tart most a fe-
lújtás? 

– Egyik legkedvesebb része 
a kerületemnek a Lövész utcai 
óvoda. Egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően, 150 millió 
forintból teljesen megújul 
az intézmény. Kicseréltük a 
nyílászárókat és a homlokzat 
is megújult. A belső felújítás 
során pedig két csoportszoba 
méretét megnöveljük és két 
új csoportszobát alakítunk 
ki öltözővel, mosdóval. A 
burkolatok, lámpatestek és 
a gépészeti rész is megújul. 
Akadálymentes bejáratot, va-
lamint mosdót is kialakítunk. 
De emellett korszerűsítjük a 
fűtési és világítási rendszert 
is. Ősszel már egy kívül-belül 
megszépült, a mai kor minden 
elvárásának megfelelő óvoda 
várja majd a kicsiket. 

– Beszéljünk a belvíz el-
vezetésről és a kerület zöl-
debbé tételéről is. Ezekkel 
kapcsolatban mi mond-
ható el az elmúlt öt évet 
összegezve? 

– Nagyon fontos mind-
két téma. A belvízelvezetés 
a Csengeriszélen, a Csengeri 

utcában és a Szüret utcában 
okozza a legnagyobb fejtörést, 
de sokat tettünk érte. Bur-
kolást kapott egy-két vízel-
vezető árok, például a Folyó 
utca árka, amely gyűjtőútnak 
számít. Megoldottuk az Al-
szegi-Vadász utca sarkán a 
vízelfolyást, valamint folya-
matosan karban tartjuk a Szép 
utca alatti csatornarendszert. 
Öröm számomra, hogy jelen-
tős mennyiségű fát ültettünk 
a Törteli út mentén és a Bedei 
részen, a Vadász utca 17 szép 
fát kapott, illetve a Béke téren 
is ültettünk jónéhányat és vi-
rágosítottunk is. 

– Ha már környezetszé-
pítés, az árnyoldaláról is 
muszáj beszélnünk. Sajnos. 
Hiszen még mindig sok a 
kerületében az illegálisan 
lerakott szemét. Sikerült-e 
valamelyest orvosolni ezt a 
problémát? 

– Valóban, sajnos beszél-
nünk kell erről, mert élő prob-
léma. Minden évben tartunk 
szemétszedési akciót, idén is 
jelentős mennyiségű hulla-
dékot szedtünk össze. Nagy 
köszönettel tartozom a Pat-
kós Irma Művészeti Iskola 
diákjainak, a Roma Kisebb-
ségi Önkormányzatnak és a 
Polgármesteri Hivatal mun-
katársainak, hiszen nagyon 
sokat segítenek, hogy közös 
munkával megszabaduljunk 
mások felelőtlenül lerakott 
szemetétől. Azt a tapasztala-
tom, hogy a példamutatásnak 
igenis van ereje. A Szüret utca 

végén a sorompón átmenve 
éveken keresztül rengeteg 
szemét gyűlt össze, aztán a 
környéken élők odafi gyelése, 
hozzáállása révén idén már 
egyáltalán nem kellett on-
nan hulladékot összeszedni. 
Nagyon remélem, hogy pél-
dájukat egyre többen követik 
majd. 

– Beszélgetésünk alatt 
is beszélt már a jövőbeli 
terveiről. Összességében, 
melyek azok a területek, 
feladatok, ami mindenkép-
pen megoldást kívánnak, 
ha újra bizalmat szavaznak 
Önnek a választópolgárok?

– Elsődleges és talán leg-
fontosabb cél, hogy folytatni 
szeretném az utak állapo-
tának javítását. Szeretném, 
ha útalappal láthatnánk el 
a most még földes utakat, 
azokon a részeken pedig, 
ahol van útalap, ott végleges 
borítást kapjon az út. A folya-
matos karbantartás mellett ez 
nagyon fontos. Kiemelném 
például az Aszaló utcát, ott 
mindenképpen szeretnék 
útalapot és a víz bevezeté-
sét is szorgalmazni fogom. 
Természetesen belterületen 
is folytatjuk az utak állapo-
tának javítását, szeretnék 
még több fát, zöldfelületet és 
azt is szeretném, ha a Bedei 
játszótérnél vagy a Béke tér-
nél szabadtéri fi tness parkot 
alakítanánk ki. Szorgalmazni 
fogom a Törteli úti kerékpá-
rút megépítését, ez is nagyon 
fontos lenne. 
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– A belváros arculata je-
lentősen megváltozott az 
elmúlt öt évben. Hogyan 
értékeli a fejlesztéseket?

– Mindig öröm a szívem-
nek, amikor látom, hogy 
gyerekeket toló kismamák, 
fi atalok és idősebbek beszél-
getnek a Katolikus templom 
előtti, megújult téren. Nagyon 
jó érzés tapasztalni, és kap-
ni a visszajelzéseket, hogy a 
belváros szépítése mennyire 
tetszik a ceglédieknek, és nem 
csak nekik, a turisták is elő-
szeretettel fotózzák a virágos 
tereket, utcákat. Nagy fába 
vágtuk a fejszénket, amikor 
eldöntöttük: megújítjuk a bel-
várost, de megérte. Nem csak 

a Szentháromság szobor kör-
nyéke szépült meg, elkezdtük 

a Kossuth tér két oldalának a 
megújítását is. Újra burkoltuk 
a járdaszakaszokat és kultu-

rálttá vált a parkolás. Sokat 
számít az összképben, hogy a 
bíróság épületét is felújították. 
Sikerült elvégezni a piac kar-
bantartását és megoldottuk 
a vízelvezetési problémákat. 
Nagyon szép lett a Katolikus 
bazársor is. Itt, az épületeknél 
a homlokzatot és tetőt is újjá 
varázsoltuk, új burkolatot ka-
pott a járda, fákat, virágokat 
ültettünk és új kerékpártoro-
lókat helyeztünk ki. A Posta 
előtti buszmegálló is kultu-
rált várakozást tesz lehetővé, 
virágokkal, szép, rendezett 
környezettel. 

– A terek, járdák meg-
újítása mellett beszéljünk 
a kerületében található 
utakról is. Ott milyen vál-
tozások történtek? 

– Minden lehetőséget meg-
ragadunk, hogy az utakat is 
minél jobb minőségűvé te-
gyük. Erre szerencsére a kor-

Egyre szebb, egyre virágosabb Cegléd belvárosa. Új parko-
lókat is kialakítottak, járdákat és tereket újítottak meg. A 
FIDESZ-KDNP színeiben ősszel újra induló Imregi Tibor, az 
5-ös választókerület önkormányzati képviselője beszélt a fej-
lesztésekről és további terveiről.

MEGÚJULÓ BELVÁROS, ÚJ PARKOLÓK
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mánytól pályázaton is nyert 
pénzt az önkormányzat, ebből 
újulhatott meg a Kőrösi út egy 
része, illetve a Bercsényi-Szol-
noki út kereszteződése, ami 
nagyon időszerű volt már. 
Nagyon örülök, hogy megva-
lósult az a régi célom is, hogy 
a Református Iskola oldalában 
kiszálló öblöt alakítottunk ki. 
Így a gyerekek kulturáltan, 
biztonságosan tudnak ki-és 
beszállni az autóból. A város 
saját forrásból több utcát is 
újraaszfaltozott az 5-ös vá-
lasztókerületben.  A Sáfrány 
utcában és a Molnár-közben 
például volt útalap, de miután 
megoldódott a vízelvezetés, új 
aszfaltburkolattal láttuk el. A 
Csolnak és a Besnyő utcában 
két éve készült el az útalap, és a 
végleges útburkolat is rákerül. 

– Örök téma a vízelveze-
tés, ami valóban fontos a 
város minden részén. Mi-
lyen előrelépést sikerült 
tenni ez ügyben az Ön 
kerületében?

– Igen, sok más mellett ez 
is nagyon fontos kérdés és 
folyamatosan teszünk érte.  
Az elmúlt időszakban árok-
bélelést végeztünk mérnö-
kök segítségével a Folyó, a 
Mérleg és a Molnár utcában. 
Örömömre szolgál, hogy a 
feladatot a közmunkaprogram 
segítségével tudtuk elvégezni. 

– Sok minden szépült 
és fejlődött, de gondolom 
van még teendő és cél 
bőven. Melyek ezek? Mi az, 
amit mindenképpen meg 

szeretne valósítani az el-
következő években?

– Sok terv és cél van, ez így 
igaz. A Kossuth tér teljes fel-
újításának folytatása az egyik 
fontos cél. Szeretném, ha tel-
jesen megújulhatna a város 
ezen központi része. És ha 
már a Kossuth térnél tartunk, 
nagyon jó lenne a Kossuth tér 
és Petőfi  utca között körfor-
galmat kialakítani, célszerű 
lenne, hiszen így gyorsabb 
és nem mellékesen kétirányú 

lehetne a forgalom. A piaccal 
kapcsolatban van egy nyertes 
pályázatunk, megoldódik a 
szellőztetés és sok más, a 
még kulturáltabb vásárlást 
szolgáló fejlesztés. Vannak 
a kerületemben még olyan 
részek, ahol nem tudtunk 
kihelyezni lámpatesteket, 
ezt kulcsfontosságúnak tar-
tom az elkövetkező években. 
Visszatérve a vízelvezetésre, 

ott is van egy nyertes pályá-
zatunk, ami érinti a Dózsa 
György utca- Kőrösi úti részt 
egészen a városközpontig. 
A nagy forgalmú Bercsényi 
utcánál szeretnék zebrát ki-
alakítani. Szívem csücske 
az Eötvös tér. Szeretném, 
ha még szebbé tudnánk va-
rázsolni és egy igazi közös-
ségi térré tehetnénk ezt a 
kis ékszerdobozt. Továbbá 
jó lenne a Malom teret is 
csinosítani, oda egy kisebb 

játszótér építését szorgalma-
zom, nagy szükség lenne rá, 
már csak az óvoda közelsége 
miatt is. Ezek mellet persze 
dolgozunk a belváros továb-
bi szépülésén, megújításán. 
Bízom benne, hogy az őszi 
önkormányzati választáson 
ismét bizalmat szavaznak 
nekem a választópolgárok és 
folytathatom a megkezdett 
munkát. 
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– Hogyan összegezné az 
elmúlt öt évben történt 
fejlődést a kerületében? 

– Ha röviden kellene vá-
laszolnom azt mondanám: 
élhetőbb, szebb lett a 6-os vá-
lasztókerület. Nagyon sokszor 
kaptam meg az Újvároson 
élőktől, hogy nincs megfelelő 
mennyiségű és minőségű 
üzlet.  Most 2019-re elmond-
hatom, hogy számos üzlettel 
bővültünk. Említeném a Kő-
rösi út - Hattyú utca sarkán 
található új komplexumot. 
Van itt cipő bolt, drogéria, 
élelmiszerüzlet, de a körzet-
ben található több pékség, 
zöldségkereskedés, lottózó, 
virágüzlet, gyógyszertár, ét-
termek és van végre hentes-
boltunk is. És ne felejtsük 

el, hogy itt található a város 
egyik legszebb, legjobb cuk-
rászdája. A kerületem határán 
épült tollaslabda csarnok, de 
ezen kívül is több sportolási, 
kikapcsolódási lehetőség van, 
például a Füle Lovastanya. 

– Választókerülete egyik 
központi része a Vörös-
marty tér. Itt is szemmel 
látható a fejlődés…

– Igen, nagyon büszke va-
gyok a közösen elért ered-
ményre. Ez Cegléd egyik leg-
szebb parkja. Sok tervemet 
sikerült megvalósítani, amit 
öt évvel ezelőtt kitűztem. Fit-
ness eszközöket telepítettünk, 
minden évben újabb játszó-
eszközökkel kedveskedünk 
a gyerekeknek. A csúszdák 
mellett van mérleghinta, má-

szóka, mókuskerék, július 
elején pedig két újabb játék-
kal leptük meg a gyerekeket. 
A KRESZ park egyedülálló a 
környéken, óvjuk, védjük. Na-
gyon sok fi atal a Vörösmarty 
térre jár focizni, de kialakí-
tottunk egy strandröplabda 
pályát és két pingpongasztal 
is van a területen. A szépí-
téshez az is hozzátartozik, 
hogy sok fát ültettünk, és 
nem csak a Vörösmarty té-
ren, hanem a Mizsei úton és 
a kerület más részein is. Jó 
látni, hogy a Vörösmarty tér 
időről időre megtelik élettel, 
minden évben itt tartjuk a vá-
rosi gyereknapot, de otthont 
biztosítunk a Picurfutamnak, 
balesetmegelőzési napoknak 
és az újvárosi zenés estéknek, 
ami nagyon népszerű, és amit 
idén is megrendezünk. 

– Mi a helyzet a kerület 
közbiztonságával? 

– Közbiztonság tekinteté-
ben nagyon sokat fejlődtünk 

Ifj . Károly Ferenc 17 éve képviseli a 6-os választókerületben 
élők érdekeit a ceglédi önkormányzatban. Mint mondta: hálás 
a választópolgárok bizalmáért, újra elindul a képviselőségért 
és reméli folytathatja a munkát. A választókerületben történt 
fejlesztésekről, a közbiztonságról, és a jövőbeli terveiről is 
kérdeztük.

ÚTFEJLESZTÉSEK, SZÉPÜLŐ ÚJ VÁROS
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az elmúlt időszakban. Sike-
resen felállítottuk a Mezőőr-
séget, sikerült rendeznünk a 
Polgárőrség helyzetét, újjáala-
kult a Közterület Felügyelet. 
E három csapat munkájának 
köszönhetően sokat javult 
az emberek biztonságérzete. 
Bővült a kamerarendszer. A 
Vörösmarty téren, a teme-
tőnél a Déli út, a Kőrösi út 
kereszteződésében és a Mizsei 
út-Várkonyi utca sarkán is van 
már kamera. Ebből sosem 
elég, tovább kell bővíteni, még 
ebben az évben szeretném a 
Vörösmarty téren ezt a fej-
lesztést megvalósítani. 

– Az utak állapotának 
javítása szintén fontos ele-
me volt öt évvel ezelőtti 
vállalásainak. Mit sikerült 
mindezekből véghez vinni? 

– Valóban, az útfejlesztés 
egy sarkalatos pont. Öt év-
vel ezelőtt sok földes utca 
volt a választókerületemben. 
Örömmel mondhatom, hogy 
a belterületi részen már csak 
az Újváros egy szakaszán van 
földes út és a Kossuth Lajos 
utca egy pici részén. Jó hírrel 
tudok szolgálni, hiszen né-
hány hete az Újváros szél utca 
földes szakaszán is elkészült 
martaszfaltos útalap. Sok más 
utcát elláttunk útalappal az 
elmúlt időszakban és hídfel-
újítások voltak. A Vett út és 
a teniszpálya sarkán lévő híd 
például teljesen összeomlott, 
újjá kellett építeni. Emellett 
buszmegállókat burkoltunk, 
újítottunk meg, például a 

Mizsei úton vagy a Vett út 
környékén. Sok járdát is épí-
tettünk az elmúlt időszakban. 
A Vörösmarty térnél például 
nagyon rossz állapotban vol-
tak, ott is teljesen megújultak. 
Pályázati pénzből a Vett utat 
a Kőrösi úttal összekötő részt 
útalappal láttuk el, ezt sze-
retném folytatni. A Mizsei 
út mentén teljesen megújult 
a kerékpárút. A külterületei 
utaknál a folyamatos kar-
bantartásra, gréderezésre he-
lyezzük a hangsúlyt, de több 
helyen közvilágítás is kiépült 
úgyhogy ebben is léptünk 
előre. 

– Az útfejlesztéssel párhu-
zamosan elengedhetetlen 
a csapadékvízelvezetés 
megoldása is. Ezzel hol tart 
a kerülete? 

– A tavalyi évben nyertünk 
120 millió forintot, így ki 
tudtuk takarítani a G1-es víz-
tározót, új zsilipeket szereltek 
be, most újul meg a szivattyú-
ház, ez nagyon fontos. Beton-

elemekkel burkoltunk több 
árkot a Vörösmarty téren, a 
Földváry Károly utcában, a 
Várkonyi utcában és a Török 
Ignác utcát ilyen tekintetben 
teljesen megújítottuk. Van 
még elmaradás, a Sarló ut-
cát, a Hattyú utcát, a Madár 
utca környékét még rendbe 
kell tenni. 

– Milyen fejlesztési tervei 
vannak még a választóke-
rületében? 

– Idén még be kell fejezni 
az Újváros szél utca útalap 
építését, közvilágítás bővítést 
végzünk. Ahol útalapos utca 
van, ott le kell aszfaltozni. 
Vannak olyan utcák a ke-
rületben, amik aszfaltosak, 
de nagyon rossz állapotban 
vannak, ilyen például a Haty-
tyú utca, Bodrog utca, Ná-
dasdi utca, Földváry Károly 
utca, ezeket mindenképpen 
szeretném, ha újra aszfaltoz-
nák. Belterületen a kerék-
párút fejlesztés is nagyon 
fontos, összekötni azokat a 
szakaszokat, amik most nin-
csenek, például az Alszegi 
kerékpárutat a Kőrösivel, 
vagy mondhatnám a Kő-
rösi útit a temetőig kivinni. 
Hosszabb távú célom, hogy 
Nagykőrös, valamint Csemő 
felé a kerékpárút megépüljön. 
Remélem, hogy minden ter-
vemhez, törekvésemhez a 
választókerületemben élők 
is partnerek és az őszi ön-
kormányzati választás után 
is együtt szépíthetjük tovább 
utcáinkat, tereinket.



30. oldal

– Környezetvédelem, állat-
védelem, szemétszállítás. 
Az Ön nevével kapcsolat-
ban a legtöbbször ezek 
merültek fel az elmúlt 
években.

– Igen, és ezek elsősorban 
az Ugyer problémái. A kör-
nyezetvédelem és a szemét-
szállítás gyakorlatilag ebben 
a tekintetben egy és ugyanaz. 
Hiszen az a cél, hogy a kül-
területeken is élhető körül-
ményeket teremtsünk. Az 
emberek életminőségének 
javítása volt a cél a szemét-
szállítás bevezetésénél is. Jó-
magam is felültem többször a 
járatra, hogy feltérképezzük a 
városrészt, miközben együtt 
dolgoztam velük. Akadozá-
sok vannak még – például 
a dűlőutak járhatóságának 
biztosítása miatt zajló mun-
kálatok (gallyazások, gréde-
rezés) kapcsán. Azonban már 
láthatjuk, hogy ebből a város-
részből sokszorosan annyi 
szemét megy ki, mint előtte a 

konténeres megoldás esetén. 
Az állatvédelem mindig is a 
szívügyem volt. Sok esetben 
hatósági segítség is kellett, 
de a szemetelőkkel vagy a 
szabálytalanul vadászókkal 

szemben is felvettem a harcot. 
Itt több ízben feljelentéseket 
is eszközöltem, de a közös-
ségi online oldalak is sokat 
segítettek benne.

– Új beruházás is létestült 
a választókerületében.

– Több is. A tollaslabda-
csarnokra például nagyon 
büszke vagyok. Ez ugyanis 

nem TAO támogatással való-
sult meg – ami a költségvetést 
kurtítja – hanem magán kez-
deményezés. Értékes része a 
városnak. Nagyon színvona-
lasra sikerült, mindenkinek 
csak ajánlani tudom.

– A csatorna beruházás 
3. üteme érintette az Ön 
választókerületét.

– A kerületemben minden-
ki készpénzben kapta vissza 
a túlfi zetéseket. A  munkák 
során kárt okozó teherautók 
miatti apróbb hibákat javíttat-
tam. A Bokor és Mikes utcák 
ekkor melegburkolatot is kap-
tak. Az utak karbantartása és 
újak megépíttetése sem volt 
egyszerű feladat. Volt, hogy 
aláírásgyűjtés vagy a köz-
meghallgatáson résztvevők 
segítsége vezetett eredményre, 
például a Vidra utcai árok-
rendszernél. Az új Koppány 
utcához új hidat is kaptunk 
a Gerje fölé. A Tömörkény 
és Tükör utca elején található 
régebbi csatorna süllyedé-
seket kijavítottuk és sok út 
kapott martaszfalt réteget is 
útalappal.

– Posta utca is az Ön vá-
lasztókerületének része. 

A 7-es számú választókerület Cegléd külvárosához tartozik. Ide 
tartozik az Ugyeri városrész is. A településrész önkormányzati 
képviselője a 2014-es választásokon Horváth Gábor, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom jelöltje lett.

AZ ÁLLATVÉDELEM 
MINDIG IS 
A SZÍVÜGYEM VOLT
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Ott pedig egy óvoda is van, 
ami előtt a parkolás már 
régóta megoldatlan volt.

– Az óvoda előtti parko-
lás mindig problémás volt. 
Azt nem állítom, hogy most 
nem balesetveszélyes, hiszen 
egy nagyon forgalmas ke-
reszteződés előtt van. De ez 
a kereszteződés korábban 
annyira átláthatatlan volt, 
hogy változtatni kellett. A fák 
kivágása ezért elkerülhetetlen 
volt. Az útburkolat javítása 
és a csapadékvíz elvezetése 
megvalósult, forgalmirend 
változás is történt parkolási 
lehetőséggel a Mocsár utca 
felől.

– Nem csak a Posta utca 
volt veszélyes – legalábbis 
több nyilatkozatában is 
utalt erre korábban.

– Aranymeggyes szél csator-
nája kiemelten balesetveszé-
lyes. Utóbbi esetében  fontos 

az elkerítés. Most lehetőség 
lesz arra, hogy végre meg-
valósuljon, de előtte végezni 
kell az átemelő rendszer 124 
millió Ft-os beruházásával.   
Ami viszont régi és megva-
lósulatlan terv, az az Örkényi 
út felújítása. Ebben a jelenlegi 
Fideszes többség nem volt 
partner. Ígéret ugyan sok 
volt, de cselekvés semmi, pe-
dig véleményem szerint 5 év 
alatt el lehetett volna kezdeni. 
Szakaszonként azóta legalább 
egy oldal kész lehetne. Ehhez 
viszont nem pártoskodás, 
hanem összefogás szüksé-
geltetik. Helyette kész lett 
a játszótér, ami pozitívum 
ugyan, de sovány vigasz a 
közlekedőknek.

– Indul-e ősszel egy újabb 
mandátumért?

– Elmondhatom, hogy sok 
javaslatomat befogadta a tes-
tület más ellenzéki társaim-

mal ellentétben. De! Jobbi-
kosként kontrolt is kellett 
gyakorolnom a hatalmon 
lévők felett és úgy érzem, 
hogy sajnos túl sok botrányra 
derült fény. A közétkeztetés-
től a sikkasztásos ügyekig, 
szabály és törvénytelensége-
ken át. Sok ellenzéki és civil 
megmozdulást kovácsoltam 
össze, sosem unatkoztam. 
Indulásomról a Czigle Pol-
gári Érdekvédelmi Egyesü-
let dönt, amely az ellenzéki 
összefogást képviseli majd. 
Ők pártoskodás nélkül in-
dulnak a ceglédi közösség 
érdekeinek képviseletében, 
kiváló és hatalmas szakember 
bázissal bírnak a hátuk mö-
gött. Köszönöm a választók 
eddigi bizalmát, igyekeztem 
megfelelni. Olykor stílusosan, 
néha nélküle, de mindig ön-
zetlenül. Szebb jövőt kívánok 
mindenkinek!
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– A város egyik legforgal-
masabb útszakasza és a 
mellette lévő tér is az Ön 
kerületébe tartozik. Milyen 
feladatokat jelentett ez az 
elmúlt években?

– A Bajcsy Zsilinszky téren 
már régebben megvalósul-
tak átalakítások, felújítások. 
Hosszú várakozás után az 
elkészült az Otthon és par-
kot összekötő zebra. Nem-
régen egy szép új játszótér is 
elkészült, amit a terveknek 
megfelelően bővítettünk. A 
játszóeszközök mellett fű-
szernövény ággyal szeret-
nénk még megörvendeztetni 

a gyerekeket, akik így játszva 
tanulhatnak ezekről a növé-
nyekről. Megújult a Bajcsy 
Zsilinszky út, ami a Magyar 
Közút fenntartásában van, 
nekik köszönhetően került új 
aszfaltréteg az útszakaszra. Vi-
szont még mindig megoldásra 
vár az óriási forgalom ebben a 
kereszteződésben. Remélem, 
hogy belátható időn belül ez 
a „körgyűrű” kintebb kerül-
het és megszűnik a sokszor 
áldatlan állapot. 

– Milyen beruházás vált 
még szükségessé ezen a 
területen?

– Például a közvilágítás 

kialakítása a Bajcsy Zsilinsz-
ky téren. Illetve térfigyelő 
kamerákat is kihelyeztünk 
a Pesti úti és a Déli úti ke-
reszteződésnél. Mindkettő 
jelentős csomópont, ezért volt 
erre szükség. Mindemellett 
a Felszegi úton elkészült egy 
új kerékpárút. Szeretnénk, 
ha egy kerékpárral végig jár-
ható „körgyűrűt” tudnánk 
kialakítani. Terveink között 
szerepel még több kerék-
párút kialakítása, például a 
Damjanich út vagy az Árpád 
utca és Bajcsy Zsilinszky út te-
kintetében. Természetesen ez 
nagyban függ attól, sikerül-e 
minderre forrást nyerni, el-
különíteni. Új aszfaltborítást 
kapott a Hollós utca és még  
idén elkészül pályázati for-
rásból a Nagykátai út újra 
szőnyegezése.

Közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, új játszótér – csak néhány 
azon beruházások közül, amelyekkel a 8-as számú választó-
kerület bővült és fejlődött az elmúlt években. A településrész 
önkormányzati képviselője, a testületben a Fidesz-Kdnp szí-
neiben helyet foglaló Takátsné Györe Anett. 

TERVEINK KÖZÖTT SZEREPEL MÉG TÖBB 
KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA
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– A járdák állapota milyen 
feladatot jelentett?

– Próbálunk olyan keres-
kedelmi egységeket, társas-
házakat támogatni, amelyek 
nagyobb forgalommal bírnak. 
Ennek fényében újult meg 
járda a Teleki utcában, a Pesti 
úton illetve a Gubody utcában 
is. Minden évben igyekszünk 
erre is fi gyelmet fordítani. Kis 
lépésekben, de haladni. 

– A csapadékvíz-elvezetés 
tekintetében milyen hely-
zetben van a településrész?

– A Hunyadi, Hollós utca 
igencsak mocsáros terület volt 
régen. Sajnos még a közel-
múltban is problémát jelen-
tett ez. A Hunyadi utcában 
sikerült a megoldani a vízel-
vezetést és nemrég a Hollós 
utcában is jelentős előrelépés 
történt.  Természetesen ma-
radtak még feladatok. 

– A Zsinagóga előtti terü-
let sokszor volt már téma. 
Milyen változások várhatók, 
milyen tervek vannak?

– Ez a vesszőparipám, de 
annyira nagy feladat, hogy 
nehezen halad a megújulás. A 
park részeként már elkészült 
a Buzogány utcai parkoló, de 
a térhez addig nem lehetett 
hozzányúlni, még a Damja-
nich utca nincs rendben. Ez 
azonban most megoldódik, 
így a parkban is megkezdőd-
het a megújulás. Egyelőre – az 
eredeti tervekkel ellentétben 
– szökőkút még nem lesz. Erre 
most nincs keret. De a vizet 
odavezettetjük, így ha forrás 

is lesz, ez is megvalósulhat. 
Maga a Zsinagóga nem a város 
tulajdona és rossz állapotban 
van, remélem idővel ez a pa-
tinás épület is megújulhat. 
Számos terv és elképzelés 

hangzott már el a Zsinagóga 
jövőjét illetően. Én álmaiban 
gyönyörű könyvtárépületnek 
képzelem el.

– Mennyire jelent még 
feladatot a közvilágítás 
bővítése?

– Több utcában történt bő-
vítést, például a Liliom ut-
cában, a Kis Ernő utcában 
és a Szárcsa utcában. Külön 
örülök a Felház utcának, hogy 
végre nem félnek gyalogo-
san közlekedni az arra járók. 
Folyamatban van a Hunyadi 
utcában kért bővítés és a Zsi-
nagóga előtti térvilágítás is 
megújulása.

– Az Árpád utcai busz-
megálló is új helyre került.

Igen, veszélyes helyen a 
kanyarban kellett le és fel-
szállni az utasoknak. Most 
már sokkal kényelmesebben 

és biztonságosabban tehetik 
ezt meg. 

– Mennyire keresik meg a 
választópolgárok és milyen 
problémákkal?

– Egy szórólapot tettünk 
közzé, ezen rajta van a tele-
fonszámom és szerencsére 
nagyon sokan használják is 
ezt a lehetőséget. Ezután is vá-
rom a kérdéseket, felvetéseket, 
mert ezekre nagy szükség van. 
A választókerület minden 
cm-ét nem ismerhetjük, kö-
zös gondolkodással azonban 
hatékonyabb lehet a munka.

– Hamarosan önkormány-
zati választás lesz. Indul-e 
újra a megmérettetésen?

– Igen, indulok. Komoly 
eredmények születtek Ceg-
léden és szeretnék a jövőben 
is részese lenni e fejlődésnek. 
Hiszek az egységben, abban, 
hogy a város további fejlődé-
se akkor biztosított, ha egy 
irányban gondolkozik kor-
mány, polgármester, testület 
és természetesen a város la-
kossága. Lehetetlen minden 
városfejlesztési kérdést egy-
szerre megoldani, átgondolt, 
hosszú távú stratégia ad esélyt 
a valódi fejlődésnek. Egy tu-
datos városfejlesztés indult 
el, mely újra elővarázsolta, 
megalapozta városunk mező-
város jellegét. Szeretném, ha a 
város lakossága ezt látva újra 
bizalmat szavazna Nekem és 
természetesen az eddigi sike-
res Fidesz-KDNP színeiben 
induló jelölteknek, polgár-
mester jelöltnek.
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– Vegyük sorra, hogy miben 
történt előrelépés a 9. vá-
lasztókerületben. Kezdjük 
az elején: gyalogátkelőhely 
létesült az Idősek Ottho-
nánál. 

– A ciklus kezdeténél sike-
rült megcsináltatnunk, illetve 
létrehozni azt a gyalogátke-
lőhelyet, amire hosszú évek 
óta várt a körzet és az Idősek 
Otthonánál ezáltal bizton-
ságosabbá lehetett tenni a 
közlekedést. 

– Közvilágítás bővítésére 
is sor került nem egy he-
lyen komplett rendszerek, 
illetve egyedi bővítések is.

– A legelső feladat a 
Nagy-Közép útnak a világí-
tása volt. Az Ecseri Kft . és több 
lakó igényelte, hogy az emlí-
tett szakaszon a közvilágítás 
bővítve legyen. Illetve ahogy 
haladunk kifele az Öregszőlő 
felé a Pesti útról leágazó dű-
lőkben, (Makách,- Benyus,- 
Gőz dűlők) ezeken a helyeken 
is megtörtént a közvilágítás 
bővítése és szeretnénk ezt 
folytatni is. Emellett egyedi 
igényeket is igyekszik a vá-

ros kielégíteni: itt általában a 
lakossági igényre gondolok, 
illetve ha olyan utcákban já-
rok, ahol azt tapasztalom 
hogy nem megfelelő a lám-
patesteknek a szétszórása, 

akkor ott igényelünk egyedi 
lámpatesteket.

– Ami az utak aszfalto-
zását illeti, vannak olyan 
részek a kerületében ami 
teljesen új aszfaltot kapott, 
illetve ami felújításra került: 
például a közelmúltban az 
Összekötő út.

– Úgy gondolom, hogy ez 
nem csak az ott lakóknak, 
hanem a város minden la-

kójának ugyanolyan fontos 
és jó hír, hogy az Összekötő 
úton most már a közlekedés 
zökkenőmentesen történ-
het. A többi úton pedig, ahol 
aszfaltozást végeztünk, az a 
Görbe utca, ami egy pályá-
zati lehetőségnek köszönhe-
tően köszönheti az aszfalt-
burkolatát, de említhetném 
még a Sátor utcát, ahol az 
aszfaltozott szakaszok közül 
kimaradt valamilyen oknál 
fogva egy-egy rész, és most 
ezeket is sikerült befejezni. 
Tehát ezek az utcák is végig 
aszfaltosak lettek, illetve most 
útalapok is készültek és ezek-
nek a lezárása is folyamatban 
van, illetve zajlik a nyáron. 
Az új utak, útalapok mellett 
csapadékvíz elvezető árkok is 
készültek, a Görbe utcában 
pedig fatelepítés is volt.

– A kerékpárút hálózat is 
bővült – ebből részesült a 
9. választókerület is.

– Igen, a Budai úti kerék-
párút építése a 9-es választó-
kerület egy részét érintette, de 
úgy vélem hogy ez szintén az 
az eset, amikor nem csak az 
ott lakóknak, hanem a város 
minden lakójának fontos. 
Ugyanis a termálfürdő meg-
közelítése így könnyebbé vált, 
illetve a hobbikertek felé is 

Teljesen megújult az Összekötő út,  és közvilágítás bővítésére 
is sor került számos helyen a körzetben. Újabb járdaszakaszok 
lettek felújítva, valamint jó ütemben halad a parkosítás is. A  
9. választókerület Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőjét, 
Kónya Ágnest kérdeztük.

Az Összekötő 
úton a 
közlekedés 
zökkenőmentes
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sokan járnak ki kerékpáron. 
A Felszegi út bár konkrétan 
nem az én körzetem, hanem 
annak határán van, ám mivel 
nagyon sokan, akik a 9. kör-
zetben laknak, ezen az úton 
járnak munkába, haza, így 
tehát fontos volt az ő életük-
ben is hogy ez is elkészüljön.

– Készültek új járdák és 
lettek felújítva is.

– Igen, nagyobb részben 
felújításról volt szó. A Pesti 
úti járdaszakaszok nagyon 
botrányos állapotban voltak, 
a fák gyökerei felnyomták, 
összetöredezett, biztonsági- és 
kényelmi szempontból is sok 
kívánnivalót hagytak maguk 
után. Így az Idősek Otthoná-
nál levő szakasz lett felújítva, 
illetve a Felszegi úttól egészen 
a Közép útig a járdaszakasz. 
Valamint az Összekötő út ele-
je, ami a Pesti útról kanyaro-
dik le, ott is egy 20-25 méteres 
szakaszban megcsináltattuk. 
Útalapok is készültek: talán 
az én körzetemben a legtöbb 
a földes út, ez valószínűleg 
annak is köszönhető, hogy a 
város erre terjeszkedik, ter-
jeszkedett már évtizedek óta 
és így a lakott területek része 
növekszik. Ezáltal az igény is 
arra, hogy legalább útalapos 
utak legyenek, amiknek az 
lesz a vége hogy lezárásra 
kerülnek aszfalttal. Ilyen volt 
a Tégagyár utca, ami egy régi 
ígéretem és szerencsére út-
alappal rendelkezik. A Lugas 
köz, Citera utca illetve kül-
területen az Ölyv utca, ami 

a külterületi utak felújítási 
pályázaton nyert.

– Az Ilona utca és Nótás 
utca találkozásánál van egy 
nem belátható szakasz, 
ahova kihelyezésre került 
egy domború tükör.

– Igen, lakossági igényre ke-
restek meg az ott lakók, hiszen 
sokan járnak arra kerékpárral 
is és ez a kanyar nagyon veszé-
lyes kanyar, magam is látom. 
Annak a tükörnek a segítsé-
gével sokkal biztonságosabbá 
tehettük ott a közlekedést. 

– Parkosítás?
– Az első nagy lépés a Fel-

szegi út, Budai út és Széche-
nyi út találkozásánál levő 
háromszög parkosítása volt. 
Az időjárás elég száraz lett, így 
a levendulára esett a választás 
és innen indult a levendu-
la telepítés, és bízom benne 
hogy az arra járók gyönyör-
ködnek benne. Ezek után az 
Idősek Otthona környékét is, 
a Bajcsy-Zsilinszky út sarkon 
szintén levendulával telepítet-
tük be, az Öregszőlőbe kifelé 
haladva a Dózsa szobor kör-
nyékét is újítottuk fel, az ősszel 
lett kész és már ott is virágzik 
a levendula.

– Játszótér tekintetében 
is történt előrelépés, pél-
dául bővítésről is be tud 
számolni.

– Szintén a Dózsa téren 
levő játszóteret kicsit újítot-
tuk azzal, hogy napvitorlák 
lettek kihelyezve. Mivel kicsi 
ez a játszótér, próbáltam ke-
resni plusz helyeket rajta, így 

még két új játszóelemmel is 
bővült, illetve áthelyeztük 
a homokozót, ezáltal kicsit 
nagyobb korosztályt fed le a 
játszótérnek a használhatósá-
ga és így komfortosabb lett.

– Ön a Kulturális, Oktatá-
si- és Népjóléti Bizottság 
elnöke. Milyen munkát 
tudott végezni a bizottság 
ebben a ciklusban?

– Úgy gondolom hogy a bi-
zottság sikeres munkát végzett 
ebben a ciklusban. A külön-
böző határozatok elfogadá-
sa mellett a város életében 
nagyon fontos szerepe van 
azoknak a civil pályázatoknak, 
amire a város milliókat költ. 
Ettől a ciklustól folyamatosan 
emeltük ennek az összegét és 
nagyon örülök annak, hogy 
meg tudtuk duplázni a kultu-
rális keretere adható összeget, 
ami 3 millió forintról 6 millió 
forintra emelkedett.

– Mik a tervei októberig? 
Kíván-e indulni az őszi vá-
lasztásokon?

– Szeretném befejezni azo-
kat az aszfaltozásokat amiket 
megígértünk. Illetve nemrég 
derült ki, hogy a Pesti úti 
kerékpárút pályázat is nyert, 
így ennek a tovább építése ter-
mészetesen időt fog igényelni, 
de az ALDI-ig biztonságosan 
lehet majd kerékpárral közle-
kedni. És nagyon szeretném 
a fennmaradt lakossági igé-
nyeket elintézni. Valamint 
igen, ezúttal is indulni fogok 
az őszi, önkormányzati vá-
lasztásokon.
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– Közel 5 évre kell vissza-
tekintenünk. A választási 
ciklus elején történt a Für-
dő út aszfaltozása.

– A városnak a természetes 
fejlődési iránya nyugat felé 
mutat, és van egy mágnese: ez 
a fürdő. Ezt a mágnest folya-
matosan fejlesztenünk kell és 
az elmúlt 5 évben kifejezetten 
jó lehetőségeink nyíltak erre a 
fejlesztésre. A Fürdő út bur-
kolta csak egyik eleme ennek 
a fejlesztési hullámnak, ide 
tartozott a Dragon csúszda, az 
új hullámmedence de a kondi-
park és a most épülő futópálya 
is. Ide sorolhatók a fesztiválok 
is, melyek nyomában új üdü-
lők, szálláshelyek és reméljük 
más vendéglátóipari egységek 
nyílnak. Komoly feladatunk, 
hogy az itt lakók jógos igényét 
a pihenésre összehangoljuk a 
fesztiválozók szórakozási le-
hetőségeivel.

– Maradva a fürdő meg-
közelíthetőségénél: a 4-es 
új lehajtójáról is beszéljünk.

– Ennek a lehajtónak a helyén 
korábban csak egy földút volt, 

kizárólag mezőgazdasági hasz-
nosítással. Az útépítés viszont itt 
nyitotta ki Cegléd nyugati kapu-
ját amivel nem csak a fürdő, de 

a környék megközelíthetősége is 
jelentősen javult. Ez jó hatással 
van az ingatlanok értékére is és 
a jövőben kedvezően befolyá-
solja majd a beköltözők számát, 
anyagi lehetőségeit. Megszűnt 
az itt lakók kellemetlen érzé-
se, már nem érzik magukat 
másodrendű állampolgárnak 
az elavult infrastruktúra miatt, 
sőt az elmúlt időszak fejlesztési-
vel a legszebb városrészek közé 
emelkedtünk.

– A Budai út nagyon rossz 
állapotban volt, sikerült ezt 
is rendbe hozni.

– Takáts polgármester úrral 
rengetegszer körbejártuk ezt a 
problémát. A Magyar Közút 
Zrt. a város előzetes csapadék-
vízelvezetési munkálatai után 
végül belevágott a munkába. 
Mára elmondhatjuk, hogy a 
beruházás kiállta az időjárás 
próbáját is, hiszen az út sta-
bil és működik a vízelvezető 
rendszere nagy esőben és hó-
olvadáskor is. Ezt azért hang-
súlyozom, mert voltak olyan 
hangok is, hogy az alkalmazott 
technológia nem megfelelő és a 
régi útalap bedarálása és sóder-
ággyal való feltöltése nem sike-
rülhet   olyan jól, mint ahogyan 
végül sikerült. Fontos, hogy az 
út mellett kerékpárút és közvi-
lágítás biztosítja a biztonságos 
közlekedést, melyeket folyama-
tosan működtetni, tisztitani, 
karbantartani szükséges, ezek 
visszatérő rendszerességéért 
polgármester urat külön kö-
szönet illeti. Itt szeretném még 
hozzátenni azt, hogy ebben a 
ciklusban újult  meg a Tápió-
szentmártonra vezető út leg-
kritikusabb szakasza is, ami a 
Cifrakert megközelíthetőségét 
teszi sokkal könnyebbé, nem is 

Megtörtént a Budai út és Fürdő út aszfaltozása, folytatódnak az 
útalapozások és a fejlesztések a Ceglédi Termálfürdőben  - cím-
szavakban az elmúlt évek eredményeiről.  A 10. választókerület 
képviselőjét, dr. Ferenczi Norbertet az elmúlt évek fejlesztéseiről 
és a jövőbeli terveiről is kérdeztük.

A Malomtó szélre is 
jutott sok állami, 
önkormányzati és 
TAO forrás
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beszélve az ott kiépülő felül-
járóról, ami végre biztonságos 
közlekedési feltételeket teremt 
abban a csomópontban is.

– Mennyire tudtak előre-
lépni a Külső-Budai úton 
az útalapozások vonatko-
zásában?

– A csatornaberuházás kel-
lemetlenségei után a legtöbb 
helyen jó utak állnak a helyiek 
rendelkezésére. Ez alól a Ká-
mán utca és az István Ligeti 
utca egy-egy szakasza képez 
kivételt, de ha rajtam múlik 
ezek is alapozásra kerülnek 
a következő évben. Fontos, 
hogy ezeket az utakat mind 
el kell majd látni megfelelő 
kopóréteggel is, melyet leg-
alább  egy-két utcában meg 
kell valósítanunk még idén.

– A Széchenyi úti Óvoda 
Külső-Budai úti telephelye 
is megújult.

– Igen, saját erőből újult meg. 
A városban több mint egy tucat 
óvodai telephely van és szín-
vonalukat sokszor mérik a kör-
nyező településekéihez. Viszont 
a falvakban csak egy-egy óvoda 
van és egy nyertes pályázattal 
mindent ki lehet pipálni.. Az 
önkormányzat ezért belátta, 
hogy a kis telephelyeket ön-
erőből kell megcsinálni és nem 
lehet pályázati forrásra várni. A 
Külső Budai úton teljes külső 
felújítást végeztünk tehát, szige-
teléssel, valamint tetőszerkezet 
megújítással. Természetesen 
kisebb fejlesztések megvalósul-
tak a Széchenyi úton található 
anyagintézményben is, mint 

például az ablakcserék és a 
kocsibeálló térkövezése.

– Rendszeres a Budai út 
Napja rendezvény.

– Igen, a tanévnyitó után 
szoktuk tartani. Kulturális- és 
egészségügyi programokkal, 
focibajnoksággal várjuk az 
érdeklődőket. Idén szeptem-
ber 7-én kerül megrendezésre 
a helyi iskola focipályáján. 
Főzünk, öregdiák találkozó-
kat tartunk és a gyerekeknek 
légvárral kedveskedünk.

– Ha már sport, akkor 
sportlétesítmények: gon-
dolok itt a Malomtó széli 
létesítményekre.

– Tíz évvel ezelőtt gondolni 
sem mertem volna rá, hogy 
Judo csarnok épül Cegléden, de 
a kormányzat adta lehetőségek, 
illetve az Unghváry testvérek 
teljesítménye ezt lehetővé tet-
te. A végtelenségig elöregedett 
foci lelátó és kiszolgáló léte-
sítményei hihetetlenül rossz 
állapotban voltak már. Az öl-
tözők és zuhanyzók a használ-
hatatlanságig  lerongyolódtak 
és bizony nagyon rájuk fért az 
alkotó energia. Tereink, útjaink 
megújulása mellett sportlétesít-
ményekre is jutott tehát pénz 
és nagyon örülök annak, hogy 
egy ilyen sportszerető városban, 
mint Cegléd nincsenek fanyal-
gások abból, hogy városunk 
kiaknázta az országos vezetés 
sportbarát elgondolásait.

– Közvilágítás bővítésről 
is beszéljünk.

– Közel 100 lámpatest került 
kihelyezésre ebben a ciklusban 

az Öregszőlőbe. Köszönöm az 
ott élőknek a türelmet és, hogy 
kivárták amíg az utcájukra 
sor kerül. Természetesen ezt a 
munkát is folytatnunk kell, de 
ciklus elejéhez mérten sokkal 
közelebb kerültünk a teljesség 
igényéhez, mint korábban.

– Munkahely teremtő 
fejlesztések is voltak a kör-
zetében.

– Az Ipartelepi úton, illetve 
az ipari parkban most már 
vannak olyan nagyvállalatok 
melyek nem találnak munka-
erőt. Öt évvel ezelőtt még a 
munkahelyteremtés állt a cik-
lusprogram fókuszpontjában, a 
következő időszakban viszont 
ez a munkaerővel kapcsolatos 
kérdéskörök összehangolása 
lesz a közbiztonság és az egész-
ségügy mellett a legfontosabb.

– Minden elkezdett be-
ruházás befejeződik a vá-
lasztásokig?

– A Külső Kátai út kerék-
párútjának közbeszerzése 
bizonyosan megindul még 
idén, a kivitelezést az időjárás 
függvényében lehet megvaló-
sítani még a választások előtt. 
Ugyanakkor van néhány olyan 
krónikus dolog is, melynek be-
fejezése a választási program 
témája lesz, ezek a Horgász 
és a Kámán utca stabilizáció-
ja, a Mező utca járdája illetve 
az ivóvíz projekt megkezdése 
az öregszőlőben. Nem városi 
ügy, de kézbe kell venni egy 
hangfogó fal kialakításának 
elgondolását is a vasútvonal 
és a kenderföld közé.
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– Nagyon sok testületi ülé-
sen vett részt, még ha csak 
a most véget érő ciklus is 
nézzük. Hogyan gondol 
vissza az elmúlt évek mun-
kájára?

– Kétszer négy éves ciklus 
után most egy ötéves ciklust 
zárunk le az októberi önkor-
mányzati választással. Ez az 
utolsó öt év volt az, aminek 
esetében az önkormányzati 
munka egy kicsit megvál-
tozott. Egyrészt azért, mert 
olyan kormányzati döntések 
születtek, amelyek csökken-
tették az önkormányzatok 
hatáskorát. Gondolok itt akár 
az oktatás, akár az egészség-
ügyi intézmények államosítá-
sára. Innentől kezdve nyilván 
kevesebb volt az a lehetőség 
– hiszen én magam az egész-
ségügyben dolgozom – ami 
a konkrét hozzászólásokat, 
képviselői javaslatokat illette 
volna. Ezzel együtt is igye-
keztem minden olyan kér-
déshez – amihez gondoltam 
– hozzászólni és elmondani 
a véleményemet. 

– Érezhető volt a testületi 
munkában a hosszabb cik-
lus, a négy helyett öt év?

– Nem volt érezhető hatá-
sa, talán az elmúlt egy évben 
lehetett azt érezni, hogy ki-
csit elfáradt a testület. Lehet 
azonban, hogy ez nem is a 
fáradtság, hanem a közelgő 
kampány miatt volt. 

– Ön a Kulturális, Okta-
tási és Népjóléti Bizottság 
tagja. Ennek tekintetében 
milyen tapasztalatokkal 
zárja az elmúlt éveket?

– A bizottságokban végzett 
tevékenységnek nagy szerepe 
van az önkormányzati mun-
kában, hiszen arról van szó, 
hogy a bizottságokon belül 
tudjuk részletesebben meg-
vitatni azokat a kérdéseket, 

amelyek testület elé kerül-
nek. Egy kicsit szabadabban, 
hosszasabban, hiszen meg-
jelennek itt azok a szakértők, 
azok az intézményvezetők, 
akik érintettek. Itt lehetőség 
van az álláspontok ütköz-
tetésére is. 

– Gazdasági szakember-
ként hogyan látja az önkor-
mányzat gazdálkodását?

– Az önkormányzati fel-
adatellátás szűkítésével a gaz-
dálkodásra vonatkozó kör-
nyezet és szabályok is megvál-
toztak. Az önkormányzatok 
most már csak kormányzati 
engedéllyel vehetnek fel hitelt. 
Korlátozottabb, szigorúbb lett 
az a gazdálkodási környezet, 
amiben az önkormányzatok-
nak működni kell. Ebből a 
szempontból ugye a korábbi 
8 évben mindig vitapont volt, 
mennyire van eladósodva 
az önkormányzat. Ez a kér-
dés gyakorlatilag lekerült 
a napirendről. Cegléd Vá-
ros Önkormányzata ebben 
a ciklusban adósság nélkül, 
folyamatos likviditást bizto-
sítva tudott minden feladatot 
ellátni. Ez mindenképpen 
pozitív fejleménye volt ennek 
az öt évnek.  Ezáltal a hangsú-
lyok is a fejlesztésekre és nem 
intézmények működtetésére 
helyeződtek. 

– Milyennek tartja az el-
lenzék szerepét a testület 
munkájában?

KICSIT ELFÁRADT A TESTÜLET

A településrészek, választókerületek megválasztott képviselői 
mellett természetesen a testületben helyet foglalnak a „listán” 
mandátumot nyert képviselők is. Köztük van Bobál István, 
aki a Ceglédért Független Egyesület színeiben indult és került 
be a testületbe. Bobál István már 2006 óta önkormányzati 
képviselő.
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– Egy nagyon rövid statiszti-
kával szeretném érzékeltetni 
a testület elmúlt 5 évét, négy 
és fél év alatt hozzávetőleg 54 
testületi ülés volt – a rendes és 
a rendkívüli üléseket is bele-
értve. Megközeltítőleg 1500 
napirendi pontot tárgyaltunk 
és ebből kb. 500 hozzászólá-
som, véleményem, javaslatom 
és előterjesztésem volt. Köz-
tük a 2019-es költségvetési 
előterjesztéshez 14 módosító 
indítványt csatoltam. A tes-
tületi üléseken kívül pedig 
megközelítőleg ugyanennyi 
gazdasági bizottsági ülésen 
vettem részt. Összességében 
azt tudom elmondani, hogy 
emlékezetem szerint egyetlen 
egy indítványomat fogadta el a 
testült. Az összes többit nem. 

– Melyik javaslatot fogad-
ta el végül a testület?

– Azt, amelyben a Csán-
gó gyerekek táboroztatására 
kértem a város anyagi támo-

gatását. Másfél millió forin-
tot szavazott meg a testület, 
köszönöm ezúton is. 

– A ceglédi sport szerve-
zetek támogatási rendjével 
kapcsolatban is több ja-
vaslata, előterjesztése volt.

– Tavaly tavasszal nyújtot-
tam be egy indítványt, hogy 
a ceglédi sportszervezetek 
támogatása tekintetében tör-
ténjen átszervezés. Hogy me-

lyik sportszervezet és mikor 
ad be támogatási kérelmet, 
hogy az visszatérítendő vagy 
nem visszatérítendő – las-
san már követhetetlen. Azt 
javasoltam, hogy minden 
évben adott időpontig lehes-
sen benyújtani ilyen kérelmet, 
hogy tervezhető legyen a 
költségvetés. Elég sok pénzt 
költ ahhoz a város a sport-
támogatásokra, hogy kérhető 
legyen a rendszerezettség. 
Önálló képviselői indítvány 
nyújtottam be arra vonatko-
zóan is, hogy a város tegye 
nyilvánossá a közvilágítás 
fejlesztését tartalmazó do-
kumentumokat illetve az erre 
vonatkozó „Olaf ” jelentést. 
Az Örkényi út felújítása mel-
lett is folyamatosan felemel-
tem szavam. Három évvel 
ezelőtt levelekkel „bombáz-
tam” a fél várost trágyabűzzel 
sokszor elöntő sertéstelep 
működését engedélyező ha-
tóságokat, kormányhivatalt. 
A „nesze semmi, fogd meg 
jól” tartalmú válaszok után 
aláírást gyűjtöttem, hogy 
birtokháborítás miatt vonják 

– Az ellenzék szerepe jó-
részt a kormányzó többségtől 
is függ. Ezen a terület van 
bennem némi hiányérzet. 
Azt gondolom és vélemé-
nyem szerint megtehette vol-
na a többségben lévő frakció, 
hogy nagyobb lehetőséget 

ad az ellenzéknek. Nem a 
döntések meghozatalában. 
Abban, hogy részt vegyenek 
ezeknek a döntéseknek az 
előkészítésében. Gyakorlati-
lag majdnem kész döntéseket 
kaptunk, amihez nyilván el-
mondhattuk a véleményün-

ket, de változtatni már nem 
volt lehetőségünk. 

– Kívánja-e folytatni a 
képviselői munkát? Indul-e 
az őszi választáson?

– Nem, ezzel a 13 évvel 
én befejezem a képviselői 
munkát. 

Számtalan indítvány és hozzászólás jellemezte az elmúlt cik-
lust Csuri Károly tekintetében. A képviselőt arról is kérdeztük: 
mi a véleménye a testület munkájáról és hogyan értékeli az 
elmúlt 5 évet. 

A városvezetésnek kötelessége tudni, mennyire 
szennyezett a levegő
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– Hogyan jellemezné az el-
múlt éveket, a hamarosan 
véget érő önkormányzati 
ciklust is beleértve?

– 2006 óta nagyon sok min-
den történt, sok mindent 
láttam, tapasztaltam képvise-
lőként is. Voltak olyan kezde-
ményezéseim, amik sikerrel 
jártak és voltak, amelyeket 
nem sikerült véghezvinni. 
Amire büszke vagyok, az 
például a korábban általam 
kezdeményezett idősügyi 
koncepció vagy éppen a kör-
nyezetvédelmi koncepció. 
Az idei ciklus tekintetében 
pedig kezdeményeztem, hogy 
a városvezetés adja ki a köz-
világítás fejlesztéshez kap-
csolódó „ELIOS aktákat”, 
hogy a város lakói is meg-
ismerhessék. A polgármester 

úr a rendőrségi nyomozásra 
hivatkozva titkosította ezeket. 
Emiatt szomorú vagyok, mert 
felmerül a gyanú, hogy nem 

volt valami rendben. Az úgy-
nevezett „rabszolgatörvény” 
tekintetében sem jártunk 

sikerrel. Ellenzékiként azt 
szerettük volna elérni, hogy 
az önkormányzati cégeknél ne 
alkalmazzák az új túlóra tör-
vényt. Ezt nem sikerült, ezért 
sikerekről ennek a ciklusnak 
a tekintetében nem tudok be-
számolni. A kezdeményezé-
seinket a Fideszes képviselők 
lesöpörték az asztalról. Vita 
sem tudott kialakulni. Pedig, 
akkor jó a testület munká-
ja, ha viták alakulhatnak ki 
mert így jöhet létre a legjobb 
döntés. 

– Az említett koncepci-
ók azonban még az előző 
ciklusban kerültek a tes-
tület elé. 

Igen, annak ellenére, hogy 
én kezdeményeztem leszavaz-
ták, mégis részleteik megva-
lósultak. Ugyanez a helyzet 
a Külső-Kátai úti kerékpárút 
esetében is, ami ugyan még 
nem valósult meg, de az én 
kezdeményezésem volt. Most 

felelősségre a „vállalkozó”-t. 
Mivel nem történt semmi, ez 
azt bizonyítja, hogy aki „jó 
irányba” fújja a passzátszelet, 
az packázhat egy egész város-
sal is. Indítványoztam, hogy 
a Béke téren működtessünk 
egy levegőminőség-mérő 
állomást. A városvezetésnek 
kötelessége tudni, mennyire 
szennyezett a levegő az adott 
helyen. A fi deszes többség ezt 

is lesöpörte az asztalról, mint 
azt a javaslatomat is, hogy a 
Kőrösi út-Árpád utca között 
állítsuk vissza a kétirányú 
közlekedést. Aktívan részt 
vettem a 400 kV-os távvezeték 
megvitatásában, a „rabszol-
ga-törvény”-t helyileg korlá-
tozó közös ellenzéki beadvány 
tárgyalásán is. Cegléden is 
az történik ami az Ország-
házban, csak kicsiben. Min-

den el- és letakarítandó, ami  
nem a bölcsek kövét birtokló 
Fidesztől ered. Ami most van, 
az nem demokrácia.

– Közelegnek a választá-
sok, döntött-e már arról, 
indul-e újra?

– Még nincs konkrét dönté-
sem, de nagy valószínűséggel 
és megköszönöm az eddigi 
bizalmat és nem folytatom a 
képviselői munkát. 

A testület munkájában már 2006 óta vesz részt az MSZP kép-
viselője, Nagy Tamás. A legutóbbi választásokon pártja listájáról 
kerülhetett a döntéshozók közé. 

Akkor jó a testület munkája, 
ha viták alakulhatnak ki
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Korondi Miklós
„A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom színeiben ült az 
elmúlt években a testületben 
Korondi Miklós. A képviselőt 
is megkerestük, de ő úgy fo-
galmazott: politikai pályafu-
tását befejezte, nem kíván sem 
értékelni sem előretekinteni.”

pályázati eredményre vár a 
város. Lassú víz partot mos 
– így is fogalmazhatok. Re-
mélem, hogy a következő 
testületben nagyobb bele-
szólása lesz az ellenzéknek 
a város dolgaiba. Azt el kell 
ismernem, hogy történt elő-
relépés a városban a Földi 
László polgármesteri idő-
szakához képest. Azt viszont 
mindenkinek saját belátására 
bízom, hogy ez elegendő-e? 
Azt gondolom, hogy keve-
sebb sportberuházás mel-
lett több forrást kellett volna 

biztosítani az egészségügyre 
és az oktatásra. Az elmúlt 
időszakban ráadásul több-
ször került Cegléd negatív 
értelemben az országos sajtó 
címlapjaira. Ez nem tett jót a 
város hírnevének. Most dönt-
het majd a város, elégedett-e 
Takáts László munkájával. 
Vagy mást választanak pol-
gármesternek! Én jó szívvel 
ajánlom polgármesternek 
Dr. Csáky Andrást, aki véle-
ményem szerint erkölcsileg 
és szakmailag is alkalmas a 
feladatra. 

– Ön most önkormányzati 
képviselő, de volt már or-
szággyűlési képviselőjelölt 
és polgármesterjelölt is. Az 
őszi választásokra hogyan 
készül?

– Nem kívánok jelöltként 
indulni az őszi választáson. 
Véleményem szerint megúju-
lásra van szükség a városban. 
Új lendületre, új elképzelések-
re van szükség. Ezért ajánlom 
mindenki fi gyelmébe azokat 
a jelölteket, akik majd az el-
lenzéki összefogás támogatá-
sában indulnak. 

PROGRAJÁNLÓ
Július 25. 17.30 (csütörtök) Cegléd, Kaszinó (esőhelyszín a 
Kamaraterem) Mesekert – Érik a ropogós cseresznye. A 
Lóca együttes vidám családi koncertje a nyári munkákról, 
betakarításról. Felnőtt jegyár: 1 500 Ft,  gyermek: 1 200 
Ft. Családi belépő: Felnőtt 1 300 Ft, gyermek: 1 000 Ft. 
A Kossuth Művelődési Központ táboraiban részt vevő 
gyermekek számára  táborkártyával: 800 Ft.

****
Július 26. 20.00-24.00 (péntek) Cegléd, Gyógyfürdő- és 
Szabadidőközpont Strandok éjszakája –50% kedvez-
mény az éjszakai fürdőzés árából.

****
Július 27. 18.00 (szombat) Cegléd, Városháza udvara: 
Nyáresti Vigadalom – Idén is megrendezésre kerül a 
népszerű nótaest, az  elmúlt évek sikerei után. A ma-
gyar nótának, nótázásnak hagyománya van Cegléden is. 
Fellépők: Tolnai András, Farkas Rozika, Fényes György,  
Nádasdi László, Bende Tibor, Murvai Julika, Kiss Atti-
la Andor. Kísér: Kökény Ernő és Zenekara. Ingyenes 
rendezvény!

****
Július 27. 19.00 (szombat): Dánszentmiklós, Wekerle kas-
tély – Váczi Eszter & Quartet. Jegyvásárlás a helyszínen.
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Margaret Atwood: 
MaddAddam-trilógia

Guvat és Gazella
Az üszkös romokkal borí-

tott posztapokaliptikus, mégis 
furcsán paradicsomi tájban 
gyönyörű, tea-, krém- és méz-
szín emberek élik egyszerű 
mindennapjaikat: bogyókat, 
gyökereket gyűjtenek, buj-
kálnak a mutáns vadállatok 
elől, dorombolva gyó-
gyítják egymást, ne-
velik gyermekeiket. 
Nem ismerik sem a 
szerelmet, sem a há-
borút, nincs bennük 
birtoklási vágy. Ők 
a Guvatkák, a gén-
módosított faj, amely 
túlélte az emberiséget 
kipusztító járványt. Csupán 
egyetlen ember él velük: a rej-
télyes Hóember, akit vallásos 
rajongással vesznek körül. 

Hóember magányosságá-
ban az emlékeibe menekül, 
így ismerjük meg a járvány 
előtti, gazdag rétegnek szánt 
iskolákra és a nyomortól, 
bűnözéstől és betegségektől 
sújtott telepekre szakadt világ 
történetét, ahol mindenki sor-
sa az elvtelen Konszernek és a 
központi biztonsági szolgálat 

embereinek kezében van. Eb-
ben a könyörtelen világban 
határozza el Hóember gyer-
mekkori barátja, a zseniális 
géntechnológus Guvat, hogy 
létrehozza az embernél töké-
letesebb fajt. 

Az Özönvíz éve
A második kötet közép-

pontjában az emberiséget 
elpusztító járvány és az azt 
megelőző évtizedek állnak, 

melyek története két túlélő 
elbeszéléséből tárul fel. Ren 
édesanyja kihűlt házasságából 
megszökött egy rejtélyes férfi -
val, és magával vitte a lányát is; 
Toby pedig egy gyorsétterem-
láncnál volt eladó, ahonnét 
menekülnie kellett, miután 
egy jól irányzott rúgással nyil-
vánosan megalázta zaklató, 
szadista főnökét. Mindketten 
a Kertészek szektájában lelnek 
menedékre: a természetet 
és az életet mindenek fölött 

tisztelő hívek szakadatlanul 
készülnek a Víztelen Özön-
víz elérkezésére, melynek 
hitük szerint egyedüli túlélői 
lesznek. 

MaddAddam
A MaddAddam-trilógia be-

fejező kötetének főszereplői Az 
Özönvíz évében megismert 
Zeb és Toby, akik a többi túl-
élővel együtt új életet kezdenek 
az elpusztult civilizáció rom-

jain. A Guvat és Ga-
zella központi fi gurája, 
Hóember súlyos sérü-
léséből lábadozik, így 
Tobyra hárul a feladat, 
hogy átvegye a próféta 
szerepét a táborba ér-
kező Guvatkák között, 
és megpróbálja meg-
értetni velük, miért és 

hogyan pusztult el a világ. A 
tábor lakóinak mindennapjai 
folyamatos küzdelemben tel-
nek: a börtönként szolgáló 
gladiátorarénából kiszabadult 
vérszomjas bűnözők mel-
lett a hiperintelligens hibrid 
disznófaj, a gömböcök is tá-
madásra készülnek ellenük; 
és mindeközben megpróbál-
nak a Kertészek vezetőjének, 
Ádám Egynek is a nyomára 
bukkanni.

Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
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Sorozatunkban a Ceglédi 
Rendőrkapitányság munkáját 
és szervezeti egységeit mutat-
juk be. Elsőként Török Csaba 
rendőr alezredes, kapitány-
ságvezető adott tájékoztatást 
illetékességi területükről, ha-
táskörükről.

Az albertirsai, abonyi és 
jászkarajenői rendőrőrsökkel 
rendelkező rendőrkapitányság 
illetékességi területe meg-
egyezik a Ceglédi járással, 
amely Pest megyében a leg-
nagyobb alapterületű (886,3 
km²), több megyével határos, 
mintegy 90 ezer lakosú, ahol 
12 település található. Átszeli 
a nagyforgalmú 4-es, 40-es, 
311-es és 441-es út. Valamint 
a Budapest - Nyíregyháza és 
a Cegléd – Szeged közötti tö-
megeket szállító vasútvonal. 
Pest megyén belül a Ceglédi 
Járás specialitása a kiterjedt 
tanyavilág, valamint sok egye-
dül élő idős ember is lakik a 
járás településein. Cegléden 
működő vállalkozásokhoz, 
intézményekbe naponta in-
gázók lélekszáma jelentős-
nek mondható. Cegléd még 
lovaskocsikra tervezett, ám 
reggel és este óriásivá duz-

zadó gyalogos, kerékpáros, 
motoros, és autós forgalma 
fokozott veszélyeket rejt a köz-
úti balesetek kialakulásához.

 Az előzőekben ismertetett 
körülmények a mindennapi 
rendőrségi feladatok szervezé-
se terén meghatározó szerepet 
játszanak. 

A Rendőrségi törvényben 
deklarált feladatok végre-
hajtását a kapitányság két fő 
szakterületen (bűnügyi és a 
rendészeti) biztosítja.

BŰNÜGYI 
SZAKTERÜLET

A bűnügyi terület két szak-
ága a bűnügyi és a vizsgálati 
tevékenység. A bűnügyi te-
rületen a bűncselekmények 
ismeretlen elkövetőinek felde-

rítése folyik. Az ismert, vagy 
ismertté vált elkövetők elleni 
vizsgálati munka az ügyészség 
irányítása mellett történik. A 
bűnügyi területhez tartozik 
továbbá a körözési munka és 
a rendkívüli halálesetekkel 
kapcsolatos eljárás. Szólni kell 
a bűnügyi technikai felada-
tokról is, amelynek lényege a 
bűncselekmények helyszínén 
való nyomkutatás, nyomrög-
zítés, a gyanúsítottak bűnügyi 
nyilvántartásba vétele. 

A prevenció, vagyis a bűn-
megelőzés komoly szerepet 
kap a rendőrség munkájában. 
Sokrétű tájékoztatással elő-
adásokkal, szóróanyagokkal, 
közösségi médiákban tör-
ténő felhívásokkal próbál-
ják orientálni az embereket, 
mit tegyenek, hogy ne vál-
janak áldozattá. Különösen 
nagy fi gyelmet fordítanak a 
leginkább védtelen fi atal és 
idősebb korosztályra. Már 
az óvodákat, általános- és 
középiskolásokat, de a nyug-
díjas klubokat is felkeresik 
a rendőrök, ahol különböző 
előadásokat, foglalkozásokat 
tartanak prevenció céljából.

Ahogy a rendőrkapitány-

Bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság
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ságon úgy a bűnügyi szak-
területen is a nap 24 órájában 
biztosítani kell az elérhetősé-
get és a gyors reagálást. Ez egy 
igazi embert próbáló nonstop 
munka!

RENDÉSZETI 
SZAKTERÜLET

Ez a szakterület a közrend-
védelmi, a közlekedésrendé-
szeti és az igazgatásrendészeti 
ágat foglalja magába. 

A közrendvédelem rend-
kívül összetett. Elsősorban a 
közterületek rendjét, bizton-
ságát szavatolják járőrözés út-
ján (gyalog, kerékpáron, vagy 
gépkocsival), illetve rendőri 
intézkedést igénylő lakossági 
bejelentésekre, segélyhívá-
sokra soron kívül reagálnak. 
Pest megyében egyedülálló a 
fogdájuk, ahová más rendőr-
kapitányságok fogvatartottjait 
is elhelyezik. Elvégzik az el-
zárással is sújtható szabálysér-
tések vizsgálatát, az elkövető 
személyének felderítését a 
közigazgatási bírságolással 
összefüggő hatósági tevé-
kenységet. A feladataik sorába 
tartozik továbbá a rendezvé-
nyek biztosítása, a különféle 
rendszeres közbiztonsági ak-
ciókban való közreműködés. 
Az állampolgári kapcsolattar-
tásban fontos szerepet játszik 
a körzeti megbízotti szolgálat 
összefogása. Különösen jó az 
együttműködésük a polgár-
őrökkel, a mezőőrökkel és a 
közterület-felügyelőkkel.

A közlekedésrendészet a 
közlekedésbiztonsággal kap-

csolatos rendőrhatósági fel-
adatokat látja el. Ebbe beletar-
toznak a közlekedésrendészeti 
járőrözés, közúti ellenőrzések 
végrehajtása, sebességmérés, 
ittasság ellenőrzés és egyéb a 
biztonságos közlekedés szem-
pontjából fontos szabályok 
betartásának kontrolálása. 
Ezek során együttműködhet-
nek társhatóságokkal, például 
a katasztrófavédelemmel, a 
NAV-val, és a közlekedési ha-
tósággal. Biztosítják továbbá 
a közlekedési balesetek hely-
színelését. Súlyos sérüléssel, 
vagy halálesettel járó közleke-
dési balesetek, illetőleg egyéb 
közlekedési bűncselekmény 
esetén nyomozást végeznek. A 
közlekedési járőrtevékenység 
során beszerzett tapasztala-
tokra fi gyelemmel, szükség 
szerint szignalizációval élnek 
például az utak állapotáról, 
forgalomszervezési problé-
mákról, esetleg közlekedési 
táblák hiányáról. Ezen a terü-
leten is végeznek prevenciós 
munkát a korább említett 
körben és módon.
IGAZGATÁSRENDÉSZET

Ezen feladatok körébe tar-
tozik a zömmel rendőri felje-
lentés alapján indult szabály-
sértési eljárások lefolytatása, 
engedélyügyi, személy-és va-
gyonvédelmi, valamint ma-
gánnyomozói tevékenységhez 
kapcsolódó rendőrhatósági 
tevékenység biztosítása, va-
lamint a meg nem fizetett 
helyszíni bírságok végrehajtási 
eljárása.

HIVATALI 
SZAKTERÜLET

A rendőrkapitányság mű-
ködési feltételeit biztosító 
szervezet. Itt intézik a sze-
mélyügyeket, a gazdálkodási 
feladatokat, az informatikai 
rendszerek karbantartását, 
a rendőri munka logisztikai 
támogatását, az iratkezelést 
és működtetik a segédhivatalt.

***
Török Csaba rendőr al-

ezredes elmondta, hogy az 
elhelyezési körülményeik, 
technikai ellátottságuk, gép-
járműállományuk maximális. 
Kiválóan együttműködőnek 
az önkormányzatokkal. A 
ceglédi testület rendszeres 
anyagi támogatást is ad spe-
ciális feladatok ellátására. 

– Folyamatosan kerülnek 
hozzánk fi atal rendőrök.  Nagy 
gondot fordítunk beilleszkedé-
sükre és arra, hogy a nehéz-
ségek mellett megszeressék a 
felelősségteljes hivatásunkat. 
Hét éve vagyok itt és úgy gon-
dolom, mindannyian büszkék 
lehetünk a szépen alakuló 
közbiztonsági mutatóinkra, a 
sikeresen bizonyított bűncse-
lekmények számára, továbbá 
a nagyszerű munkakapcsola-
tunkra az ügyészséggel és a 
bírósággal egyaránt. Elsőrendű 
számomra, hogy a lakossági, 
valamint önkormányzati visz-
szajelzésekben is tükröződik: 
javul a közbiztonság a terüle-
tünkön – zárta a beszélgetést 
a kapitányság vezetője.

Kőhalmi Dezső
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TABÁN (P)ANNO

„A Tabán (P)anno kiállításon 
megelevenednek a zegzugos ut-
cák, bepillanthatunk egy tabáni 
ház szobájába és konyhájába. A 
már 1753-as szolnoki térképen 
jelölt városrész az egykori lako-
sok segítségével jelenik meg. A 
szolnoki Művésztelepen élő fes-
tők egyik kedvenc témája volt az 

ódon városrész varázsa, a Szol-
noki Galéria emeletén rendezett 
képzőművészeti gyűjtemény 
ezt a hangulatot idézi. A tabáni 

szolnokiak együttműködésének 
köszönhetően fotók és tablók 
jelenítik meg a páratlan ne-
gyedet. 2019. szeptember 30-ig 
minden érdeklődőt szeretettel 
vár hétfő kivételével minden 
nap, 9-17 óra között a Szol-
noki Galéria, a Templom út 2. 
szám alatt.” (Forrás: www.djm.
hu, Facebook Damjanich János 
Múzeum. Fotó Benedek Csaba)

kulturális
paletta

SAJDIK FERENC GYŰJTEMÉNY
„Sajdik Ferenc Kossuth-, Munkácsy-, és Magyar Örökség-díjas, 
Érdemes művész, Budapest díszpolgára. Állandó életmű-ki-
állítása Vácott tekinthető meg. Sajdik mesevárosa, girbe-gurba 
házai, hósapkás, pirostetős, hagymakupolás saroktornyai 
felidézik azokat a kultúrtörténeti emlékeket, melyeken jókat 
nevetve, szórakoztatva ismerhetjük meg a várost. A képeken 
életre kel Vác történelme Sajdik Ferenc humoros, néhol fanyar 
bemutatásában. Alkotásain tetten érhető a Pom-Pom mesék 
világa, Gombóc Artúr kalandjai és a nagy Ho-ho-horgász váci 
adaptációja. A képekhez kapcsolódó történetek még színesebbé, 
gazdagabbá teszik az élményt.” (Vác, Március 15. tér 20.) Szö-
veg és fotó forrása: http://www.turizmusvac.hu/kiallitohelyek

Az oldalt összeállította KozI

Július 27-28-án kerül meg-
rendezésre Nagynyárádon a 
XX. Országos Kékfestő Fesz-
tivál. A jubileumi alkalom 
gazdag programkínálattal 
várja az érdeklődőket. Mű-
helylátogatás, kékfestő ruhák 
és kiegészítők bemutatója, 
kulturális műsorok sora szol-
gálja az ismeretátadást. A 
rendezvény egyik különle-

gessége, hogy Magyarország 
valamennyi kékfestő mestere 
egy helyen kínálja termé-
keit! (Hazánkban jelenleg 
hat kékfestőműhely műkö-
dik: a bácsalmási, a győri, a 
nagynyárádi, a szombathelyi, 
a tiszakécskei és a tolnai kék-
festő műhelyek.) 
A kékfestés hagyománya 
tavaly november óra ré-

sze az Emberiség Szellemi 
Kulturális Örökség repre-
zentatív listájának. (For-
rás: www.facebook.com/
events/639657523177295/. 
Fotó: KozI)

XX. ORSZÁGOS KÉKFESTŐ FESZTIVÁL
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A Nemzeti Energetikusi Há-
lózat Irodája a lakosság szá-
mára a következő javaslatokat 
gyűjtötte össze, mellyel éves 
szinten akár 5–10% energia 
megtakarítás érhető el, jobbá-
ra költségvonzat nélkül.

A megfelelő 
hűtőszekrény kiválasztása

Energiatakarékossági szem-
pontból a fagyasztó berende-
zések közül ajánlott átlátható 
fi ókosat választani. Ezeknél 
kevesebb időbe telik, mire 
megtaláljuk a keresett ételt, 
így kevesebb hideg levegő 
áramlik ki.

Tanácsok a hűtőgép 
elhelyezéséhez, 
használatához

 A hűtőszekrényt jól szellő-
ző, száraz helyiségben, naptól, 
tűzhelytől, fűtőtesttől távol 
ajánlott üzemeltetni, ugyanis 
a külső hőmérséklet 1°C-os 
emelkedése 5%-kal növeli 
az energiafelhasználást. A 
hűtőszekrény akkor műkö-
dik a leghatékonyabban, ha 
+7°C a belső hőmérséklet, a 
fagyasztóládában pedig -18°C. 
Rendszeresen ellenőrizzük a 
hűtőgép ajtajának záródását 
és a szellőzőnyílás tisztasá-
gát. Időnként olvasszuk le a 
hűtőt, az ajtót pedig ne tart-
suk sokáig nyitva, mert ezzel 
meleg és nedves levegő kerül 
a berendezésbe. A hűtést nem 

igénylő élelmiszereket feles-
leges a hűtőben tárolni. Ne 
tegyünk a hűtőszekrénybe 
meleg ételt, mert lehűtése 
pluszenergiát igényel.

Így használja 
a mosogatógépet!

A mosogatógépet akkor 
érdemes beindítani, ha tele 
tudjuk rakni edényekkel. A 
kevésbé szennyezett edénye-
ket elég rövid programmal, 

mérsékelt hőmérsékleten el-
mosogatni, ami kevesebb 
elektromos energiát és vizet 
igényel.

Felejtse el a stand-by 
üzemmódot!

A készenléti (stand-by) 
állapotban hagyott, „félig 
kikapcsolt” gépek is pör-
getik a villanyórát. A ké-
szülékeken található apró 
ledek éves szinten több 
ezer forintot is elvihetnek 
feleslegesen, ezért ezeket 
a berendezéseket – tévé, 
dvd-lejátszó, számítógép, 
monitor, nyomtató stb. – 

tanácsos egy kapcsolóval 
rendelkező hosszabbítóval 
egyszerre áramtalanítani. 

Ne felejtse el a töltőket!
A konnektorban felejtett 

töltők is szinte észrevétlenül 
fogyasztják az áramot, ezért 
fontos, hogy ha nem hasz-
náljuk, mindig húzzuk ki a 
telefon- és laptop töltőket. 
Azt sem árt tudni, hogy a 
telefonok, borotvák és elekt-

romos fogkefék hálózatról 
működtetve kevesebb áramot 
fogyasztanak, mintha az ak-
kumulátorukat merítenénk.
Cserélje le a hagyományos 

villanykörtéket!
Az energiatakarékos izzók 

akár 80%-kal kevesebb ára-
mot fogyasztanak, mint a 
hagyományos villanykörték. 
Bár a takarékos égő ára ma-
gasabb, mellettük szól, hogy 
élettartamuk akár nyolc-tíz-
ezer óra is lehet, szemben a 
hagyományos izzók átlagos 
ezer órájával. 



ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOK
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A hangverseny alkalmat adott 
arra, hogy interjút készítsünk 
a művésszel.

– Nem ceglédi vagy. Hon-
nan származol, hogyan 
kerültél Ceglédre?

– Hosszú volt az út Ceg-
lédig. Gyermekkoromat egy 
gyönyörű kis bükki faluban, 
Mályinkán töltöttem. Aztán 
közel tíz évig Miskolchoz 
kötődött az életem. Felesé-
gemmel is itt ismerkedtem 
meg, itt kötöttük össze az 
életünket 2016 tavaszán. Egy 
rövid angliai tartózkodás után 
egyenesen Ceglédre vezetett 
az utunk. 

– Orgonista, zongorista, 
tanár, korrepetitor, kántor. 
Tulajdonképpen mi is a 
szakmád, hivatásod? Vagy 
mindez együtt?

– Ezek a feladatkörök hi-

vatássá kapcsolódnak össze, 
szétválasztani nem tudnám 
őket. Eredetileg orgonamű-
vész-tanár, szolfézs-zeneelmé-
let tanári végzettségeim van-

nak. Talán a német terminus 
magyarázza a legteljesebben 
azt a fölfogást, amely nem tesz 
különbséget a hangszerek kö-
zött, egyszerűen azt mondja: 
klavier, vagyis minden olyan 

hangszer, amelyen billentyű-
zet segítségével szólaltathatjuk 
meg a zeneműveket. Ebbe 
beletartozik a csembalótól az 
orgonáig minden billentyűs 
hangszer. Az orgonához szá-
momra szervesen kapcsolódik 
az egyházzenei funkciója is. 

– Hogyan nyerted el a 
ceglédi Református Nagy-
templom orgonista-kántor 
tisztségét? Milyen feladato-
kat jelent ez?

– Mondhatnám, hogy a fel-
adat talált meg engem. Múlt 
szeptemberben kaptam egy 
e-mailt, amiben nagytisztele-
tű Hánka Levente meghívott 
egy beszélgetésre a Lelkészi 
Hivatalba, s ekkor kaptam 
felkérést erre a tisztségre. Egy 
ekkora gyülekezetben egy 
ember kevés ellátni az összes 
istentiszteletet és egyéb ese-
ményt, jelenleg Czékmány 
Szandrával és Szabó Gézával 
karöltve hárman végzünk 
kántori szolgálatot. Jellem-
zően a vasár-és ünnepnapi 
istentiszteletek zenei szolgála-
ta a fő feladat, de ez kiegészül 
esküvői, temetési alkalmakkal 
is. Szeretnénk bekapcsolódni 

Az ötödik evangélista 
a Református Nagytemplomban

Cegléd templomaiban kiváló orgonák vannak. Nem véletlen, 
hogy neves külföldi és hazai orgonaművészek szívesen jönnek 
városunkba megszólaltatni a hangszerek fejedelmét. Szeren-
csére Cegléden is vannak olyan művészek, akik hitelesen képe-
sek megszólaltatni ezeket a hangszereket. Két éve Czékmány 
Szandra adott önálló koncertet az Evangélikus Templomban, 
most – június 30-án – Gyüre Bálint játszotta Bach műveit a 
Református Nagytemplomban.
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a város zenei életébe is néhány 
koncerttel.

– Mellette tanítasz is. Mi-
lyenek a diákjaid?

– Kevés olyan főtemplom 
van, ahol státuszban alkal-
maznak orgonistát. Cegléden 
is csak eseti megbízásról van 
tehát szó, a fő munkaköröm 
nem ide köt, hanem a ceglédi 
zeneiskola Albertirsai Tag-
intézményéhez. Itt zongoris-
tákat tanítok, akikért nagyon 
hálás vagyok, mert nagyszerű 
csapat, kitűnő a környezet, az 
iskolai légkör. Emellett Ceg-
lédbercelen szolfézst okítok. A 
gyerekektől magam is renge-
teget tanulok, mert oda-vissza 
ható dolog a tanítás.

– Bach műveket mutattál 
be a Nagytemplomban. 
Milyen viszonyban vagy 
Bachhal, akit az ötödik 
evangélistának is szoktak 
nevezni?

– „Non plus ultra!” Szá-
momra ő a csúcsa az orgona-
zenének. Olyan magasságokat 
ért el benne, amilyeneket az 
utána jövő komponistáknak 
már nem sikerült. Hiszen 
hogyan is lehetne? Messze-
menően meghaladta korát. 
Bármelyik művét veszem 
elő újratanulásra, mindig 
más-más rétege bontakozik 
ki a zenének. Ehhez persze 
elengedhetetlen az alázat a 
művel és a szerzővel szem-
ben is.

– Több ismert zeneszám-
nál (d-moll toccata, Air) 
mintha némi átértelmezést 

is hallhattunk volna az elő-
adásodban. Vagy ez volt az 
eredeti leírás?

– A 18. században a kotta-
kiadás drága dolog volt. Bi-
zonyos előadási 
jeleket részint 
ezért nem je-
löltek, másrészt 
pedig  azér t , 
mert minden-
ki tudta, hogy 
hog yan  ke l l 
azt előadni. A 
kottaszöveghez 
tartozó díszíté-
sek, ékesítések 
tehát köztudat-
ban forogtak. 
Bach rendkívüli 
módon kompo-
nált, a retorikai 
eszköztárat föl-
sorakoztatta a 
műveiben is. Az 
már a művész 
saját értelme-
zése, hogy a jó 
ízlés határain belül hogyan 
adja elő ezeket, mindez persze 
hangszer és térfüggő is.

– Bach to the Future volt 
a koncert plakátcíme, utal-
va a nagy sikerű fi lmekre is. 
Mit akarsz, akartatok ezzel 
üzenni a közönségnek?

– Szándékos és célzott uta-
lás. Az egyházzenében ma 
rengeteg irányvonal létezik, de 
az, amit Bach alkotott az nem 
múlt, hanem jelen és jövővé is 
kellene válnia. Számomra ez 
a mondat jelenti a mély hitet 
és állandó kapcsolatot Isten-

nel, amely áldásként a legjobb 
szakmaiságot eredményezi, és 
segít betölteni az egyházzene 
igazi célját a közösségekben: 
közelebb Istenhez!

– Család, hobbi?
– Korábban említettem, 

hogy nős vagyok. Feleségem 
nem csak a magánéletben a 
társam, hanem a munkában 
is, ő is zenész, magánéne-
kes. Hivatását most otthon 
gyakorolja édesanyaként a 
másfél éves kislányunkkal. 
Kevés szabadidőnket sze-
retjük együtt eltölteni ki-
rándulással, vagy más aktív 
pihenéssel.

– Köszönöm a beszél-
getést.

JI, a Krónikás
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Horváth József ügyvezető el-
nök, CVSE: „Nehezen éltük 
meg mindannyian, akik az 
NB II-ért dolgoztunk, hogy 
kiesett a csapat. Kritikaként 
ért minket, hogy kevés ceglédi 

játszott az NB II-ben. Ezen az 
utánpótlásban dolgozóknak 
is el kellene gondolkozniuk, 
vajon miért van ez így? An-
nál is inkább, mivel minden 
szezonkezdet – őszi, tavaszi 
– előtt kérték a felnőtt csapat 
mindenkori edzői az U19 és 

az U17  csapatainak edzőit, 
küldjék, ajánlják  az általuk is 
tehetségesnek tartott játéko-
sokat a nagycsapat keretébe. 
Három változattal szembe-
sültek. Egy: az edzőink nem 

ajánlottak senkit, szomorú, 
de ez volt a jellemző! Kettő: 
nem, vagy csak rövid ideig 
éltek az érintett játékosok 
ezzel az óriási lehetőséggel, 
s elkeserítő, de ez is gyakran 
megesett, pedig köztük egé-
szen jó képességű játékosok 

is voltak! Három: aki tehetsé-
gesnek találtatott és mindent 
vállalt azért, hogy labdarúgó 
legyen, s ez volt a legritkább! 
Így aztán legkevésbé sem az 
NB II-es tagságunk alatt itt 
dolgozó edzők voltam hibá-
sak abban, hogy ilyen kevés 
ceglédi játszott az NB II-es 
csapatunkban! A fentiekből 
következik, hogy sajnálatos 
módon az utánpótlás-nevelés 
szakmai színvonala – tiszte-
let a hála Istennek meglévő 
kivételeknek – nem érte el 
azt a szintet, ami a mai NB 
II-höz elég. Ezzel együtt ki-
mondtuk, nem a visszajutás 
az elsődleges, hanem  a ceg-
lédi és környékbeli fi atalokra 
építve – kiegészülve a hiány-
posztokra hozott játékosokkal 
– stabilizáljuk a helyünket a 
harmadosztályban. Tudjuk, az 
NB III-ban maradásért is ala-
posan meg kell küzdeni, mivel 
itt is komoly anyagi feltéte-
lek szükségesek a megfelelő 
játékoskeret kialakításához, 
a működés biztosításához. Az 
NB III-ra 30 millió forintot ad 
az MLSZ, a hiányzó összeget 
támogatóktól kellene elő-

„Rajtam nem fog múlni!”
Jelenleg nem adottak az anyagi feltételek egy NB II-es labda-
rúgócsapat indításához. Miért játszott kevés saját nevelésű játé-
kos a nagycsapatban? Az NB III-as tagság megtartása sem lesz 
sétagalopp. A Malomtószéli létesítmény befejezéséhez megvan 
a pénz, de kapacitáshiány miatt csúszik az átadás. Minderről a 
CVSE ügyvezető elnöke számolt be. Az alábbiakban a részletek.
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teremtenünk. Egy NB III-as 
középcsapathoz alsó hangon 
legalább 60-70 millió kellene. 
Az edzőkkel együtt 22-24 fő 
fi nanszírozásáról beszélünk! 
Eddig senki felé nem volt és 
hiszem, nem is lesz tartozá-
sunk, erre – noha szerintem ez 
alap – méltán lehetünk büsz-
kék. Nagy kérdés illetve fel-
adat, hogy az évente hiányzó 
30-40 millió forintot honnan, 
hogyan tudjuk előteremteni? 
Mindenesetre reménykedem, 
reménykedünk abban, hogy a 
város is  újra segíti, támogatja 
a  létesítmény fenntartásán túl 
a ceglédi labdarúgást. Ezen 
felül Ványi Zsolt, jómagam, no 
meg a munkatársaink óriási 
erőfeszítéseket tesznek a szük-
séges összeg előteremtéséért. 
Összességében kijelenthető, 
az NB II erőn felüli teljesít-
mény volt, melynek óriási 
hozadéka a teljesen megújuló 
Malomtószéli sporttelep. Azt 
a másodosztályú szereplés és a 
magyar kormány sporttámo-
gatási szándéka nélkül soha 
nem tudtuk volna újjáépíteni, 
bővíteni, ezzel teremtve XXI. 
századi  körülményeket 300 
gyerekünknek, a szabadidő-

sportot űző polgárainknak, 
szurkolóknak! Essék szó a 
még folyamatban levő mun-
kálatokról, melyek a CVSE 
pályán valamint az uszodában 
hátravannak. Előrebocsájtom, 
az ellendrukkerek számára 
rossz hírek következnek! Mert 
bár előszeretettel kongatják, 
kongatták a vészharangokat, 
terjesztik a valótlan, minden 
alapot nélkülöző negatív hí-
reket, a munkálatok mindkét 
területen folytatódnak! Az 
eddig elvégzett beruházások 
nagyságrendje közelít a 2 mil-
liárd forinthoz, a kivitelezést 
végző vállalkozók az elvégzett 
munkával arányosan ki van-
nak fi zetve, az üzemeltetési 
költségeket alternatív ener-
giaforrások felhasználásával 
igyekszünk jelentősen csök-
kenteni, miként a bevételi 

lehetőségek megteremtése is 
fontos szempont. A minőség 
megfelelő, a további terveink 
megvalósításához a forrás 
rendelkezésre áll! Arról nem 
tehetünk, hogy a Malomtószél 
rossz adottságú, mély fekvésű 
a terület, s ha egy komolyabb 
esőzés van, az hetekig visz-
szaveti a munkát. Arról sem 
tehetünk, hogy a vállalkozók 
nagyon le vannak terhelve 
munkákkal, így képtelenek a 
határidők betartására! Már ha 
egyáltalán találunk vállalko-
zót a munkálatok befejezésére. 
Állítom, egy háromhetes, 
egyhónapos, 15-20 emberrel 
elvégzendő munka után jöhet-
ne a stadionavató! De hol van 
ennyi ember, hol a szándék? 
Mindenesetre reményeink 
szerint mielőbb folytatódik 
a maradék terület térburko-
lása, a centerpálya valamint a 
környezet rendezése, amely-
hez polgármester úr komoly 
segítséget ígért. A névadó 
stadionavatót szeptember-
ben, de legkésőbb október 
elején szeretnénk  megtartani. 
Egy biztos, rajtam nem fog 
múlni!” 

VGM
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Elfogyott a regimentje?
A Budapest Környéki Törvényszék 2019. június 25-i 
végzésében, kérésükre kimondta a Turini Százas 
Küldöttség, Múzeumi Baráti Kör jogutód nélküli 
megszűnését. Azért nincs okunk siratóénekre, mert 
ezentúl is rendszeresen összejön a baráti kör, csak 
nem a sok kötöttséggel járó egyesületi formában. 
Hanem mint a művelődési központ s a könyvtár 
klubjai, körei, és mint hajdan tették a turiniak, 
barátokként.

KÖD

Gyümölcsről, gabonáról, szü-
retről, aratásról beszélgettem 
július közepén Bíró György 
Pest megyei fő-falugazdásszal 
és Klément György ceglédi 
hegybíróval.

– Cegléd határában a búza-
aratás kétharmadában készen 
van. Az ősziárpáé gyakorlati-
lag befejeződött. A rozs és a 
trititikálé betakarításának a 
környéken a felénél tart. 

A tavaly ősztől májusig 
tartó szárazság meglátszik a 
termésátlagon. Cegléd kör-
nyékén az búza átlagtermés 
4.8 tonna hektáronként. Attól 
függően, hogy hol, meny-
nyi csapadék hullott, nagy 
a különbség, ami 3,6-6 ton-
na közötti. A felvásárlásról 
szólva elmondhatom, hogy 
az árak kicsit magasabbak a 
tavalyinál, de azok nem kom-
penzálják a terméskiesést. Az 
aszályos időjárás miatt sajnos 
kevés az igazán jó minőségű, 
úgynevezett „malmi” búza. 

Azonban a búza többsége el-
éri az európai búzaminősítés 
szintjét. 

Az ősziárpa termésátlaga is 
alacsonyabb a megszokottnál 
és alig haladja meg az öt ton-
nát hektáronként. A kukorica 
állapota is nagyon tükrözi 
az időjárást. Azonban ha 
lesz megfelelő mennyiségű 
csapadék, akkor helyenként 
8-10 tonna lehet a termés. 
Sajnos, ahol eddig is nagyon 
kevés volt a csapadék, mint 
például a berceli határ felé 
eső részén, ahol jó, ha meg-
lesz az öt tonnás termésátlag. 
Elég sok repcét termesztenek 
a környéken, aminek befe-
jeződött a betakarítása. A 
termésátlagok itt is elmarad-
tak az átlagostól – mondta a 
fő-falugazdász.

– Az ősztől tavaszig tartó 
rendkívül száraz és a méhek 
számára is kellemetlen idő-
járás miatt a Törtel és Bercel 
alatti gyümölcsösök szinte 

csak 20%-át adták a meg-
szokott termésátlagnak. A 
termést a gazdák döntően a 
kiskőrösi Champion Fruitnál 
értékesítették. A bevétel épp 
hogy csak fedezi a betakarítás 
költségeit.

A szőlőn viszont a tava-
lyihoz hasonló nagyon nagy 
termés ígérkezik. A túlter-
melés kivédése érdekében 
az agrártárca új típusú piaci 
intézkedése a zöld szüret, amit 
több európai országban is al-
kalmaznak. Ami azt jelenti, 
hogy az állam támogatást fi zet 
a gazdáknak, hogy zölden szü-
reteljék le a kevésbé márkázott 
szőlőfajtákat, hogy az ne ter-
helje a múlt évben bőségesen 
megtelt pincéket. Úgy látom 
mostanra helyrejött a termé-
szet rendje és nem korábban, 
hanem amikor elindul az 
általános iskola, jön a szüret. 
Ha most nem is, de remélem 
az őszi szüret idején a sorok 
végén főni fog a bográcsokban 
a birkapörkölt!

Kőhalmi Dezső

HATÁRSZEMLE
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Nyáresti vigadalom
2019. Július 27. Szombat 1800

Helyszín: Ceglédi Polgármesteri Hivatal díszudvara

K
és zenekara

A fellépők után, 2200 órától a 

jó hangulatról a  L’amour
együttes gondoskodik!

kísér

(BEJÁRAT A RÁKÓCZI ÚT FELŐLI KAPUN!)

A rendezvényt megnyitja: Takáts László polgármester

Tolnai András Fényes GyörgyFarkas Rozika Nádasdi László

Bende Tibor Murvai Julika Kiss Attila Andor

ól a 

ur
!

Cegléd Város Önkormányzatának szervezésében kerül megrendezésre.
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– Mennyire sportos család-
ból származol?

– A szüleim kézilabdáztak 
az általános iskolában. Szü-
lőként fontosnak tartották, 
hogy a gyermekeiket is meg-
ismertessék a sporttal. Van 
két bátyám, ők fociznak. Laci, 
az idősebb 5 évesen, Szabi 4 
évesen kezdett el focizni La-
josmizsén, majd Cegléden 
folytatták. Mindketten vol-
tak a Kecskeméti Labdarúgó 
Akadémián. Laci jelenleg 
Cegléden az U19-ben és a fel-
nőttben játszik, Szabi pedig az 
FTC U17-es csapatában. Anya 
és apa mindenben támogat-
nak minket, ez is nagyon 
fontos számunkra.

– Hány évesen kezdtél 
rendszeresen sportolni?

– 6 évesen, elsőosztályo-
san kezdtem el rendszeresen 
mozogni. Először táncolni 
jártam a Relevé tánciskolába, 
de az iskolában kipróbáltam 

a kosárlabdát is. A második 
osztályban úszni jártam. Har-
madik osztályos voltam, ami-
kor apa kiderítette, hogy van 
Cegléden egy olyan csoport, 
ahová ovis és kisiskolás lányok 
járnak szivacskézilabdázni. Itt 
kezdődött az ismerkedésem a 
kézilabdával. Az első edzőm 
Keszthelyiné Ildikó volt. Fél év 
után felkerültem a „nagyok” 

Sporttehetségek – Orlov Katinka

Négy éve kötelezte el magát a kézilabda mellett. Most 12 éves 
és a Ceglédi Kék Cápák SE egyik kimagasló tehetsége. Nem 
kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy felnőtt válogatott 
legyen. Addig még el kell telnie néhány esztendőnek, de ha 
így folytatja, minden esélye megvan rá. Orlov Katinka is is-
kolapéldája annak, hogy a versenysport és a jó tanulás nem 
zárja ki egymást.
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közé, a Pudics Zsoltihoz. A 
mostani csapatból kb. 5-6-an 
a következő szezonban már a 
14 éveseknél fogunk játszani, 
ami új kihívás lesz számunk-
ra. 9 évesen mentem először 
kézilabdatáborba. Rögtön 
beszippantott a hangulata. Itt 
együtt voltak kicsik és nagyok, 
mindenki kedves volt, olyan 
volt, mint egy nagy család. Az-
óta is megyek minden nyáron 
kézitáborba, ha tudok, akkor 
mindegyik turnusba. Azért is 
szeretem a kézilabdát, mivel 
csapatsport, többen játsszuk. 
Mindig nagyon jó a hangulat 
az öltözőben és az edzése-
ken vagy a buszon is, mikor 
meccsre utazunk. 

– Melyik iskolába jársz, 
mik a tanulmányi ered-
ményeid, s kik voltak a 
testnevelő tanáraid? 

– A Szent Kereszt Katoli-
kus Általános Iskolában 7. 
osztályos leszek. A bizonyít-
ványomban egy négyes lett, 
a többi ötös. A testnevelést 
alsóban Lovas Anti bácsi és 

Huszár Zoli bácsi tanította, 
5-ik óta pedig Etédi Zoli bá-
csi tartja.

– Mennyire összetartó 
közösség a csapatod, a 
korosztályod?

– Nagyon szeretem a csa-
pattársaim, szeretek velük 
lenni, összetartunk, sokat 
bolondozunk. Az Országos 
Gyermek Bajnokságban, 
U12-ben játszottunk az el-
múlt szezonban, én első-
sorban átlövőt és még beál-
lósként tudok helytállni.

– Mi az erősséged és mi-

ben szeretnél előbbre lép-
ni? Jól megfér egymás mel-
lett a tanulás és a sport?

– Hetente háromszor van 
edzés. Erősségeim közé tarto-
zik a kitartásom és az akara-
tom. Sokat kell még edzenem, 
hogy gyorsabb legyek, hogy 
erősebbet lőjek és ponto-
sabban.  Mindig van hová 
fejlődni. Eddig egyáltalán 
nem okozott gondot a tanu-
lás melletti edzés, szerencsére 
könnyen megy a tanulás, de 
ehhez kell, hogy fegyelme-
zetten, minden nap tanuljak. 
Mindenképpen szeretnék 
majd továbbtanulni is, de még 
nem tudom, hogy mit.

– Vannak példaképeid? 
Mit szeretnél elérni a kézi-
labdában?

– A külföldiek közül Heidi 
Löke és Nycke Groot, míg a 
magyarok közül Háfra Noémi 
az, akiről elolvasok és megné-
zek mindent. Szeretnék profi  
játékos lenni és a válogatott-
ságig eljutni.

VGM
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET
Helye: Cegléd, Kossuth F. u 17. 

Tel.: 06/1- 301-6969; 112; 104

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Helye: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

Tel.: 06/1- 301-6969; 112; 104

Orvosi és gyógyszertári ügyeletekOrvosi és gyógyszertári ügyeletek

Július 25.: Szent Anna Gyógyszertár  Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám.: 53/316-620. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig

Július 26.: Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, Sza-

badság tér 9. Telefonszám.: 53/500-079 Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig

Július 27.: Gyógyír Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi 

út 7. Telefonszám.: 53/319-200. Szombati nyitva-

tartás: 8:00 – 12:00. Ügyelet: 19:00 - 22:00 óráig

Július 28.: Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 

2-4. Telefonszám.: 53/500-295. Ügyelet: 8:00 - 

22:00 óráig. 

Július 29.: Schulek Gyógyszertár Cegléd, Kőrö-

si út 51. Telefonszám.: 500-603, 06/30-531-8678 

Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig. 

Július 30.: PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, 

Malomtó szél 30. TESCO Áruház. Telefonszám.: 

53/500-252. Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig.

Július 31.: Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, 

Rákóczi út 46-49. Telefonszám.: 53/310-524, 06/30-

531-8675. Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig.

Augusztus 1.: Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, 

Szent Imre h.u.22. Telefonszám.: 53/315-845. 

Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig.

Augusztus 2.: Kígyó Patika Cegléd, Reggel utca 

2. Telefonszám.: 53/315-114. Ügyelet: 20:00 - 

22:00 óráig.

Augusztus 3.: Felszegi Gyógyszertár Cegléd, 

Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám.: 53/500-

785. Ügyelet: 19:00 - 22:00 óráig.

Augusztus 4.: Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám.: 53/316-620. Ügyelet: 

8:00 - 22:00 óráig.

Augusztus 5.: Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, 

Szabadság tér 9.  Telefonszám.: 53/500-079. Ügye-

let: 20:00 - 22:00 óráig.

Augusztus 6.: Gyógyír Gyógyszertár Cegléd, 

Rákóczi út 7. Telefonszám.: 53/319-200. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig.

Augusztus 7.: Pingvin Patika Cegléd, Múzeum 

u. 2-4. Telefonszám.: 53/500-295. Ügyelet: 20:00 

- 22:00 óráig.

Tájékoztató a ceglédi közforgalmú gyógyszertárak 

ügyeleti rendjének változásáról

Figyelem! Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-

ségügyi Intézet határozata alapján, 2019. április 30-ától 2019. 

július 31-ig átmenetileg megváltozik a ceglédi gyógyszertárak 

ügyeleti rendje! A ceglédi közforgalmú gyógyszertárak készen-

léti ügyelete 2019. április 30. napján, 8:00 órakor megszűnik.
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Sok embert megdöbbentett egy közösségi 
portálon júniusban megjelent videó, amelyben 
egy személyautóból kiszálló közismert ceglédi 
férfi  személyazonossága igazolására szólít fel 
három indiai férfi t. A külföldiek az 
út mentén gyalogoltak és az egyikük 
a fején narancssárga turbánt viselt. 
Mivel a mozgásukban feltartóztatott 
személyek nem tudtak magyarul, egy 
az autóból kiszálló, ám háttérben 
maradó hölgy tolmácsolt angolul. 
A városunkbéli férfi  ráadásul el is 
vette az egyik indus ideiglenes tar-
tózkodási engedélyét, s a szenzitív 
adatokat tartalmazó okmányt bemutatta a 
kamerába. Az „igazoltató” személyen kívül a 
három külföldi arca mindvégig látható volt a 
közösségi oldalon, amire nem adtak a fi lmben 
engedélyt az érintettek. 

Az eset kapcsán szerkesztőségünk egy hó-
napja megkereste a Pest Megyei Rendőrfő-
kapitányság szóvivőjét. András Tamás rendőr 
alezredes korábbi tájékoztatása szerint az ügyet 
a Monori Rendőrkapitányság vizsgálta, köz-
biztonsági tevékenység jogosulatlan végzése 
szabálysértés miatt indított eljárás keretében. 
Ismételt kérdéssel fordultunk a szóvivőhöz, 
érdeklődve lezárult e, a szabálysértési eljárás 
és amennyiben ez megtörtént, akkor milyen 
döntés született? 

– Az ön által kérdezett esettel összefüggésben 
korábban adott tájékoztatáson túlmenően nem 
áll módomban további részleteket közölni.

Egy konkrét szabálysértési eljárással kap-
csolatban, az eljárás tényének köz-
lésén túl nincs lehetőség arra, hogy 
az egyéb részleteket, így például 
az adott eljárás során meghozott 
érdemi döntést – törvényi felha-
talmazás hiányában és az érintett 
hozzájárulása nélkül – nyilvános-
ságra hozzuk nyilatkozta András 
Tamás rendőr alezredes.

****
Szerkesztőségünk közzéteszi a közterület 

rendjének fenntartása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi L. törvény vonatkozó passzusát.

„Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan 
végzése

Ptv.  142/C. § (1) Aki közterületen vagy nyil-
vános helyen olyan, a közbiztonság, közrend 
fenntartására irányuló tevékenységet végez, 
amelyre jogszabály nem jogosítja fel vagy 
ilyen tevékenység látszatát kelti, elzárással 
vagy százötvenezer forintig terjedő pénz-
bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
szabálysértés miatt az eljárás a bíróság határ-
körébe tartozik.”

Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Pókember nem pihenhet. Az már kiderült, hogy az ifjú pók 

(Tom Holland) egyedül is képes megmenteni a világot, és 

csoportban is megállja a helyét, de közben ő úgy érzi, hogy 

neki is jár mindaz, ami bármelyik középiskolásnak: és a 

haverjaival európai utazásra indul. De éppen, amikor végre 

élvezhetné mindazt, amit a baráti lazulás kínálhat, újabb 

ellenség tör a világra. A rejtélyes Mysterio (Jake Gyllen-

haal) erősebb az eddigi ellenfeleknél, és könnyen lehet, 

hogy Pókember, aki nagy nehezen próbálja a hátizsákos 

utazást a hősi küzdelemmel összehangolni, kénytelen régi 

bosszúálló társaitól segítséget kérni. Az új Pókember-fi lm, 

a Hazatérés szellemében folytatódik. Fiatalos, laza és csupa 

vicc, de közben nagyon látványos, és jó néhány Bosszúálló 

közreműködik benne.  Szereplők: Zendaya, Tom Holland.

FILMAJÁNLÓ:
PÓKEMBER: IDEGENBEN

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

JÚLIUS 25-TŐL JÚLIUS 31-IG
Patkós Irma terem
15:45 - Az oroszlánkirály - amerikai családi kalandfi lm, dráma

18:00 Pompon klub - angol-amerikai vígjáték

20:00 Nicky Larson - Ölni vagy kölni? - francia akció-víg-

játék, krimi

Patkós Irma terem hétvégén
13:30 - Az oroszlánkirály - amerikai családi kalandfi lm, dráma

15:45 - Az oroszlánkirály - amerikai családi kalandfi lm, dráma

18:00 Pompon klub - angol-amerikai vígjáték

20:00 Nicky Larson - Ölni vagy kölni? - francia akció-víg-

játék, krimi

Huszárik Zoltán terem
15:45 Anna - Akció | Thriller

18:00 Ugye boldog vagy? - feliratos, német életrajzi dráma, 

vígjáték

19:45 Három egyforma idegen - feliratos, angol dokumentum-

fi lm, életrajzi dráma

Huszárik Zoltán terem hétvégén
14:00 Ugye boldog vagy? - feliratos, német életrajzi dráma, 

vígjáték

15:45 Anna - Akció | Thriller

18:00 Ugye boldog vagy? - feliratos, német életrajzi dráma, 

vígjáték

19:45 Három egyforma idegen - feliratos, angol dokumentum-

fi lm, életrajzi dráma

AUGUSZTUS 1-TŐL AUGUSZTUS 7-IG
Patkós Irma terem
15:15 Norm, az északi 2. - A királyság kulcsai - indiai-amerikai 

animációs vígjáték, kalandfi 

17:00 Pókember: Idegenben - amerikai akció-vígjáték, 

kalandfi lm

19:30 Halálos iramban: Hobbs & Sha - amerikai akció-thriller

Patkós Irma terem hétvégén

13:30 A hiányzó láncszem - kanadai-amerikai animációs 

kalandfi lm, vígjáték

15:15 Norm, az északi 2. - A királyság kulcsai - indiai-amerikai 

animációs vígjáték, kalandfi 

17:00 Pókember: Idegenben - amerikai akció-vígjáték, 

kalandfi lm

19:30 Halálos iramban: Hobbs & Sha - amerikai akció-thriller

Huszárik Zoltán terem
15:45 Kettős életek - feliratos, francia vígjáték

17:45 A Babadook - ausztrál-kanadai horror-dráma

19:45 Velence vár - szinkronizált, francia vígjáték

Huszárik Zoltán terem hétvégén
13:45 Kettős életek - feliratos, francia vígjáték

 15:45 Kettős életek - feliratos, francia vígjáték

17:45 A Babadook - ausztrál-kanadai horror-dráma

19:45 Velence vár - szinkronizált, francia 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 

ismétlése 
www.ctv.hu
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Ceglédi Hírmondó

Kéthetente Ceglédről

Valamint megtalálható még mezei szegfűgomba, 
nagy őzlábgomba, házi túró,  tej, sajt, füstölt áruk, 
homoktövislé, savanyúság, vágott baromfi , hús- 
hentesáru, pékáru, méhészeti termékek, virág, 
palánták, fonott kosár, használt cikk stb.

BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

sárgarépa 100 Ft/csom.-tól vagy 100 Ft/kg-tól
zöldség 150 Ft/csom.-tól
zeller 120 Ft/db-tól
burgonya 150 Ft/kg-tól
vöröshagyma 360 Ft/kg-tól
új vöröshagyma 220 Ft/csom.-tól
új fokhagyma 1.000 Ft/kg-tól
karfi ol 550 Ft/kg-tól
karalábé 120 Ft/db-tól
kelkáposzta 350 Ft/kg-tól
tv paprika 300 Ft/kg-tól vagy 70 Ft/db-tól
hegyes erős paprika 30 Ft/db-tól
magyar kápia paprika 500 Ft/kg-tól
koktél paradicsom 900 Ft/kg
paradicsom 200 Ft/kg-tól
fürtös uborka 260 Ft/kg-tól
zöldhagyma 100 Ft/csom.-tól
laskagomba 900 Ft/kg-tól
sóska 800 Ft/kg-tól
spenót 700 Ft/kg-tól
főzőtök 100 Ft/kg-tól
zöldbab 800 Ft/kg-tól
csemege kukorica 150 Ft/db-tól
saláta 200 Ft/db-tól
egres 1500 Ft/kg-tól
sárgabarack 300 Ft/kg-tól
őszibarack 250 Ft/kg-tól
málna 2150 Ft/kg-tól
szilva 200 Ft/kg-tól
sárgadinnye 280 Ft/kg-tól
görögdinnye 250 Ft/kg-tól
tojás 32 Ft/db-tól
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