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MESTERSZAKÁCSTÓL 
TANULHATTAK

Nyári főzőiskolát szervezett 
általános iskolás diákoknak az 
IDEA oktatási stúdió. A fi atalo-
kat Babicz János mesterszakács 
vezette be a professzionális kony-
ha világába. A gyerekek lelkesen 
álltak neki a gasztronómiai fel-
adatoknak.  Készítettek csőben 
sült ételeket, hideg dinnyelevest 
és egyszerűbb tésztákat is.

A CEGLÉDI FÜRDŐT 
NÉPSZERŰSÍTIK A TÁBLÁK
A Budai úti fürdőt népszerűsítő 
táblát helyezett ki az épülő M4-es 
autóút mindkét oldalára a ceglédi 
önkormányzat. Az idegenforgalmi 
táblákkal még vonzóbbá szeretnék 
tenni a strandot. A felmérések sze-
rint a ceglédi fürdőbe Budapestről 
és környékéről, valamint az észak-
keleti országrészből érkeznek a 
legtöbben.

IDÉN IS NÉPSZERŰ VOLT 
A VÁROSI SPORTUSZODA VIZITÁBORA
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AZ ŐSZI KUPÁRA KÉSZÜLNEK
Lezárták az augusztusi felkészülési hetet a Ceglédi Református 
Iskola tornászai. Mostantól az Őszi Kupára készülnek a diákok. 
Az edzések a református iskola tornatermében zajlanak…Jövő tavasszal ünnepli 

a Toldy Ferenc Kórház 

a törteli úti épület át-

adásának 50. évfordu-

lóját. A kerek ünnepre 

jubileumi kiadvánnyal 

is készülnek…

Bonyhádon avatott emléktáblát Takáts Lász-
ló polgármester, aki a Magyar Roncskutató 
Egyesület titkáraként járt a településen. Ta-

káts László úgy fogalmazott: feladatunk, hogy 
a múlt minden részletét a teljesség igényére 
törekedve ismerjük meg…

hírek
innen-
onnan

EMLÉKTÁBLA AVATÁS

ESKÜTÉTEL
Letették az esküt a helyi válasz-
tási bizottság tagjai. Az eskütétel 
egyben alakuló ülés is volt. Itt vá-
lasztottak elnököt.  Dr. Gyarmati 
Katalin tölti be ezt a tisztséget ezen 
a választáson…. 

Híreinket bővebben megtalálják 
a CTV facebook oldalán és  

a www.ctv.hu oldalon!
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FUTÓK, FIGYELEM!
A Fürdőnél lévő tó körüli futópálya ki-
alakítása a végéhez közeledik. A szegélyek 
kialakítása és az aszfaltréteg leterítése után 
felkerült a 10 mm-es gumiörlemény, erre 
pedig 5 mm-es záró gumiréteg kerül. Mind-
ezek után lesz futásra alkalmas a pálya. 
Kérik, hogy a futósávot csak sportcipőben 
használják majd!

EDZŐTÁBOR

Négyhetes edzőtábort tart a Ceglédi Kosár-
labda Klub az utánpótlás csapatoknak. Az 
edzések célja, hogy a fi atal játékosok az ősszel 
induló mérkőzésekre fi zikailag is szellemileg 
is felkészültek legyenek…

90 SZÜLETÉSNAPJÁN KÖSZÖNTÖTTÉK 
KATONA ISTVÁNT
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ALANYMAG 
TERMESZTÉS

A szilva és kajszi nemesítés mel-
lett az alanymag termesztés is fő 
profi lja a ceglédi Gyümölcster-
mesztési Kutató Intézetnek. En-
nek pedig most van fő szezonja, 
jelenleg mirabolánt tisztítanak és 
a belőle nyert magot kiszárítják, 
majd hűtőtárolóba teszik, utána 
pedig az egész országban forgal-
mazzák.

JAZZ PÉNTEK
Bekker Bernadett és elismert zenészek 
adtak közösen koncertet a Jazz Péntek 
nyári koncertsorozatának záróestjén. 
Főként lágyabb hangvételű dalokat 
játszottak a Kaszinó udvarán. Magya-
rul, angolul és olaszul is felcsendültek 
közismert slágerek. A Jazz Péntek nyári 
sorozatát lezáró koncertet Szatmári 
Gábor zongorajátéka és Szebeni Szilvia 
éneke színesítette.

Játék, kézműveskedés, strandolás és kirándu-
lás-egyebek között ezek a programok várták az 
Erzsébet táborban a gyerekeket. A Várkonyi 

István Általános Iskola-egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően-több héten át tudott tartalmas 
kikapcsolódást kínálni a tanulóknak. 

TARTALMAS KIKAPCSOLÓDÁS
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Folytatni szeretnék a járdafel-
újításokat, új járdák építését a 
következő ciklusban is-mondta 
Hörömpő Annamária. A 3. 
számú választókerület önkor-
mányzati képviselője sajtótá-
jékoztatón értékelte az elmúlt 
években végzett gyalogos út 
fejlesztéseket. 

A képviselő elmondta: a 
fák gyökerei által szétesett 
újabb járdaszakaszt újítottak 
meg Bem utca 2 szám előtt és 
szeretnék a felújítást egészen 
a Viola utcáig elvégezni. Hö-
römpő Annamária emlékez-
tetett: 2016-ban a Deák utcai 
óvoda és bölcsöde melletti 
járdát újították fel a Vitéz ut-
cában. 2017-ben pedig új 
járdát építettek a Vak Boty-
tyán és Toldi Utca sarkára. A 
következő ciklusban a Szűcs 
telep számos utcáját, valamint 
a Tűzoltóság mögötti kert-
város járdaszakaszait is meg 
szeretnék újítani-tette hozzá 
a képviselő. 

A polgármester, Takáts 
László hozzátette: az elmúlt 
években több száz, több ezer 
négyzetméter út újult meg a 
városban, az autós és gyalo-

gosutak mellett a kerékpár-
utak burkolatmegerősítésére 
is nagy hangsúlyt fektet a 
városvezetés. Sajnos az év-
tizedekkel elültetett fák sok 
helyen felnyomják, tönkrete-
szik az útburkolatot, ez plussz 
kihívást jelent a fejlesztések 
során. Az elmúlt években 
ültetett mintegy ezer fát úgy 

választották ki, hogy azok 
ne tegyenek kárt az utakban. 
Természetesen van még teen-
dő mind a játszótér fejlesz-
tések, mind az útfelújítások 
terén. Folytatni szeretnénk 
a munkát, hogy még szebb, 
még élhetőbb környezetben 
élhessenek a ceglédiek – tette 
hozzá a polgármester. 

FEJLESZTÉSEK A BEDÉBEN

Felújították a Törteli út és a Szolnoki út kereszteződésénél 
levő járdát. De elkészült a Bedében levő vasúti átjárónál is a 
gyalogút – mondta Klément György a 4-es választókerület 
önkormányzati képviselője. Mindemellett rendbetették a 
bedei városrész játszóterét, lefestették a játékokat. A terüle-
ten a jövőben szeretnének egy mini szabadtéri kondiparkot 
is megvalósítani. Klément György a Magyar Államvasutak 
Zrt-vel is felvette a kapcsolatot, hogy előbb-utóbb egy még 
biztonságosabb vasúti átjáró 
készüljön a gyalogosok és ke-
rékpárosok számára a Törteli 
úti átjárónál. A bedei mellett 
a város számos más játszóte-
reinél is fejlesztettek. A Kos-
suth Ferenc utcai játsztótérnél 
például az önkormányzat két 
új játszóeszközt telepített a régiek helyett: egy mászókával 
kombinált csúszdát, és egy libikókát, valamint a kerítést is 
kijavították. Az egyik ceglédi cég pedig ütéscsillapító gumila-
pokat és egy árnyékolót ajándékozott a játszótér felújításához.

JÁTSZÓTÉR-ÉS ÚTFEJLESZTÉSEK
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GRATULÁLUNK! 
Papp Elek, fotóművész az ország fejlődésének elősegítésében, a haza 
érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapí-
tásában végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdem-
kereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át a Pesti Vigadóban. 
Az állami elismerést Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének 
megbízásából Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár adta át. Papp 
Elek szinte minden díjat, hazai és nemzetközi elismerést megkapott. 
Többször választották az év fotográfusának, az év fotóművészének, 
világranglista vezető. Papp Elek a fotóművészeknek adható egyik leg-
magasabb nemzetközi elismerést, a FIAP gyémántfokozatát is elnyerte. 

FŰSZER-
ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK 

Több mint 15 féle gyógy-és fűszer-
növény közül válogathat az, aki 
ellátogat a Bajcsy-Zsilinszky-térre. 
Kiemelt ágyás 24 négyzetméter 
és van benne egyebek mellett ka-
kukkfű, zsálya, menta, rozmaring 
és bazsalikom is. Lehet belőlük 
hazavinni, de ezt ollóval kell meg-
tenni, fontos, hogy ne tépve legyen, 
hanem vágva, mert akkor tudnak 
megújulni a növények – mondta a 
főkertész-helyettes, Hervai Gergő.

Pályázaton nyert pénzt a város a CEDENT-nek 
és a Városfejlesztési Kft -nek helyet adó mű-
emléki épület felújítására. Így a belváros egy 

újabb épülete szépülhet meg. A munkák so-
rán megújítják a homlokzatot, és elvégzik az 
állagmegóvást. 

4 MILLIÓT NYERT A VÁROS
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ÍGY ÍGY 
ÜNNEPELTÜNK... ÜNNEPELTÜNK... 
AUGUSZTUS 20.AUGUSZTUS 20.
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Lőrinc László: 
25 SZELFI AZ ÁRPÁD-KORBÓL

Nem szeretnék még senkit azzal idegesíteni, 
hogy hamarosan itt az iskola, de sajnos így 
van: pár hét, és indul az új tanév. Ebben az 
ajánlóban egy olyan könyvet szeretnék bemu-
tatni, ami leginkább a felsősöknek szól: nekik 
nyújt segítséget ez a szórakoztató kiadvány, 
mert modern nyelvezettel, mai poénokkal és 
korunk technikáját felhasználva mutatja be 
a diákoknak, hogy milyen is lehetett a Hon-
foglalás utáni korszak. 

Mit és hogy üzengettek volna eleink, ha már 
akkor is létezik az internet és az okostelefon? 
Miről csetelt volna Gizella az otthoniakkal, 
miután megérkezett Istvánhoz, Géza nagy-
fejedelem fi ához? Vagy mit posztolt volna a 
közösségi oldalán Gellért püspök az ország 
keresztény hitre térítésével és István király 
törvényeivel kapcsolatban? Hogyan osztot-
ták szét a javakat a kiskirályok III András 
királysága idején az ingyenes alkalmazás 

letöltése után? Ilyen, és ehhez hasonló, szám 
szerint 25 fejezeten keresztül ismerhetjük 
meg a Magyar Királyság első 400 évét (a 
Honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig), de 
természetesen mindegyik végén olvasható 
egy-egy komolyabb összefoglaló, amiben a 
történészek leírják, hogy természetesen nem 
rabolhattak IPhone-t a nyugati kalandozások 
során a magyar csapatok, de való igaz, hogy 
történtek ilyen jellegű hadjáratok. Az egy-
szerre komoly és komolytalan témák mellé 
valódi vicces illusztrációk kerültek, amiken 
nem csak a 10-12 éves gyerekek, hanem a 
történelem iránt érdeklődő szüleik is jókat 
fognak kacagni. A nevetve tanulás egyik jó 
példája ez a most megjelent könyv.  

Pap Zoltán

Árpád
nyeregben érzi magát

Takaros táborhelyet találtunk.

Vereckei-hágó

895

Abacil:  Jól néztek ki. 

Árpád:  Kösz, drágám.

Abacil:  Úgy látom, szép helyen jártok.

Árpád:  Igen, nagyon adom. 

Jelek:  Apu, mikor jöttök haza? 

Árpád:  Most úgy néz ki, lehet, hogy maradunk.

Jelek:  Hogyhogy? Eddig mindig visszajöttetek a kalandozásból.

Árpád:  Igen, de egyik hely sem volt ennyire kúl. Ez nagyon ott van. 
Sokkal inkább, mint Etelköz.

Abacil:  Küldjetek képeket!

Árpád:  Most küldtem egyet.  

Abacil:  Vicces vagy. Úgy értettem, a helyr l. Titeket már láttunk.

Tas:  Mi majd küldünk fotókat. Tényleg elképeszt  egy hely!

Huba:  Isteni a kilátás. 

LorincL_25MagyarSzelfi_190627.indd   9 2019. 07. 03.   13:09

KÖNYVAJÁNLÓ
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2019. szeptember 6. - 
2019. szeptember 8.

Cegléd

2019. szeptember 14.

2019. szeptember 20. - 
2019. szeptember 22.

Cegléd

www.iranycegled.hu oldalon.

2019. szeptember 7. Cegléd

2019. szeptember 7. - 
2019. szeptember 8.

2019. szeptember 14.

Programajánló
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Áder János köztársasági elnök 
idén október 13-ára írta ki az 
önkormányzati választásokat. 
Megkerestem dr. Diósgyőri 
Gitta ceglédi címzetes főjegy-
zőt, a helyi választási iroda 
vezetőjét, hogy tájékoztasson 
a választással kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókról.

Mely épületekben, intézmé-
nyekben tilos a kampányolás, 
valamint hová lehet választási 
plakátokat kiragasztani s a 
plakátozás tilalma kiterjed a 
villanyoszlopokra is?

Tilos a kampányolás köz-
épületekben, közintézmé-
nyekben.

 A szavazóhelyiséget magá-
ban foglaló épületnek a sza-
vazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül 
– közterületen – választási 
kampánytevékenység 2019. 
október 13-án nem folytat-
ható.

 A közvélemény-kutatást 
végző személy abba az épület-
be, amelyben a szavazóhelyi-

ség van, 2019. október 13-án 
nem léphet be. Az épületből 
kilépők megkérdezésével ké-
szített közvélemény-kutatás 
eredményét (exit poll) csak 
2019. október 13-án 19.00 
óra után szabad nyilvános-
ságra hozni. 

Plakát a választási falragasz, 
felirat, szórólap, vetített kép, 
embléma mérettől és hordo-
zóanyagtól függetlenül. 

A kampányidőszakban a 
jelölő szervezetek és a jelöl-
tek engedély és bejelentés 
nélkül készíthetnek plakátot. 
A plakáton fel kell tüntetni a 
kiadó nevét, székhelyét és a ki-
adásért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszak-
ban korlátozás nélkül elhe-
lyezhető, azonban plakátot 
elhelyezni magántulajdonban 
álló dolgon kizárólag a tulaj-
donos vagy a bérlő, állami 
vagy önkormányzati tulajdon-
ban lévő dolgon a vagyonke-
zelői jog gyakorlójának előze-
tes, írásbeli hozzájárulásával 
lehet. Védett műemléki érté-

ken, védett örökségi elemen, 
az építészeti örökség védett 
elemén, védett természeti 
területen és értéken, továbbá 
állami vagy önkormányzati 
hatóság elhelyezésére szol-
gáló épületen vagy azon belül 
plakátot elhelyezni tilos. A 
választási kampányt szolgá-
ló önálló hirdetőberendezés 
elhelyezésére, valamint az 
óriásplakátok vonatkozásá-
ban a közterület-használatról 
szóló jogszabályokat kell al-
kalmazni.

A plakátot úgy kell elhe-
lyezni, hogy az ne fedje más 
jelölt vagy jelölő szervezet 
plakátját, és károkozás nélkül 
eltávolítható legyen. A pla-
kátot az, aki elhelyezte, vagy 
akinek érdekében elhelyezték, 
a szavazást követő 30 napon 
belül köteles eltávolítani, vagy 
ennek elmaradása esetén az 
eltávolítás költségét viselni.

A közúti közlekedésről szó-
ló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 
12, §-a szerint

A gépjárművek közlekedé-

ÚJRA VOKSOLUNK II.
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sére szolgáló közút területén, 
a felett és mellett nem lehet 
olyan jel, jelzés, egyéb tárgy 
és berendezés, amely a közúti 
jelzésekkel – azok alakjával, 
színével – összetéveszthető, 
a láthatóságot akadályozza, 
alkalmas arra, hogy a közleke-
dők fi gyelmét elterelje vagy a 
közlekedés biztonságát egyéb 
módon veszélyezteti.

Nem lehet reklámtábla, 
reklámhordozó és egyéb rek-
lámcélú berendezés közút 
területén, közút felett, annak 
műtárgyán, tartozékán.

- Reklámtábla, reklámhor-
dozó és egyéb reklámcélú 
berendezés közvilágítási-, 
villany-, és telefonoszlopon 
az adott ellátási területen 
működő áram-, illetve tele-
fonszolgáltató engedélyével 
helyezhető el. 

A szavazókat lehet –e szer-
vezetten busszal, vagy sze-
mélygépkocsival a szavazó-
helyiségbe szállítani és onnan 
hazavinni? 

A választópolgár a mozgó-
urna igényléséhez és a szava-
zóhelyiséghez való eljutásához 
más személy segítségét jogo-
sult igénybe venni.

 Mozgóurna igénylésére és 
a szavazóhelyiséghez történő 
szállításra nyilvános felhívás 
nem tehető közzé, szavazó-
helyiséghez történő szállításra 
autóbuszos személyszállítás 
nem végezhető.

Szavazóhelyiséghez történő 
szállításra való nyilvános fel-
hívás közzétételének minősül 

az olyan felhívás, nyilvános 
közlés vagy plakát, amely 
szavazóhelyiséghez törté-
nő szállítás megszervezésére 
hív fel, szavazóhelyiséghez 
történő szállítást elősegítő 
eszközt népszerűsít, vagy 
annak használatára hív fel. 
Szavazóhelyiséghez történő 
szállításra való felhívásnak 
minősül a szavazóhelyiséghez 
való szállítás megszervezése, 
illetve a szavazóhelyiséghez 
való szállítás szervezésére 
szolgáló számítógépes alkal-
mazás előállítása, közzététele.

A választási iroda sem jo-
gosult a szavazóhelyiséghez 
történő szállításra nyilvános 
felhívást közzétenni.

 Tilos továbbá az is, hogy 
a választási iroda a választó-
polgárokat a szavazóhelyiség-
hez való eljutásuk érdekében 
autóbusszal szállítja. (A közúti 
közlekedés szabályairól szó-
ló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet I. számú 
függelék II. e) alpontja ér-
telmében az autóbusz olyan 
személyszállítás céljára ké-
szült, elektromos felsőveze-
tékhez nem kötött gépkocsi, 
amelyben – a vezető ülését 

is beleértve – kilencnél több 
állandó ülőhely van.   

Az elmondottakon túl van 
még olyan kérdés a választás 
kapcsán, amit fontosnak tart 
közölni olvasóinkkal?

A választópolgárok a név-
jegyzékbe történt felvételükről 
2019. augusztus 23-ig kapnak 
értesítést.

A választópolgár személye-
sen, a lakcíme szerinti szava-
zókörben szavazhat.

Az a választópolgár, aki 
2019. június 26-ig tartóz-
kodási helyet létesített, és 
tartózkodási helyének érvé-
nyessége legalább a szavazás 
napjáig tart, átjelentkezéssel 
a tartózkodási helyén szavaz-
hat. Átjelentkezésre irányuló 
kérelmet 2019. október 9-én 
16.00 óráig lehet benyújtani 
a www.valasztas.hu oldalon 
vagy levélben, illetve sze-
mélyesen a helyi választási 
irodában.

Részletes tájékoztatásért lá-
togassa meg a www.valasztas.
hu weboldalt, vagy forduljon 
a Ceglédi Közös Önkormány-
zati Hivatalban működő Vá-
lasztási Irodához.

Kőhalmi Dezső
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Cegléden a Czigle Egyesületet 
négy helyi tényleges, és egy 
szervezet nélküli párt, vala-
mint a párton kívüli Magyar 
Károly szándéknyilatkoza-
ta hozta létre. Az egyesület 
úgy indít a fi deszes többségű 
önkormányzat leváltására 
képviselő-jelölteket, hogy a 
tíz kandidáló között a pár-
ton kívüliek mellett található 
MSZP, Jobbik, Momentum és 
LMP tag is. 
Dr. Csáky András független 
polgármesterjelöt nem tagja 
az egyesületnek, aki a támo-
gatásukat elfogadja, azonban 
(a jelölteket bemutató sajtó-
tájékoztatójukon hallottak 
szerint) ő is és az egyesület is 
külön-külön készít progra-
mot. Néhány sokakat érdeklő 
kérdéssel kerestem fel az egye-
sület elnökét Magyar Károlyt.

– Választási siker esetén 
az egyesület és a pártok mi-
ként fogják érvényesíteni az 
elképzeléseiket egymással 
és akár a polgármesterrel 
szemben a kiemelkedő 
kérdésekben? 

– Az egyesületbe tagokat 
delegáló pártok nézetkülönb-
ségeiket könnyen félrerakták, 
hisz a városüzemeltetési és 
fejlesztési kérdésekben ritkán 
merülnek fel ideológiai prob-
lémák. Programunk alakövei-
nek lerakásakor az egyesület 
pártdelegáltjai mindenben 

egyetértettek. Elképzelésein-
ket dr. Csáky Andrással is 
egyeztetjük, így egy harmo-
nikus együttműködésre kell 
számítani. Sajnos azonban 
úgy tudjuk, hogy a Fidesz 
kleptomán helyi szervezete 
és az őket ebbéli hajlamukban 
erősen támogató keresztény-
demokrata barátaik már be-
jelentették indulásukat. Né-
hány jelöltjük a kompenzációs 
listáról lehetséges, hogy bejut 
a képviselő-testületbe. Velük 

szemben a Czigle Egyesület 
képviselőinek első dolga a 
jelenlegei feudális viszony-
rendszerek és a korrupció 
megszüntetése lesz. Nem a 
városból kell élni, hanem a 
városért dolgozni!  

– Egyeztetnek-e előzete-
sen az alpolgármester/ek 
jelölésében?

– Jelenleg erre még nem 
került, sor. Választás után a 
polgármester jogköre az al-
polgármesterek felkérése és 
jelölése. Legfontosabb szem-
pont, az alkalmasság mellett, 

hogy kivel tud hosszú távon 
és hatékonyan együttműködni 
a mindenkori polgármester.

– Ki fog, kit irányítani fon-
tos kérdésekben: a polgár-
mester a támogatóit, vagy 
a támogatók a -polgár-
mestert? Vagyis kié lesz a 
döntő szó?

– A döntő szó a város lakos-
ságáé lesz. Tervünk a város-
háza jelenleg lezárt kapujá-
nak megnyitása a polgárok 
és véleményük előtt. Egye-
sületünk Dr. Csáky András 
független jelöltet nemcsak a 
polgármesteri kampányában, 
hanem megválasztása után is, 
mint független polgármestert 
támogatni fogja. 

– Ha bármi okból csök-
kenne az önkormányzati 
támogatás, vagy a nyertes 
pályázatok száma, átírják 
a terveiket? 

– Cegléd támogatási intenzi-
tása tovább nem csökkenthető, 
eddig is a minimumot kaptuk. 
Sajnos akárhogyan is bizony-
gatják, Ceglédért nem tud-
nak az országos politikusaink 
eléggé kiállni. Nagykőrös már 
2014-ben megkapta a Magyar 
Urbanisztikai Társaság város-
fejlesztési díját. Azóta ez a 
fejlődés nem állt meg! A Cifra-
kertben körbejárva azt hinné 
az ember, hogy egy osztrák 
kisvárosban pihenőparkjában 
jár. A felújított Arany János 

Interjú a Czigle Egyesület elnökével



15. oldal

Múzeum interaktív kiállítása 
pedig valóban irigylésre méltó. 
A következő ciklusban ráadá-
sul a Pest megyei városok több 
uniós forrásra is számíthatnak, 
mert a megye kedvezőbb fej-
lesztési besorolásba kerül. A 
ceglédi vállalkozásokat is ezen 
források lehívásában segítjük 
majd. 

– Hogyan kívánnának se-
gíteni a vállalkozókon?

– Többek között hatéko-
nyabb pályázati tanácsadással 
kívánjuk forrásokhoz hoz-
zásegíteni őket. Felmerül 

a városi adórendszer és a 
bürokratikus rendszer okos 
átgondolása is. Az elmúlt 
időszak igazságtalan verse-

nyének is vége! Minden vál-
lalkozó egyenlő esélyekkel 
kell, hogy rendelkezzen akár 
ellenzéki, akár nem.  A váro-
si Fidesz frakció képviselői 

esküjüket megszegve önkor-
mányzati megbízásokkal és 
a város ingatlanvagyonának 
nyomott áron való megszer-
zésével próbálták verseny-
előnyhöz juttatni egyébként 
életképtelen vállalkozásaikat. 
Városfejlesztésen, gazdaság-
fejlesztésen saját cégeik fej-
lesztését, rokonaik barátaik 
vezetői pozícióba juttatását 
értették.  A hatékonyság jegyé-
ben ezt a város számára káros 
és önmagában is erkölcstelen 
viselkedést töröljük!

Kőhalmi Dezső

Egy élettel teli és élhető 
várossá szeretné alakítani 
Ceglédet – így fogalmazott 
Smahajcsik Péter közösségi 
oldalán, amikor bejelentette: 
indul a polgármesteri tiszt-
ségért. 
– Nagyvonalakban milyen 
tervekkel, elképzelésekkel 
indul a polgármesteri szé-
kért? 

– Mindenképpen a város-
széli területek, utcák, utak, 
parkok és terek rendezése 
az egyik legfőbb cél. Sze-
retném, ha a ciklus végére 
nem lenne Cegléden szilárd 
burkolat nélküli utca. Ter-
vezem a jelenleg meglévő és 
elhanyagolt zöldterületeket 
rekultiválni, fákat ültetni, és 
a ház felújítók, építők fi gyel-
mét a tetőkertek kialakítására 
irányítani. Élettel teli úgy 

lesz egy város, ha a benne 
élők magukénak érzik azt, 
és nem csak aludni járnak 
haza, hanem konstruktív 
gondolataikat megosztják a 
város vezetőivel.

– Nem csak polgármes-
terként, a 2-es választóke-
rület képviselőjelöltjeként 
is megméretteti magát 
október 13-án. A válasz-
tókerületben melyek a 
legfontosabb célok, fel-

adatok, amelyeket meg-
fogalmazott? 

– Gondot jelent a vasútállo-
más környékén a parkolás. Meg-
oldására számos verzió jöhet 
szóba, de bármely zöld terület 
megkurtítása kizárt. A Várko-
nyi Iskola udvarának beépítése 
is elképzelhetetlen számomra.

– Tárgyal-e valakivel vagy 
valakikkel? Lesznek akik 
csatlakoznak Önhöz és így 
a többi választókerületben 
is tudnak jelöltet indítani? 

– Bárkivel hajlandó va-
gyok leülni tárgyalni, akivel 
észérvek mentén, a város ér-
dekében ezt meg lehet tenni. 
Pillanatnyilag egy személlyel 
lesz e témában megbeszélé-
sem, Dr. Csáky Andrással. 
Nem tudom megmondani, 
lesznek-e mások is, akik csat-
lakoznak hozzám.

Élhető várossá szeretné alakítani Ceglédet
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– Milyen kampányra szá-
mit a Fidesz helyi szerve-
zete? 

– Az idei önkormányzati 
választás kicsit más lesz, mint 
ahogy azt az emberek meg-
szokták. A korábbi években 
körzetenként öt-hat indulóból 

kellett a ceglédieknek kivá-
lasztaniuk, hogy ki képviselje 
az érdekeiket a testületben. 
Úgy tűnik, ebben az évben ez 
leegyszerűsödik, a körzetek 
többségében két jelölt, egy 
kormánypárti és egy össz-
ellenzéki fog megmérkőzni. 
Ez jó, mert így sokkal több 
idő, tér és lehetőség fordít-
ható majd értelmes vitákra, 

az elképzelések, tervek, javas-
latok ismertetésére. Persze ez 
nagyobb felelősséget is ró a 
képviselőjelöltekre. Különö-
sen a kampány hangnemét 
tekintve. A mi célunk az, 
hogy ez a választás Cegléd-
ről és a ceglédiekről szóljon. 
Remélem, rövid időn belül 
megismerhetjük az ellenfél 
elképzeléseit is, mert a zászló-
bontásuk óta eltelt rövid idő-
ben erejükből inkább a Fidesz 
és a városvezetés, hova tovább 
a város pocskondiázására fu-
totta csak. Szerintem Cegléd 
ennél többet érdemel.

– Hogy készülnek a vá-
lasztásokra?

– Ha egyszerűen akarnék 
válaszolni, annyit mondanék: 
tesszük a dolgunkat. Mi adjuk 
a polgármestert, a tíz jelöltünk 
közül kilenc jelenleg is meg-
választott képviselője annak a 
körzetnek, ahol indul. Van fel-
adatunk és igyekszünk legjobb 
tudásunk szerint teljesíteni a 
vállalásainkat. Összeszokott 
csapattal indulunk neki az 
októberi megmérettetésnek. 
2014-ben megkérdeztük az 
embereket, mit szeretnének. 
Azt mondták, sokkal több 
odafi gyelést és gondoskodást 
várnak el az Önkormányzat-

tól. Azt mondták, hogy mil-
liárdos beruházások helyett 
a lakókörnyezetük szépítését, 
az apró, de annál bosszantóbb 
gondok megoldását tartják 
fontosnak. Erre reagálva a 

ciklusprogramban megfo-
galmaztuk és vállaltuk, hogy 
évente legalább 100 millió 
forintot kell utak, járdák, 
kerékpárutak fejlesztésére for-
dítani. Büszkén mondhatom, 
hogy minden évben sikerült 
túlteljesíteni ezt a vállalást. 
Szintén megfogalmaztuk a 
ciklusprogramban, hogy a 
helyi, elsősorban a lakókör-
nyezetet érintő gondok meg-
oldására külön keretet kell 
létrehozni. Ebben a keretben 
idén már 25 millió forint van. 
Szintén a ceglédiek javaslatára 
kezdtünk bele a közintézmény 
felújítási programba. Az el-
múlt öt évben több százmillió 
forintot fordítottunk erre. 
Az eredmények önmagukért 
beszélnek. Ha valaki nyitott 
szemmel jár, látja a folyamatos 
fejlődést minden területen. Az 
elmúlt években képviselőink 
számos alkalommal kérték ki 
a ceglédiek véleményét és azt 
tapasztaltuk, hogy továbbra 
is az utak, járdák fejlesztését 
igénylik a legjobban a polgá-

„A VÁLASZTÁS TÉTJE: CEGLÉD JÖVŐJE”
Kevesebb, mint két hónap van az önkormányzati választásig. 
Az október 13-ig dátumhoz közeledve a korábbi vállalásokról, 
valamint az előttük álló időszak feladatairól és a kampányról 
is kérdeztük a FIDESZ helyi szervezetének elnökét, Hörömpő 
Annamáriát. 
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rok, ezért ebben az évben már 
több, mint 300 millió forintot 
költ a város erre a célra.

– Ön szerint mi az októbe-
ri önkormányzati választás 
tétje?

– A választás tétje egy-
értelműen Cegléd jövője. 
Az elmúlt öt évben a város 
fejlesztésében partnerük volt 
Cegléd lakossága, a körzet 
országgyűlési képviselője, 
Pest megye vezetése és a 
Kormány. A partnereinkkel 
közösen olyan összefogást 
sikerült létrehoznunk, mely-
nek nyertese Cegléd lett. 

Egyedi kormánydöntéssel 1 
milliárd forintot meghaladó 
támogatás érkezett Ceglédre. 
A Kormány és a Pest me-
gyei Önkormányzat által 
felügyelt, Pest megye célzott 
fejlesztésére létrehozott alap-
ra benyújtott valamennyi 
pályázatunk nyert. Közel 
1 milliárd forint fejlesztési 
forráshoz jutott így a város, 
melyet a ceglédiek javaslatait 
meghallgatva, utak és kerék-
párutak építésére, orvosi 
rendelő és óvoda felújítására 
fordítottunk és rendbe tesz-
szük a csapadékvíz-elvezető 

rendszer jelentős részét is. A 
választás tétje az, hogy ez a 
partnerség fennmarad, vagy 
megroppan. Helyi választás-
sal – bármennyire is szeretné 
az ellenzék ezt a látszatot 
kelteni – nem lehet a Kor-
mányt leváltani. A választás 
tétje az, hogy olyan csapat 
kapjon megbízást a város ve-
zetésére, akik tudják, hogyan 
kell Ceglédért küzdeni. Nem 
hiszek abban, hogy egy fi de-
szes többségű testület és egy 
ellenzéki polgármester, akár 
összefogva is ugyanezeket az 
eredményeket el tudná érni.

FÁSÍTÁS, VIRÁGOSÍTÁS
A VÁRVAG Nonprofi t Kft . főkertész-helyettesétől, Hervai Gergőtől kapott tájékoztatás 
szerint a Kölcsey tér rekonstrukciója során 8 db többször iskolázott fát ültettek. Az ősz 
folyamán pedig a megújuló útszakaszok mentén lesz faültetés: a Kőrösi úton, a Kátai úton, 
a Mező utcán és a Szolnoki út -Bercsényi út-Szív u. kereszteződésében. Idén összesen 106 
fát ültetnek. Tavasz végén 15 ezer darab 15 ezer darab saját, fóliában nevelt egynyári virágot 
ültettek ki közterületre. Augusztus elején pedig elkezdték a fóliában 10 000 db árvácska-
palánta poharazását és nevelését.
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2. rész: 
IRÁNY 

A SZABADSÁG TÉR!
B: Álljunk meg ennél az em-
léktáblánál! Kárpáti Aurél 
író, színikritikus emléktáblája 
azért fontos, mert kevesen 

rajongtak úgy a szülővárosu-
kért, mint ő: „Cegléd – böl-
csőm neve ez a név. Álomba 
ringató és sírig elkísérő, szinte 
egy velem. Mintha az első szó 
lenne, amit megtanultam, 
hogy soha többé el ne felejt-

sem.” (1884-ben született, és 
78 éves korában Budapesten 
halt meg.)

GL: Valóban megható vallo-
más. Sok itt az új épület, alig 
látok régit.

B: A Rákóczi úti villasor 
annak idején a városrendezés 
áldozata lett.  Nyilván szük-
ség volt a lakótelepekre is, de 
egy-két szép házat nagyon 
sajnálok. Emlékszem, gye-
rekként szájtátva bámultam 
a gimnázium közelében egy 
kis kastélyt, elbűvölő volt gyö-
nyörű lépcsősorával, gipsz-
mintáival. A belváros több 
szép épülete is pénzintézetek 
számára épült neves tervezők 
közreműködésével, ahogy ez 
a hatalmas, szürke épület is 
(nemzeti bank, 1927. Hübner 
Jenő és Hübner Tibor), melyet 
a galambok sajnos nem tisz-
telnek… De pénzintézet volt 
a mai Földhivatal épületében 
(hitelbank, 1907. Ifj . Nagy Ist-
ván), a Kossuth-emléktábla 
épületében (takarékpénztár, 
1889. Balázs Ernő), a mai 
Budapest Bank épületében 
(népbank, 1893. Balázs Ernő), 
és szintén bank volt (iparbank, 
1906. Ifj . Nagy István) a Kos-

Segédanyag a „Séta Kossuth városában” című 
vetélkedőhöz

Kedves Versenyzők! Folytatjuk az előző számban megkezdett 
fi ktív séta leírását, hogy ezzel is kedvet csináljunk az október 
1-jei vetélkedőhöz, illetve emlékeztessük Önöket, hogy a teljes 
anyagot megtalálhatják a cegléd.hu oldalon. A városnéző séta 
apropója egy városunkba látogató szegedi nyugdíjascsoport 
kalauzolása. A csoportot vezető Gáspár Laci bácsi (GL) és a 
helyi nyugdíjasokat képviselő Babó néni (B) párbeszédeként 
próbálunk ismereteket nyújtani, s ez talán nemcsak a vetélke-
dők számára lesz hasznos, hanem bárkinek, aki a vendégének 
szeretné bemutatni Ceglédet, illetve – reményeim szerint –  az 
osztályfőnököket is segíti helyismereti séta szervezésében. Varga 
Babó (Az ismeretek többségének forrása az internet és Reznák 
Erzsébet Képeslapok Ceglédről című könyve)
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suth Múzeum épületében is, 
ahová megérkeztünk. 

A múzeumot 1917-ben ala-
pították, de csak 1956-ban 
kapta meg ezt az épületet, 
mely végre méltó hely a gaz-
dag gyűjtemény számára. Itt 
őrzik az ország leggazdagabb, 
Kossuth Lajossal és a család-
jával kapcsolatos gyűjtemé-
nyét. A múzeum egyik önként 
vállalt kötelessége a ceglédi 
Kossuth-kultusz hagyomá-
nyának ápolása, melyet a nagy 
múltú közösség, a Turini Szá-
zas Küldöttség Múzeumbaráti 
Kör a mindenkori tagjainak 
jóvoltából örökít tovább az 
utódoknak. E semmihez sem 
hasonlítható jelenség 2014-
ben felkerült az UNESCO 
Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére is.

GL: Mi volt ez a küldöttség?
B: 1877-ben 100 ceglédi 

ment el Turinba (Torinó), 
hogy találkozzon az emigrá-
cióban élő Kossuthtal. Haza 
akarták hívni a város ország-
gyűlési képviselőjének. Kos-
suth nem jött haza, de a kül-
döttség tagjai – majd később 
a leszármazottaik – rendsze-
resen megemlékeztek erről 
az eseményről. 1973 óta az 
említett múzeumbaráti kör 
őrzi és ápolja a hagyományt. 
A múzeumban van egy hatal-
mas tabló a száz fő arcképével, 
feltétlen nézzék meg délután, 
a szabad program keretében!

Persze nemcsak Kos-
suth-emlékek vannak, hanem 
egyéb témájú gazdag gyűjte-

mény is várja a látogatókat, 
az állandó tárlat mellett rend-
szerint érdekes időszaki kiál-
lítások is vannak. Most éppen 
a régi ceglédi képeslapokból 
kaphatunk bepillantást a város 
múltjába.

GL: Délután mindenkép-
pen eljövünk. Remélem, itt a 
ceglédi születésű Patkós Irma 
művésznőről is többet meg-
tudhatunk, hiszen ő Szegedre 
is szerződött három ízben is, 
legalább 13 évet töltött nálunk. 

B: Irma néni neve foga-
lom nálunk. 1900. március 
8-án született. Pályájának 
érdekes, egyedi momentuma, 
hogy országos ismertséget 70 
éves korában szerzett, amikor 
Sándor Pál rábízta a „Sárika, 
drágám” című fi lm főszerepét. 
Innentől fogva több mint két 
évtizeden keresztül, egészen 
haláláig (1996) rendszeresen 
foglalkoztatták. Szellemisé-
gét őrzi a házában működő 
FIAM, azaz a Fiatal Alkotók 
Műhelye, és a Patkós Irma 
Művészeti Szakközépiskola.

GL: És ha már művészet, 
itt a George Pál Filmszínház. 
Ki volt ő?

B: Marczincsak György Pál 
ceglédi születésű fi lmrendező és 
producer, az animáció és a sci-fi  
zsenije, aki Amerikában futott 
be karriert. Animátorként tisz-
teletbeli Oscar-díjat is kapott a 
fejlesztő munkájáért. 1980-ban 
hunyt el. Nevét 2018 májusában 
vette fel a mozi. Egyébként ezen 
a helyen az Uránia mozgókép-
színház 1913-ban kezdte meg 
a működését a helyi iparosnak, 
Rónay Jánosnak köszönhetően. 
Ez az egész háztömb az övé 
volt, de erről majd az emlék-
táblájánál beszélek.

*****
Eddig az ízelítő a 2. részből. 

A teljes szövegben szó esik 
még Cegléd első színházáról, 
a Kossuth Szállodáról, a ceg-
lédi kannáról, Rónay Jánosról 
és néhány híres ceglédiről. Egy 
várost sokféleképpen be lehet 
mutatni, természetesen tudom, 
hogy ez sem teljes, hogy erősen 
szubjektív, és – mint minden 
internetről gyűjtött anyag – 
nyilván hibáktól sem mentes, 
de tiszta szívvel felajánlom 
mindenkinek, ha kérik, szíve-
sen elküldöm!  vargababo@
gmail.com
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CEGLÉDI FOTÓKLUB KIÁLLÍTÁSA
A patinás klub hagyományos, éves beszámoló kiállítása nyílik 
a Ceglédi Galériában 2019. augusztus 23-án, pénteken 18.00 
órakor. A tárlaton 15 fotográfus és fotóművész mutatja be az 
elmúlt esztendő legjobban sikerült alkotásait. A portrék, táj-
képek, színes- és fekete-fehér képek segítségével kitekinthetünk 
a „nagyvilágba”, ugyanakkor ismerős, ceglédi pillanatokat is 
felfedezhetünk a szeptember 14-ig megtekinthető kiállításon. 
A belépés ingyenes! Forrás: www.cegledikultura.hu, Face-
book Ceglédi Galéria. Kép: Sallai László: Emelem a kalapom.

kulturális
paletta

A TETSZETŐS HALÁL. 

Mitől féltek eleink a 18-19. században? Ma már nem fe-
nyeget minket az élve eltemetés veszélye, de eleink joggal 
rettegtek tőle. Hogyan állapította meg az orvos a halál be-
álltát kétszáz éve? Milyen praktikákat találtak ki, hogy ha 
mégis élve temettek el valakit az jelezni tudjon? Horányi 
Ildikó művészettörténész a tetszhalál történetét bemutató 
előadásán választ kapunk ezekre a kérdésekre is szeptem-
ber 7-én, szombaton 16.00 órától. Helyszín: Ceglédbercel, 
Ady Endre u. 3. FLOWers Életmód Műhely. Szöveg és kép 
forrása: www.facebook.com/events/2320363461342951/

Az oldalt összeállította KozI

A TŰZ ÉS A VÍZ MISZTIKUMA

Parti-túra 4. koncert. Folytatódik a Szolnoki 
Szimfonikus Nyár. A „Tűz és a víz misztikuma” 
augusztus 24-én 20 órától visz varázslatot a Tisza 
Rakpartjára (a Tiszaparti Római Katolikus Gim-
názium előtt), és egyedülálló módon hívja egybe 
Szolnok számos művészeti csoportját. Az esten 
többek között Händel, Wagner, Mozart, Verdi 
művei is felcsendülnek. Műsorvezető Ókovács 
Szilveszter. Vezényel Izaki Maszahiro. A rendez-
vényre a belépés díjtalan. Szöveg és kép forrása: 
www.szolnokiszimfonikusok.hu, www.facebook.
com/events/2983949401646130/



21. oldal

79. Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár

2019. SZEPT. 26-29. 

HUNGEXPO, BUDAPEST

www.omek.amc.hu 
facebook.com/OMEKBudapest

GYERE EL ÉS LÉGY RÉSZESE TE IS!
#OMÉK2019

A FEJLŐDÉS HAGYOMÁNYA
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A tárlat létrejöttéről, a ceglédi 
pásztorok életéről a kiállítás 
kurátorával, Gyura Sándor 
muzeológussal beszélgettem.

– Miért éppen a pásztorok 
életére esett a választás, 
amikor az új időszaki ki-
állítás témáját kerestétek?

– Egyrészt, amikor itt a 
múzeumban arról döntünk, 

hogy milyen kiállítást rendez-
zünk, legelőször is megnézi 
az ember, hogy mihez van 
megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű anyaga. És ehhez volt, 
hála elődeim gyűjtőtevékeny-
ségének. Másrészt rég volt itt 
olyan kiállítás, ami akár csak 
érintette volna a pásztorko-
dás témakörét. Egy Cegléd 

néprajzával is foglalkozó ál-
landó kiállításban ez a téma 
csupán egy kis részt kaphatna, 
itt viszont részletesebben be 
tudtam mutatni. 

– Mekkora időintervallu-
mot ölel fel a tárlat? Csak 
Ceglédre koncentrál?

– A Cegléden és szomszé-
dos területeken megtelepedő 
népességre (magyarokra, ku-
nokra, jászokra) a kezdetek-
től jellemző volt a külterjes 
– szilaj – állattartás. Az itteni 
pásztorkultúra nagyon ha-
sonló a szomszédos terüle-
tekéhez, ezért az illusztrációs 
fényképek sem csak Cegléden 
készültek. Városunk határa 
a történelem során válto-
zott, leginkább zsugorodott. 
Emellett a közös legelők fel-
osztásával, a rétek, legelők fel-
törésével a legeltethető terü-
letek mérete is csökkent. Két 
térképmásolatot összevetve 
lehet látni a változásokat. 
Az egyik 1750-ből, a másik 
az 1930-as évekből való. A 
tárgyak, viseleti darabok a 
19. század közepétől a közel-
múltig engednek betekintést 

Mester-
ségem 
címere

A SZILAJ PÁSZTOROKTÓL A VILLANYPÁSZTORIG

A Múzeumok Éjszakáján új időszaki kiállítás nyílt a Kossuth 
Múzeum emeleti kiállító termében „Terelgette nyáját…” cím-
mel. A jövő nyárig látogatható tárlat átfogó képet ad a ceglédi 
külterjes állattartás múltjáról. Felvonultatja a pásztorok hasz-
nálati eszközeit, életképekben jeleníti meg mindennapjaikat, 
betekintést nyújt díszítőművészetükbe, megjelenítve a közel-
múlt és jelen pásztorait is.
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– a teljesség igénye nélkül – a 
pásztorok életmódjába. 

– Milyen arányban jelen-
nek meg a különféle pász-
torok (csikós, gulyás, juhász, 
kondás), illetve azok eszkö-
zei a kiállításban? 

– Általában a külterjes állat-
tartásnak minden ága jelen 
van a kiállításban, ha máshogy 
nem, akkor említés és fotó 
szintjén. A tárgyi anyagban, 
– ami zömmel saját, kisebb 
részben kölcsönzött – a szar-
vasmarha, de főleg a juh legel-
tetésekor egykor használatos 
eszközök dominálnak. Mivel 
e vidéken ezeket legeltették a 
legtovább, így az ezzel kapcso-
latos tárgyak maradtak meg 
nagyobb számban.

– A tárlatnak – vélemé-
nyed szerint – melyek a leg-
különlegesebb darabjai?

– A Juhászok Társulatá-
nak templomi zászlója, amit 
egészen az 1950-es évekig 
használtak. Egyik oldalán egy 
Szent Vendelt, másik oldalán 
a pásztorok a jászolban fekvő 
gyermek Jézus előtti hódolatát 
ábrázoló olajfestmény látható. 
Ehhez tartozik egy 4 méteres 
hordozó rúd, amin a templo-
mi körmenetek alkalmával 
vitték. A zászló a kiállításon 
műtárgyvédelmi okokból csak 
fotó formájában lehet jelen, 
azonban azok, akik részt vet-
tek a megnyitó éjszakáján, né-
hány óráig megcsodálhatták 
az eredeti műtárgyat. 

A szűcs- és szűrhímzések 
egyik gyönyörű darabját is le-

hetőségünk van bemutatni, az 
1897-ben készült cifraszűrön, 
illetve egy 19-20. század for-
dulóján készült subán.

A pásztorok által díszített 
tárgyakon gyakoriak a nem-
zeti jelképek, melyek a millen-
nium környékén élték virág-
korukat. Ilyen például a betyár 
alakja, amely az 1896-ban 
készült szarukürtön látható.

Az 1911-ben készült kos 
fejű botot, vagy az 1906-ban 
faragott díszbotot is említ-
hetem.

– A tárlat impozáns része 
az a dioráma, melyben a 
pusztai életet jelenítitek 
meg.

– Az archív fénykép alap-
ján készült pásztor enyh-
hely rekonstrukcióban valós 
élethelyzetet mutatunk be 
a 20. század elejéről. Közé-
pütt egy juhász áll, mögötte 
a mindennapi élet használati 
eszközei, a kulacs, csobolyó, 
kabakból készült edények, ka-
nalas evőeszközökkel, ásó stb. 
Előtte a szolgafán felakasztva 
a bogrács, mellette ceglédi 
kanna. Megjelenik a pásztor 
gúnyás ládája éppúgy, mint 
a tejfeldolgozás eszközei: a 
fejőszékektől a túrósdézsákon 
át a sajtprésig.

– Ebben a diorámában 
foglalkoztok az állatok át-
szoktatásával, nevelésével, 
testi épségük megvédésé-
vel is. Némelyik nem túlsá-
gosan bizalomkeltő.

– De hatásos, mint például a 
szopásgátló szúrós orradzók, 

melyeket a borjak és csikók 
anyjuktól való elválasztásakor 
alkalmaztak. Szöges nyak-
örvek is vannak itt, melyek a 
pásztorkutyák torkát védték 
a nyájra támadó farkasok, 
kóbor kutyák harapásától. A 
mozgást nehezítették a ko-
loncok és a béklyók. Utóbbi 
eszközt pl. az éj leple alatt 
szökésre hajlamos lovak kap-
ták a lábukra.

***
Felsorolni szintet lehetetlen 

azt a sok információt, melyet 
e kiállítás nyújt a látogatónak. 
(A másik látványos installá-
cióról, a juhászok bérét, éves 
javadalmazását szemléletes 
módon bemutató részről eb-
ben az írásban már nincs is 
hely szólni, mint ahogy a So-
kol rádiót nyakába akasztott, 
bádog és alumínium edények 
között álló, viseletéből kivet-
kőzött pásztor életéről sem.)

Szívből ajánlom a tárlatot 
mindenkinek!

Fotók és szöveg KozI
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

24. oldal

„896 éve, hogy Asztrik kalo-
csai érsek a szent koronát első 
királyunk fejére tette. Hosszú, 
küzdelmes idő! Alig van nem-
zet, melynek történelme oly 
gazdag lenne az eseményektől, 
mint a magyaré. Annyi vi-
szály, annyi harczok után cso-
da, hogy még él e nép. Ádáz 
csordák vadul pusztitották, 
hogy kő kövön alig maradt, 
a testvérviszály nem egyszer 

megsemmisüléssel fenyegette; 
a duló csatákban százezrek 
tüntek el immár nyomtalanul. 
S a magyarok Nagy Asszonya 
megoltalmazta országát, mit 
első szent királyunk oltalmá-
ba ajánlott. Ki tudja mit rejt 
a jövő!? Az ezer évet követi-e 
második ezredév!?”

(Czegléd és Vidéke, 6. évf. 33. 
sz., 1896. augusztus 16., 1. o.)

„Nemzeti ünnepeink egyik 
legjelesebbje: Sz. István ki-
rály ünnepe. Ünnepe nem-
csak a katholikus világnak, 
de ünnepe az egész magyar 
nemzetnek… Jövőbe pillan-
tó tekintete hamar felismerte 
mire van szüksége vitéz, de 
kiforratlan népének. Érezte, 
hogy vitézségre termett nem-
zete nem maradhat örökké 
szilaj, fékevesztett harci ka-
landok terén… Nem feledte el, 
hogy a magyarság körül már 
rendezett viszonyok között élő 
országok vannak, a melyek, 
ha ideig-óráig szinte megi-
gézvék is a magyarság hadi 
erejétől, előbb-utóbb egyszer 
öntudatra ébredhetnének a 
mi bizonyára végveszélybe 
döntené a még sem formailag, 
sem erkölcsileg meg nem erő-
södött országot. ...Az a szent 
jobb, melyet az isteni gond-
viselés egy ezredév után is 
elenyészhetetlenül megtartott, 
hogy lássuk, hogy higyjünk az 
igazság örökkévalóságában: 
emlékeztessen minket, hogy 
szivünkből egy pillanatra sem 
hagyjuk kialudni az istenség 
és hazafi uság szent tüzét; hogy 
jóban és roszban, vészben, 

viharban, örömben, fájda-
lomban ebből meritsünk erőt 
a további küzdelemhez.”

(Czegléd, 17. évf. 34. sz., 
1899. augusztus 20., 1. o.)

„Mulatságok – Sz. István 
napja alkalmából több egy-
let is tartott városunkban 
mulatságot. Így az „Ács és 
kőmíves szakegylet” Géczy 
István: A gyimesi vadvirág” 
énekes négyszinművét adta 
elő a városi szinházban. Elég-
gé telt ház előtt. 

Sz. István estéjén a „Városi 
Vigadóban” az ipartestület 
rendezett Szent István király 
ünnepélyt, az ipartestületi 
dalkör közreműködésével. Az 
előadott darabok egytől-egyig 
jól sikerültek, a mi a kar-
nagy Sebek Gyula rk. tanító 
érdeme… Az előadás után 
hajnalig tartó táncmulatság 
volt jókedvvel, magyaros lel-
kesedéssel.”

(Czegléd, 17. évf. 35. sz., 
1899. augusztus 27., 1. o.)

Szent István napján
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MI AZ ISTENTISZTELET?

A katolikusok misének mondják, a protestán-
sok (reformátusok, evangélikusok, pünkös-
diek, baptisták) istentiszteletnek. A „mise” 
vagy „istentisztelet” elnevezésen túl is vannak 
különbségek, de azokra most nem térek ki. A 
lényeg az, hogy vasárnap össze szoktak jönni 
a keresztyének a saját templomukban. Arra 
az egyszerűnek tűnő 
kérdésre keressük a vá-
laszt, hogy miért jönnek 
össze? Mi folyik ott?

Gyorsan adjuk meg a 
feleletet: azért hogy Is-
tent imádják, tiszteljék, 
az egésznek a neve is er-
ről szól: „istentisztelet”. 

De hát éppen itt kez-
dődnek a gondok, itt 
teszi fel a kérdést a templomból elszokott 
ember: miért menjek én oda, és miért ott 
tiszteljem Istent? Hiszen imádhatom ma-
gamtól is, imádkozhatom magam is hozzá, 
hihetek benne hivatalos formák nélkül is. 
Sőt, Istennek éppen az a legfontosabb tu-
lajdonsága, hogy semmilyen formához ne 
ragaszkodik, ha szívből közeledünk hozzá. 
A magunk módján kell menni, nem mások 
által befolyásolva. 

De ez így nem elég pontos. Közösségre is 
szükségünk van az Istennel való kapcsolatunk-
ban, bár valóban sokféleképpen gondolko-
dunk Róla. Istenben azt tiszteljük, aki ennek 
a világnak értelmet ad, aki minket emberré 
tesz, aki a létezés felelőse. Ezt az ügyet nem 
lehet egyedül, magunkban elintézni, egyen-

kénti bölcsességeinkkel nem fogunk megfelelő 
megoldásra jutni. 

És a templomban nem csak bölcselkedünk, 
de imádkozunk is, és azt megint lehet együtt, 
hiszen a sok nézőpont ellenére sok közös té-
mánk van az imádságban. És a templomban 
nem csak elmélkedünk és imádkozunk, de 

énekelünk is. Otthon 
bármit gondolhatsz Is-
tenről, meg énekelhetsz 
is neki például a zuhany 
alatt, de azért ezt mégis 
jobb együtt csinálni. 

A templomban eze-
ken túl még sokkal fon-
tosabb dolgok is van-
nak: áldást veszünk 
minden alkalom végén, 

és a szentséggel (a misén az áldozással, az is-
tentiszteleten az úrvacsorával) is élünk, tehát 
Jézus áldozatát élhetjük át együtt.

A templomi közösség vállalásával tehát an-
nak a komolyságát mutatjuk ki másoknak és 
magunknak, hogy egy Isten van felettünk. A 
templomi közösségen túl felsejlik az egyház. 
Vállalom azoknak a közösségét, akikkel együtt 
Jézusban hiszek. Nem lelkesedem minden 
társamért a templomban, sőt, nem is értem 
egészen mindenkivel kapcsolatban, hogy mit 
keres ott, és hogyan meri betenni oda a lábát 
– de nem akadok fenn ezeken. Mert elhiszem 
róla, hogy ő is azért jött, mint én: imádni és 
imádkozni, tanulni és áldást venni, szentség-
ben részesülni: közösségben lenni. 

Bereczky Örs

vallás
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Augusztus 22. Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 

2. Telefonszám: 315-114 Készenléti telefonszám: 

06 20 476 0699

Augusztus 23. Felszegi Gyógyszertár Cegléd, 

Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám: 500-785 

Készenléti telefonszám: 06 30 407 1320

Augusztus 24.  Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám: 316-620 Készenléti 

telefonszám: 06 20 369 0110

Augusztus 25. Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, 

Szabadság tér 9. Telefonszám: 500-079 Készenléti 

telefonszám: 06 70 296 2869

Augusztus 26. Gyógyír Gyógyszertár 2700 Ceg-

léd, Rákóczi út 7. Telefonszám: 319-200 Készenléti 

telefonszám: 06 30 333 4401

Augusztus 27. Pingvin Patika Cegléd, Múzeum 

u. 2-4. Telefonszám: 500-295 Készenléti telefon-

szám: 06 30 989 7341.

Augusztus 28. Schulek Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 51. Telefonszám: 500-603, 500-604 Ké-

szenléti telefonszám: 06 30 531 8678

Augusztus 29. PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, 

Malomtó szél 30. TESCO Áruház Telefonszám: 

500-252. Készenléti telefonszám: 06 20 269 0075

Augusztus 30. Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, 

Rákóczi út 46-49. Telefonszám: 310-524 Készenléti 

telefonszám: 06 30 531 8675

Augusztus 31. Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, 

Szent Imre h.u.22. Telefonszám: 500-562, 315-845 

Készenléti telefonszám: 06 20 579 2659

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet határozata alap-
ján, 2019. augusztus 1. napjától a ceglédi 
gyógyszertárak ügyeleti ideje a következő:

a) Munkanapon és folyó évben rendelet-
ben rögzített rendkívüli munkanapokon 
20.00 órától 22.00 óráig,

b) Szombaton és pihenőnapon 19.00 
órától 22.00 óráig

c) Vasárnap, és munkaszüneti napon 8.00 
órától 22.00 óráig

Az ügyeletet teljesítő gyógyszertár elérhe-
tőségéről a központi orvosi ügyeleten ellá-
tásra kerülő betegek felvilágosítást kapnak.

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

Telefonszám: 06-1-301-6969.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Hétvégén és ünnepnapon reggel 8 órától este 

20 óráig! Helye: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9. 

Telefonszám: 06-1-301-6969.

Orvosi és gyógyszertári ügyeletek

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a ceglédi XIII. felnőtt háziorvosi 
körzet betegeit, hogy a körzeti rendelő 2019. 
szeptember 1 napjától a Cegléd, Jászberényi 
út 11. szám alá költözik (dr. Valcó József 
háziorvos rendelője)!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
körzet rendelési ideje a Ceglédi Járási Hiva-

tal Népegészségügyi Osztály engedélyének 
függvényében 2019. szeptember 1 napjától 
megváltozik!

Kérjük, fi gyeljék a rendeléssel kapcsolatos 
hirdetményeket és a szolgáltató orvosok ré-
széről történő tájékoztatást!

A körzet telefonszáma változatlan: (53) 
311-074

Cegléd Város  Önkormányzata

Mintegy 200 millió forintos 
pályázati forrásból korsze-
rűsítik a ceglédi Gyümölcs-
termesztési Kutatóintézet 
energetikai rendszerét. A 
munkálatokat már elkezd-
ték, év végéig három épület 
kap új ablakokat, ajtókat, és 
homlokzati hőszigetelést. A 
beruházásnak köszönhetően 
a fűtési költség jelentősen 
csökken majd.

FEJLESZTÉSEK A KUTATÓINTÉZETBEN
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Sorozatunkban a Ceglédi 
Rendőrkapitányság munká-
ját és szervezeti egységeit mu-
tatjuk be. Most Bori Zoltán 
rendőr alezredes kapitány-
ságvezető-helyettes és a Köz-
rendvédelmi Osztály vezetője 
munkájáról, és az osztály te-
vékenységéről beszélgettünk.

-1998. július 1-ével nevez-
tek ki próbaidős rendőrnek a 
Ceglédi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztá-
lyára.  Ahol 2005-ig dolgoz-
tam és különféle feladatokat 
láttam el. Járőrként kezdtem, 
majd balesteket helyszíneltem, 
vizsgáltam, később motoros 
rendőr képesítést szereztem. 
2005-től három évig külön-
böző beosztásokat töltöttem 
be a Nagykátai Rendőrka-
pitányságon, közlekedési és 
közrendvédelmi területen. 
Levelezőn főiskolára jártam a 
munka mellett és gépészmér-
nök diplomát szereztem, majd 
elvégeztem a Rendőrtiszti Fő-
iskolát is. Hamarosan a Pest 
Megyei Rendőrfőkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osz-
tályán a Dabasi Autópálya 
Alosztályhoz szegődtem, ott 

parancsnok-helyettes voltam, 
majd a Szigetszentmikló-
si Autópálya Alosztályához 
kerültem, ahol parancsnok 
voltam. Hazánk EU-s elnöksé-
ge idején 2011-ben a közleke-
dési biztosításban dolgoztam.  
Majd kineveztek a Dabasi 
Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya 
vezetőjévé. Utam 2012-ben 
visszakanyarodott Ceglédre, 
ahol közrendvédelmi vezető 
lettem, később a kapitányság-
vezető-helyettesi feladatok 
ellátásával is megbíztak.

Az osztályunk különleges 
helyzetben van Pest megyé-
ben, mert egyedül mi üze-
meltetünk fogdát. A feladat 
sokrétű, mert nekünk kell 
gondoskodni a fogvatartottak 
őrzéséről, étkezéséről, orvosi 
ellátásáról és gyakran a szállí-
tásáról is. A múlt esztendőben 
mintegy ezer fogvatartottról 
kellett gondoskodnunk. 

Tennivalóinkat több alosz-
tállyal látjuk el, hozzánk tarto-
zik a szabálysértési előkészítő 
eljárásokat lefolytató csoport 
és a Jászkarajenői rendőrőrs is. 
A többi rendőrőrsnek persze 

ellátjuk a szakmai felügyeletét. 
Fő feladatunk szavatolni a la-
kosság közbiztonságát, amibe 
sok minden tartozik. Benne 
van a bűncselekmények és 
szabálysértések megelőzése, 
az elkövetők elfogása, kulturá-
lis- és sportesemények bizto-
sítása, szakhatósági eljárások, 
szabálysértési eljárások elő-
készítése és bíróság előtti kép-
viselete. Rendszeres kapcsolat 
tartása a tanyavilágban élők-
kel. Szoros együttműködés a 
társhatóságokkal, társszervek-
kel: az önkormányzatokkal, a 
polgárőrséggel, a mezőőrség-
gel, a katasztrófavédelemmel, 
a munkavédelemmel, a NAV 
munkatársaival és a fogyasz-
tóvédelemmel. Ebből a fel-
sorolásból jól látszik, hogy 
a sokrétű feladatokat csak jó 
kommunikációs készséggel 
rendelkező, kreatív kollégák-
kal lehet végrehajtani, mert 
például egy bűnügyi helyszínt 
esőben, hóban, fagyba is biz-
tosítani kell, és meg kell őrizni 
a nyomokat azok rögzítéséig.

A munkánk nagyrészét köz-
területen kell ellátni. 

Pest megye területileg és 

Bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság
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lakosságszámban egyik leg-
nagyobb rendőrkapitánysága 
komoly kihívás a számunkra, 
a közbiztonsági feladatok el-
látásában. Minden napunkat 
gondosan, pontosan és meg-
fontoltan kell megterveznünk 
Cegléden belül, de a helységek 
között is. Fontos elmondani, 
hogy az elmúlt évek alatt a 
technikai felszereltségünk, 
beleértve a gépkocsi állomá-
nyunkat is, jelentősen fejlő-
dött, ami hatékonyan segíti 
az eredményességünket. 

Kollégáink nemcsak gép-
kocsival, hanem kerékpáron 
és gyalogosan is járőröznek. 
A munkánkat nagyban segítik 
a kézi lekérdező és dokumen-
táló eszközök. 

Cegléden van a legtöbb 
tennivalónk. Persze ez ter-
mészetes, mert ez a megye 
negyedik leglakottabb vá-
rosa, áthalad rajta két vasúti 
fővonal, rengeteg a buszjárat 
és több főközlekedési út is 
érinti a helységet. Az egyes 
településrészek között kö-
zel 20 kilométer távolság is 
lehet, például az Ugyer és 
Kecskéscsárda között. A Ceg-
léden működő térfelügyeleti 
rendszerek (kamerák) na-
gyon sok segítséget adnak a 
munkánkban. Az illetékes-
ségi területünk felügyeletébe 
bevonjuk a polgárőrséget, a 
mezőőrséget, és a Készenléti 
Rendőrséget.  

A közbiztonsági akcióink 
során gyakran együtt végzünk 
ellenőrzéseket a fogyasztóvé-

delemmel, a munkavédelem-
mel és a NAV munkatársaival.  
A szórakozóhelyeken kiemel-
ten fókuszálunk a 18 éven 
aluli személyek szeszes itallal 
való kiszolgálására. Az ellen-
őrzéseink kiszélesítése érde-
kében rendszeresen hívjuk a 
társhatóságainkat, akik a saját 
szakterületük szabályainak 
betartását vizsgálják. Másik fő 
irány a rendkívül nagyszámú 
vonaton és autóbuszon közle-
kedő utazóközönség biztosítá-
sa. Nemcsak az állomásokon, 
hanem a buszokon, szerelvé-
nyeken utazva is biztosítunk, 
ellenőrzünk.

A múlt esztendőben az elő-
ző tíz év átlagából kiemelke-
dő volt a teljesítményünk, 
amit tovább fokoztunk az első 
félévben. A bűncselekmény 
felderítési eredményességen 
további közel tíz százalékot 
javítottunk. 

Ahogy már a beszélgeté-
sünk elején elmondtam, rend-
kívül sokrétű a közrendvédel-
mi munka, hiszen minden 

bejelentésre elsőként nekünk 
kell reagálni. 

Itt kell kiemelni a közterüle-
ti kollégáim dicséretes hozzá-
állását és elhívatottságát a fel-
adataik ellátása során. Amivel 
nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy a tavalyi kiemelkedő 
eredményeinket tovább tud-
tunk javítani a 2019-es évben.  
Meg kell említeni, hogy ezen 
eredményekhez elengedhe-
tetlen volt, a bűnügyi szak-
területtel történő szoros, napi 
szintű együttműködés, vala-
mint a kiváló kapcsolataink 
az ügyészséggel, a bírsággal, 
továbbá a polgárőrséggel, a 
mezőőrséggel és az önkor-
mányzatokkal, akiknek fá-
radhatatlan együttműködése 
nélkül nem érhettük volna el 
sikereinket a munkánk során. 
Végezetül köszönetet mondok 
az állampolgárok segítsé-
géért, amivel hozzájárultak 
eredményeinkhez – zárta a 
beszélgetést Bori Zoltán rend-
őr alezredes.

Kőhalmi Dezső
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Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének Kulturális, Oktatási és Népjóléti 
Bizottsága pályázatot hirdet a Humán Pá-
lyázati Keretből elnyerhető támogatásra.

Az elnyerhető legmagasabb támogatás ösz-
szege pályázatonként: 300.000 Ft.

I. Pályázni lehet a 2019. július 1. és decem-
ber 31. (II. félév) között megvalósuló célra:

1. A város rendezvénysorozataiba illő ese-
ményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi, 
zenei évfordulók alkalmából megvalósuló 
megemlékezésre, konferenciára

2. További irodalmi, zenei és képzőművé-
szeti programok megvalósítására, az ezekhez 
kapcsolódó kiadványok, katalógusok meg-
jelentetésére

3. Kulturális egyesületek, alkotóműhelyek 
támogatására

4. Hagyományos kézműves tevékenysé-
gek, népművészet megjelenítésére, nép-
hagyomány-őrző szokások felelevenítésére, 
bemutatására

5. A tudományos munkában kutató, újító 
tevékenységet végző magánszemélyek és cso-
portok támogatására

6. A ceglédi kultúrával, az ifjúsággal, a 
sporttal, a napi eseményekkel kapcsolatos 
közszolgálati témák szerepeltetésére

7. A várost érintő kulturális és egyéb ese-
ményekről készített, képekkel illusztrált 
nyomtatott vagy elektronikus dokumentumok 
készítésére (Füzetek, CD-k, DVD-k.).

8. A városi események, a városban fellelhető 
értékek fotó- és videó dokumentálására oly 

módon, hogy a kialakuló adatbázis szerzői 
jogról való lemondással nyilvánosan felhasz-
nálhatóvá váljon

9. Cegléd város hírnevének öregbítésére a 
sport területén,

10. A fi atalok hasznos szabadidő eltöltésének 
elősegítésére

11. Egészségfejlesztési programokra a gyer-
mek- és ifj úsági korosztály számára,

12. Idősek egészségi állapotának, életminő-
ségének javítására,

13. Egészséges életmód programjaira, az em-
beri egészség rizikófaktorainak csökkentésére,

14. Az elkerülhető halálozások, megbetege-
dések, fogyatékosság megelőzésére,

15. Hátrányos helyzetű családok, gyermek-
csoportok részére segítséget nyújtó rendez-
vények megvalósítására

16. Az 1-15. célok megvalósítására más 
szervek által kiírt pályázaton való részvétel 
pályázati önrészére

*****
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének Jogi- Ügyrendi, Közbiztonsági 
és Pénzügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 
Közbiztonsági Pályázati Keretből elnyerhető 
támogatásra

Az elnyerhető legmagasabb támogatás ösz-
szege pályázatonként: 100.000 Ft.

II. Pályázni lehet a 2019. év július 1. és 
december 31. (II. félév) között megvalósuló 
célra:

1. katasztrófavédelmi ismeretterjesztés, 
verseny szervezése, lebonyolítása;

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Városháza
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2. polgári védelmi ismeretterjesztés, verseny 
szervezése, lebonyolítása;

3. közlekedésbiztonsági ismeretterjesztés, 
verseny szervezése, lebonyolítása;

4. bűnmegelőzési ismeretterjesztés;
5. a közvagyon megóvását támogató tevé-

kenységek
6. az 1-5. célok megvalósítására más szervek 

által kiírt pályázaton való részvétel pályázati 
önrészére.

*****
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének Gazdasági Bizottsága pályázatot 
hirdet a Városvédelmi és Idegenforgalmi 
Pályázati Keretből elnyerhető támogatásra

Az elnyerhető legmagasabb támogatás ösz-
szege pályázatonként: 300.000 Ft.

III. Pályázni lehet a 2019. év július 1. és de-
cember 31. (II. félév) között megvalósuló célra:

1. Allergén gyomnövények irtására
2. Közterületek fásítására, gondozására
3. Illegálisan elhelyezett hulladék lerakatok 

felszámolására
4. Környezetvédelmi célú, nevelési, oktatási 

programokra
5. Helyi gyógy- és wellness programok 

népszerűsítésére
6. Bor és gasztronómiai rendezvényekre
7. Helyi kiállítások, vásárok szervezésére
8. Az aktív turizmust népszerűsítő prog-

ramra: pl. kerékpározás, horgászat, vadászat, 
lovaglás

9. Turisztikai szempontból jelentős alkotó-
műhelyek tevékenységének bemutatására.

10. Nyomtatott és elektronikus marketing 
eszközök készítésére

11. Helyi egyházi ünnepekhez kapcsolódó 
rendezvényekre, vallásturizmus erősítésére.

12. Cegléd város hírnevét öregbítő egyéb 
célokra

13. Az 1-12. célok megvalósítására más 
szervek által kiírt pályázaton való részvétel 
pályázati önrészére.

*****

IV. Pályázatot nyújthatnak be:
4.1. Cegléden élő vagy dolgozó állampol-

gárok,
4.2. ceglédi székhelyű, vagy tevékenységüket 

Cegléden végző
4.2.1. társadalmi szervezetek,
4.2.2. nem önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok,
4.2.3. egyéni vállalkozók,
4.2.4. civil, - és egyéb szervezetek
4.2.5. kivéve a köznevelési intézmények, és 

azok feladatellátásához kapcsolódó pályázatok, 
valamint azon szervezetek, melyek az adott 
évben a költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet alapján egyéb támogatásban, jutta-
tásban részesülnek.

V. A pályázatok benyújtására vonatkozó 
közös szabályok:

5.1. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent 
a pályázati támogatás városi rendezvényeken 
való aktív szerepvállalásra történő felhasz-
nálása;

5.2. A pályázó adott évben csak egy pályá-
zati keretre jogosult pályázatot benyújtani;

5.3. A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. szeptember 5. (csütörtök) 14.00 óra. 

VI. A pályázati adatlap beszerezhető: Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hivatal – Beruházási 
és Közbiztonsági Iroda (2700 Cegléd, Kossuth 
tér 1. II. emelet 213. Tel: 511-438)

6.1. A pályázatok beadását is ugyanerre a 
címre kérjük.

6.2. A hiányosan benyújtott pályázat érvény-
telen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

*****
A részletes pályázati feltételek és a pályázati 

adatlap nyomtatványa elérhető a www.cegled.
hu / Hírek- Aktuális /Pályázatok rovatában.
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A begyűjtött sok aranyérem 
közül is kiemelkedik – a tel-
jesség igénye nélkül – Ko-
csis Kamilla zsinórban har-
madszor begyűjtött holland 
bajnoki címe, Kenyó Ivett 
magyar és szlovák bajnoki, il-
letve Abuczky Zoé és Bogdán 

Vencel diákolimpiai aranya. 
Zoé is elmondhatja magáról, 
hogy megnyerte a szlovák 
bajnokságot, ráadásul már 
kétszeres diákolimpiai bajnok, 
nem véletlen, hogy a XVII. 
Ceglédi Sportgálán külön-
díjjal ismerték el eredményeit. 

Vencel pedig a diákolimpiai 
elsősége mellett – de egyálta-
lán nem mellesleg – magyar 
és szlovák bajnoki címmel is 
büszkélkedhet. S akkor még 
nem is említettük a szlovák 
csapatbajnoki elsőséget, a 
pontszerző helyeket.

Idén pedig – az egyesület 
történetében először – edzőtá-
bort is tartottak. Az edzőtábor 
szervezésének gondolata már 
évekkel ezelőtt megfogalma-
zódott, ezen a nyáron pedig 
sikerült megvalósítani. A ren-
delkezésre álló kis költség-
kerettel igyekeztek a lehető 
legtöbb élményt nyújtani a 
gyerekeknek. Komoly és nél-
külözhetetlen segítséget nyúj-
tottak Abuczky Csabának, az 
egyesület elnökének és veze-
tőjének a tábor támogatói, 
szerencsére sokan voltak, akik 
az ügy mellé álltak. Napi nyolc 
edzést tartottak a táborban, 
kora reggel, délelőtt, délután, 

Országos bajnoki címek, diákolimpiai aranyak fémjelzik a 
Ceglédi Ashihara Karate Sportegyesület versenyzőinek ez évi 
teljesítményét is. Kilenc viadalon – bel- és külföldön – egyé-
niben 76 medáliát, 23 aranyat, 31 ezüstöt és 22 bronzérmet 
szereztek 2019-ben. Eddig… 

Átadni a Budo értékeit

sport
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sőt még éjszaka is. Az 5 évestől 
az 55 évesig minden résztve-
vő maximális erőbedobással, 
nagy lelkesedéssel végezte a 
gyakorlatokat az edzéseken, 
amelyek nyilvánosak vol-
tak. A tábor ideje alatt nagy 
hangsúlyt fektettek a környe-
zetükre, annak védelmére. 
Szelektíven gyűjtötték a sze-
metet, papír, műanyag, üveg, 
külön-külön, ahogy kell. Az 
étkezéseknél lebomló tányéro-
kat, poharakat, evőeszközöket 
használtak. Külön hangsúlyt 
kapott a hagyományőrzés, 
melyben segítségükre volt 
a Tápiómenti Íjász Központ 
csapata. De megismertették 
más harcművészet alapjaival 
is a tábor résztvevőit, mint 
pl. a Kali, a Fülöp-szigetek 
harcművészete, ezen belül 
is az egy, valamint a két bot 
használata. Egy új mozgás-
formát, a kettlebellel történő 
edzést is kipróbálhatták a 
karatékák. 

Sensei Abuczky Csaba  4. 
Dan A.I.K.O – 3. DAN N.I.K-
.O: Szeretném, szeretnénk a 
ceglédi edzőtábort rendsze-
resen megtartani, valamint 
nemzetközi szintűvé tenni. 
Nagyon jó lenne Magyar-

országot, ezen belül is Ceg-
léd városát megismertetni, 
bemutatni minél szélesebb 
körben az edzőtáboron ke-
resztül. Továbbá terv, hogy 
nemzetközi versenyeket szer-
vezzünk a városban. Az egye-
sület pályázatokat ír, nyújt 
be, hogy az elképzeléseink-
nek megfelelően egy olyan 
környezetet, helyszínt, edző-
termet biztosítsunk Cegléd 
és a környező települések 
küzdősportolóinak, aminek 
köszönhetően megfelelően 
tudjanak bármikor, bármi-
lyen versenyre felkészülni. 
Fontosnak tartom felhívni 
arra a fi gyelmet, hogy 2020-
ban a karate bemutatkozó 
sportágként már szerepelni 
fog az olimpián. Az edzőtábor 
zárónapján egy nagyszabású 

bemutatót tartottunk a Ceg-
lédi Gyógyfürdő és Szabad-
időközpont strand területén 
a kilátogatók részére, ahol 
bemutattuk, megismertettük 
az Ashihara karate rendszerét. 
Olyan elemeket tartalma-
zott a bemutató, amivel jól 
szemléltethettük a karatékák 
technikai, fizikai, mentális 
felkészültségét. Volt olyan, 
amit először itt láthatott a kö-
zönség. Pozitív visszajelzések 
érkeztek mind a táborral, 
mind pedig a bemutatóval 
kapcsolatban. Továbbra is 
célként szerepel a karate isko-
lai órarend szerinti oktatása, 
illetve további Ashihara do-
jók nyitása, elindítása, hogy 
minél több gyermek, felnőtt 
megismerkedhessen, sportol-
hasson akár amatőr, akár profi  
szinten. Szeptembertől indul 
a versenyszezon, megkezdjük 
a felkészülést a különböző 
stílusok, szabályrendszerek 
versenyeire. Továbbra is szem 
előtt tartva a harcművészet 
oktatását, gyakorlását, a Budo 
értékeinek átadását.”

VGM
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A madarak még mindig dühösek. Madársziget boldog lakói, 

és köztük a három jómadár, Piros, Chuck és Bomba mindig jót 

akar, és jó kedvre vágyik, de valami folyton közbejön, ami miatt 

kénytelenek csúzlit ragadni, és nagy dúlva-fúlva harcba szállni.

Szerencsére nekik az áll jól, ha dühösek…

A Madár-szigeten fészkelő társaság a világ legismertebb 

sztárcsapata: naponta két és félmilliárdan játszanak velük. 

A fi lmváltozat első része hatalmas sikert aratott, világszerte 

több mint 350 millió dolláros jegybevételt csipegetett össze.

Rendező: Thurop Van Orman, John Rice

FILMAJÁNLÓ:
ANGRY BIRDS 2 – A FILM

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

AUGUSZTUS 22-TŐL AUGUSZTUS 29-IG:
Patkós Irma terem:
15:30 Angry Birds 2.- A Film – amerikai animációs 

kalandfi lm

17:15 Volt egyszer egy Hollywood – amerikai-angol krimi

20:00 Jó srácok – amerikai vígjáték

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 Mancs őrjárat – amerikai animációs fi lm 

15:30 Angry Birds 2.- A Film – amerikai animációs 

kalandfi lm

17:15 Volt egyszer egy Hollywood – amerikai-angol krimi

20:00 Jó srácok – amerikai vígjáték

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig,  

19:45 kezdettel, szombat és vasárnap 14:00 kezdettel: 

Beépített cicó – német-belga családi animáció

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig 19:45 

kezdettel: Út a királyi operába – feliratos, spanyol fi lm

AUGUSZTUS 28-TÓL SZEPTEMBER 4-IG:
Patkós Irma terem:
15:30 Angry Birds 2.- A Film – amerikai animációs 

kalandfi lm

17:15 Aki bújt – amerikai horror 

19:15 Volt egyszer egy Hollywood – amerikai-angol krimi

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 Mancs őrjárat – amerikai animációs fi lm 

15:30 Angry Birds 2.- A Film – amerikai animációs 

kalandfi lm

17:15 Aki bújt – amerikai horror 

19:15 Volt egyszer egy Hollywood – amerikai-angol krimi

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

keddtől szerdáig 19:45, szombat és vasárnap 14 órai 

kezdettel: Raoul Taburin – szinkronos francia vígjáték

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45 

kezdettel, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel: Egy herceg 

és egy fél -feliratos, román dráma

Csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 

15:45, keddtől szerdáig 17:45 kezdettel: Miles Davis: 

Birth of the Cool – feliratos, amerikai zenés életrajzi 

dokumentumfi lm
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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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Kéthetente Ceglédről

Valamint megtalálható még mezei szegfűgomba, 
nagy őzlábgomba, házi túró,  tej, sajt, füstölt áruk, 
homoktövislé, savanyúság, vágott baromfi , hús- 
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BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

sárgarépa 100 Ft/csom.-tól vagy 260 Ft/kg-tól
zöldség 150 Ft/csom.-tól
zeller 200 Ft/db-tól
burgonya 120 Ft/kg-tól
vöröshagyma 300 Ft/kg-tól
új fokhagyma 1.300 Ft/kg-tól
karfi ol 450 Ft/kg-tól
karalábé 200 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
paradicsom 150 Ft/kg-tól
kígyóuborka 400 Ft/kg-tól
fürtös uborka 300 Ft/kg-tól
laskagomba 900 Ft/kg-tól
sóska 800 Ft/kg-tól
spenót 800 Ft/kg-tól
főzőtök 80 Ft/kg-tól
cukkini 300 Ft/kg-tól vagy 100 Ft/db
zöldbab 800 Ft/kg-tól
fejtős bab  450 Ft/kg-tól
csemege kukorica 100 Ft/db-tól
egres 1800 Ft/kg-tól
sárgabarack 300 Ft/kg-tól
őszibarack 250 Ft/kg-tól
málna 2150 Ft/kg-tól
szeder 1600 Ft/kg-tól
füge 100 Ft/db-tól
rebarbara 250 Ft/csom.-tól
szilva 200 Ft/kg-tól
sárgadinnye 200 Ft/kg-tól
görögdinnye 190 Ft/kg-tól
tojás 32 Ft/db-tól
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