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(Részletek a 3. oldalon)

 Forrás: Mága Zoltán facebook oldala
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 izomlazításra,

 derékfájás, ízületi 
 problémák kezelésére,

 zsírégetésre

Nyitva tartás: 2700 CEGLÉD, Szolnoki út 22. 

+36  30  856 3082
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ÉLÜNK ÉS MEGHALUNK

A ceglédi anyakönyvi hivatalban ebben az év-
ben – szeptember elsejéig – a következő születé-
si, házasságkötési és elhalálozási adatokat vették 
nyilvántartásba. Születések száma: 731. Házasság-
kötések száma: 179. Elhalálozások száma: 1027.

Kőhalmi

Két ceglédi cselgáncsozó is 

a legjobbak között. Őzbas 

Szofi  Európa-bajnok lett, 

Végh Zsombor bronzér-

met szerzett a juniorok 

Európa-bajnokságán Finn-

országban. 

„FELAVATTÁK” AZ ÚJ PÁLYÁT 

2016.  június 5-e után először játszott 
bajnoki mérkőzést a CVSE focicsapata a 
Malomtó szél centerpályáján. Ez idő alatt 
elkészült az új pálya és a hozzátartozó új 
lelátó épület is. A csapat győzelemmel 
tért vissza. Közel 600 néző buzdította 
a ceglédi sportolókat. A végeredmény: 
Ceglédi VSE – Tállya  1:0

Több mint 600 ezer forint gyűlt össze 
azon a jótékonysági koncerten, amelyet 
Mága Zoltán adott a Református Nagy-
templomban. A Budapesti Primarius 
Kamarazenekarral együtt indult újra or-

szágjárásra a művész a 100 templomi 
jótékonysági koncertsorozat keretében. 
Cegléden a Mozgáskorlátozottak Ceglédi 
Önálló Egyesületének és az Ürögdi Csa-
ládnak ajánlották fel a bevételt. 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
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Több mint 280 millió forint támogatást nyert 
a város csapadékvíz elvezetés fejlesztésére. A 
vissza nem térítendő, költségvetési támogatás-

ból több más mellett megújulhat a Malomtó 
széli árokrendszer, a Szűcs telepi C2-es csa-
torna valamint a Mező utca árokrendszere is. 

ÉLNEK A KOSSUTH TÉRI FÁK!

A Kossuth téri étteremsor előtti fák 

PUSZI ÉS MENJ!
Nem parkoló, hanem csak 
megállóhely a Református 
Általános Iskola előtt nemré-
giben kialakított öböl. Néhány 
autós a szabály ellenére hosz-
szú órákra ott parkol, emiatt 
azok a szülők, akik csak ki 
szeretnék tenni gyermeküket 
az iskola előtt, illetve délután 
érte mennek, nem tudnak hol 
leállni. 

levelei nyár végére, ősz elejére megbarnultak, össze-
zsugorodtak. A korai lombhullás okáról kérdeztem 
Hervai Gergőt a VÁRVA Nonprofi t Kft . kertészét, aki 
a következő választ adta: – A nap erős nyári uv. su-
gárzása a hársfákon és a juharokon okoz perzselést a 
leveleken, ez látható az Arizóna előtti részen is. Sajnos 
emiatt szokott bekövetkezni korai lombvesztés is. A nyár 
folyamán azok a fák kilenc alkalommal lettek árasztva, 
tehát nem az öntözés hiánya a probléma. A fák élnek, 
cserére nincs szükség.

Kőhalmi

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT
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hírek
innen-
onnan

Híreinket bővebben 
megtalálják 

a CTV facebook oldalán és  
a www.ctv.hu oldalon!

A Ceglédi Szakképzési Centrum Unghvá-
ry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája új, a 
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő kép-
zést indított a 2019/2020. tanévben. Az idei 

tanévtől a tanulók a hagyományos vendég-
látóipari és kereskedelmi képzések mellett 
már turisztikai képzésen is részt vehetnek 
az iskolában. 

Kőhalmi

SZAKMAI DÍJ A CEGLÉDI ÁPOLÓNAK
Szakmai elismerésben részesült a Toldy Kórház vezető ápolója, 
Magyar Erika. A közelmúltban vehette át a MESZK, vagyis 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díját, többév-
tizedes, példamutató munkájáért. Magyar Erika a díj kapcsán 
azt mondta: imádja a hivatását, és ha újra kezdhetné, akkor 
is az egészségügyet választaná. 
Sokat tesz azért, hogy vonzóvá tegye a következő generáció 
számára az ápolói hivatást és tagja a Toldy Kórház főnővéri 
szakértői csoportjának is. 

Turisztikai képzés a Kerben

Olimpiai kvótát sze-

reztek a Lőrincz fi-

vérek. Lőrincz Viktor 

a kötöttfogásúak 87 

kg-os kategóriájában, 

Lőrincz Tamás pedig 

a kötöttfogásúak 77 

kg-os kategóriájában.
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KERESIK A TÉR ÉKÉT
Közzétette hagyományos felhívását a Várvag Kft , idén is 
keresik a város karácsonyfáját. Régi hagyomány, hogy az Ön-
kormányzat a lakosság által felajánlott fenyőfákból választja 
ki milyen fa kerüljön az adventi időszakra a Szabadság térre. 
Keresik azt a szép, arányos felépítésű 10-12 méter magas 
fenyőfát, amely ceglédi kertben áll, és amelyet a tulajdonosa 
szívesen látna a város közös karácsonyfájaként. A felajánlott 
fáról 2-3 fényképet is várnak. A VÁRVAG Nonprofi t Kft . 
az info@varvag.hu e-mail címen várja a jelentkezéseket.

CEGLÉDI 
GYÓGYSZERÉSZ 
NEVÉT ŐRZI 
A FARMOSI ISKOLA 
Névadó ünnepséget rendez-
tek Farmoson. A Farmosi 
Általános Iskola neve ezentúl 
Matolcsy Miklós Általános 
Iskola lesz. 
A programon a Matolcsy csa-
lád képviselői is tiszteletüket 
tették, illetve ünnepi beszédet 
mondott többek között Czer-
ván György országgyűlési 
képviselő és Fodor Gábor 
tankerület igazgató is. A név-
táblát és címert Matolcsy 
András, az iskola névadójának 
ükunokája, illetve Matolcsy 
Mihály ugyancsak ükunoka 
leplezte le.

Ünnepélyesen is felavatták a Református 
Öregtemetőben a megújult Dobos kriptát.  
Az önkormányzat támogatásával – Pölös 
István építész ingyenes tervezése alapján 

– újult meg a lelkész kriptája. Mindemel-
lett az EMMI pályázatának köszönhetően 
megújult Füle Péter szobra is és 33 első 
világháborús sír is. 

MEGÚJULT SÍREMLÉKEK
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Értesítjük a ceglédi VII. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit, hogy dr. Gabnai Judit 
címzetes főorvos helyett 2019. október 1-jétől dr. Sükösdi László belgyógyász, gasztroen-
terológia szakorvos háziorvos működteti tovább a körzet betegellátását. A körzet rendelője, 
rendelési ideje és elérhetősége változatlan! Telefonszám: (53) 310-769

Cegléd Város Önkormányzata

Értesítjük a ceglédi IV. házi gyermekorvosi körzet betegeit, hogy dr. Lénárd Béla házi gyer-
mekorvos, címzetes főorvos nyugdíjba vonulását követően, 2019. október 1 napjától dr. 
Szakács Katalin csecsemő-gyermekgyógyászat, gyermektüdőgyógyászat szakorvosa mű-
ködteti tovább a körzet betegellátását. A körzet rendelési ideje az alábbiak szerint változik:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
De. - 8:00-11:00 - 8:00-11:00 páros 8:00-11:00
Du. 14:00-17:00 - 14:00-17:00 - páratlan 13:00-16.00

Tanácsadás: hétfő: 13:00 - 14:00. Iskola- és ifj úság-egészségügyi ellátás: hétfő: 8:00- 10:00
A körzet telefonszáma változatlan: (53) 311-983

Cegléd Város Önkormányzata

Változások a körzeti ellátásokban
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Dr. Csáky András független 
polgármesterjelölt.

– Mielőtt válaszolnék a fel-
tett kérdésre, köszönetemet 
szeretném kifejezni annak 
a több száz honfi társamnak, 
akik lehetővé tették, hogy 
most leírhatom gondolataimat 
a felvetett kérdésekkel kap-

csolatban. Hálásan köszönöm 
támogatásukat.

Hogy jutottam el idáig? 
Budapesten születtem, tanul-
mányaimat is ott végeztem. 
Orvosdoktorrá avatásomat 
követően, 1981 októberében 
kerültem a ceglédi kórházba. 

Most már elmondhatom, 

hogy életem nagyobbik részét 
Cegléden töltöttem, és talán 
nem túlzok, ha azt mondom, 
befogadott a város. Minden 
bizonnyal ennek is köszönhe-
tő, hogy a rendszerváltozáskor 
két ciklusra önkormányzati, 
azt követően három ciklus-
ra parlamenti képviselőnek 

DR. CSÁKY ANDRÁS 1953-ban született Budapesten. Is-
koláit a fővárosban végezte. A SOTE Általános Orvosi Karán 
végzett, jogi szakokleveles orvos képzésben is részt vett, majd 
cytopatológus szakorvosi képesítést szerzett. 1981 októbere 
óta a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban dolgozott. 1990-től 8 
évig önkormányzati, majd 12 évig parlamenti képviselő volt. 
A 2010-es választásokon nem indult, korábbi munkahelyére 
visszatérve orvosi munkáját jelenleg is folytatja. A 2014. évi 
polgármester-választáson Cegléden, a győztestől 4,6 %-kal el-
maradva a harmadik helyen végzett. 

Dr. Csáky András (független) és Takáts László 
(Fidesz-KDNP) polgármester-jelöltként indul-
nak az október 13-ai önkormányzati válasz-
táson, Cegléden. A jelölteket megkerestem a 
következő kérdésekkel.

1. Kérem, mutassa be röviden eddigi életútját 
és ismertesse mennyiben, s milyen területen 
járatos a közigazgatás kérdéseiben?

2. A választási ciklusban melyek lesznek a 
legfontosabb és leghalaszthatatlanabb önkor-
mányzati beruházások Cegléden?

3. Miként kívánja benépesíteni a II. ipartelepet?
4. Mennyi új és felújított utat, kerékpárutat, 

s járdát szeretne építtetni Cegléden?
5. Mely leromlott állapotú önkormányzati 

ingatlanokat kívánja a legsürgősebben felújí-
tani pl. Városháza, Városi Sportcsarnok, Szűcs 
telepi óvoda? 

6. Mit tervez tenni a volt laktanyák területén 
álló kihasználatlan és mind jobban lepusztuló 
önkormányzati ingatlanokkal?

7. Megpróbál felsőoktatási intézményt Ceg-
lédre csábítani?

8. Tervezi-e hogy a Szabadság tér, vagy/és a 
Kossuth tér körül valamennyi utcát lezárjanak 
sétáló utcává téve végre a városközpontot?

9. Mit tesz a meghatározott céllal eladott 
önkormányzati ingatlanok esetén a beígért 
beruházásokat elmulasztókkal szemben pl. a 
Szolnoki és Törteli út sarki ingatlan, a hajdani 
Bem SE pálya?

10. Mit tervez a Termálfürdő működésének 
rentábilissá tétele érdekében?

+1 A felsoroltakon túl milyen egyéb fontos 
intézkedéseket tervez Cegléden?



10+1 kérdés a jelölteknek

Mit tervez polgármesterként?
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választottak meg. A 20 év 
közéleti szereplés alatt alkal-
mam volt megismerni mind-
három hatalmi ágat, azoknak 
működését. A törvényhozás 
tagjaként számos jogszabály 
megalkotásának aktív részese 
voltam. Manapság is, ha vala-
mi miatt bele kell lapoznom 
pl. az egészségügyi törvénybe, 
megelégedéssel nyugtázom, 
hogy még mindig hatályban 
vannak, az általam javasolt 
paragrafusok. 

Ennél is megtisztelőbb szá-
momra az a 3 év, melyet MDF 
politikusként az első szabadon 
választott miniszterelnök, An-
tall József közelében tölthet-
tem. A politizálás rejtelmeibe 
Ő vezetett be. Megtanította 
a parlamentáris demokrácia 
lényegét, az alkotmány, a jog-
szabályok feltétlen betartását, 
a konszenzusra törekvés fon-
tosságát, a politikai ellenfél 
tiszteletét. A két évtizednyi 
közéleti szereplés alatt máig 
élő, széles kapcsolati rendszert 
is sikerült kiépítenem mind 
kormányzati, mind alacso-
nyabb szinteken. Bizonyíték 
erre az évente megrendezett 
Antall emlékestek előadóinak, 
vendégeinek névsora. Ezt a 
kapcsolati tőkét is a város 
szolgálatába fogom állítani. 

Számomra az épített kör-
nyezetnél sokkal fontosabb 
a város lakóinak közérzete, 
életminősége. 

Naponta hallunk győzelmi 
jelentéseket az ország gazda-
sági fejlődéséről, ugyanakkor 

karitatív szervezetek kérik tá-
mogatásunkat, hogy a szegény 
sorsú gyermekek megfelelő 
felszereltséggel tudják meg-
kezdeni tanulmányaikat. A 
szegény családban felnövő 
gyermek nagyon nagy hát-
rányban van jobb módú társá-
val szemben az ismeretekhez 
való hozzáférés terén. Egy ön-
kormányzatnak mindent meg 
kell tennie e hátrány csökken-
tése érdekében. Ez roma hon-
fi társaink felemelkedésének 
is a záloga. Polgármesterként 
– pedagógusok bevonásával – 
mentori programot kívánok 
kidolgozni. 

Ugyancsak nagyon fon-
tos szüleink, nagyszüleink 
életminősége is. Az elmúlt 
esztendőben sajnos ismé-
telten emelkedni kezdett az 
öngyilkosságok száma, és 
különösen a 60 év felettiek, a 
magányosok veszélyeztettek. 
A szociális szférában dolgo-
zók erejüket megfeszítve pró-
bálnak mindenkihez eljutni, 
de ez társadalmi összefogás 
nélkül nem megy. Fel fogunk 
kutatni minden magányosan 
élőt, rászorulót, folyamatosan 
fi gyelemmel kísérjük életüket, 
és ha kell, közbeavatkozunk.

Az egészségügyet illetően is 
proaktívan kívánok fellépni. 
Az Eurostat legfrissebb jelen-
tése szerint az elkerülhető ha-
lálozások terén előkelő helyen 
szerepelünk az Unióban. Az 
ajánlott szűrővizsgálatokon 
való részvétel érdekében fel-
világosító kampányokat kell 

szervezni. A minőségi sport 
mellett a tömegsportnak na-
gyobb hangsúlyt kell kapnia 
mindennapjainkban. 

A beruházásokkal kap-
csolatban, megfelelő adatok 
hiányában, csak ötletelni le-
het. Tudomásom szerint az 
úgynevezett II-es ipartelep 
esetében infrastrukturális 
beruházás még nem történt, 
vélhetően a százmilliós nagy-
ságrendű forrásigény miatt. 
A világ boldogabbik felén 
egy profi  céget bíznak meg 
azzal, próbálja meg „eladni” 
a települést befektetőknek, 
vagy megfelelő bemutatkozó 
anyag készíttetését követően 
workshopokat szervez.

Az önkormányzati ingatla-
nok felújításának szükséges-
ségét az életveszély elhárítása, 
az állag megóvása, a teljes 
felújítás sorrend határozhatja 
meg, aminek az ingatlanok 
folyamatos monitorozásán 
kell alapulnia. 

A város közlekedése egy-
re kaotikusabb, változtatást 
igényel. Nem népszavazás 
határozhatja meg a változás 
irányát, hanem szakembe-
rek forgalomszabályozási, 
forgalomtechnikai javaslatai. 
Ennek keretén belül tehetnek 
javaslatot, hol lehet egyirá-
nyúsítani, hol kell közlekedési 
lámpát építeni és hol ajánlott 
körforgalom kialakítása, to-
vábbá hol tudunk a biciklisek 
számára biztonságos útvona-
lat kijelölni. Ekkor kell felvetni 
a belvárosban kialakítandó 
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sétáló utcák kérdését. Tegye-
nek rá javaslatot! 

A környező települések 
irányába kiépítendő kerék-
párutak esetében a múlt év 
végén Ceglédbercelen be-
mutatott „Gerje Körút – a 
közös program” elnevezésű 
projekt jelenthet megoldást. 
Az ötletgazdák Török József 
polgármester úr és Pető Zsolt 
jegyző urak voltak. A javaslat 
komplex kerékpárút fejlesztést 
tartalmaz, mely 18 telepü-
lést érint, összesen 248,5 km 
hosszúságban. A Dél-Pest 
megyei térséghez köthető 
számos államtitkár és ország-

gyűlési képviselő segítségével 
nem reménytelen a beruházás 
megvalósítása. Az esélye-
ket növeli, hogy Brüsszelből 
származó információk szerint 
nem kizárt, hogy a közeli jö-
vőben az önkormányzatok 
közvetlenül pályázhatnak 
uniós forrásokra. 

5800 karaktert engedélyez-
tek gondolataim kifejtésére. 
Ez nagyon kevés, így itt most 
nem tudtam olyan témákra 
kitérni, mint a Budai úti fürdő 
működése, a volt orosz lakta-
nya helyzete, vagy a felsőokta-
tás városunkba csábításának 
kérdése. Továbbá az Önök 

által részemre írt levelekben 
felvetett problémákra sem 
tudtam reagálni. Jelen íráso-
mat ezekkel a témákkal ki-
bővítve a facebook oldalamra 
is ki fogom tenni, továbbá 
barátsággal hívok minden-
kit október 3-án (csütörtök) 
18.00 órai kezdettel a Műve-
lődési Ház Kamaratermében 
tartandó választási gyűlésre, 
ahol sok más mellett ezekre a 
kérdésekre is ki fogok térni. 

A személyes találkozás re-
ményében, szeretettel köszön-
tök mindenkit.

Kőhalmi Dezső

Dr. Csáky András (függet-
len) és Takáts László (Fi-
desz-KDNP) polgármesterje-
löltként indulnak az október 
13-ai önkormányzati válasz-
táson, Cegléden. A jelölte-
ket megkerestem a következő 
kérdésekkel.

1. – Kérem, mutassa be rö-

viden eddigi életútját és ismer-
tesse mennyiben, s milyen te-
rületen járatos a közigazgatás 
kérdéseiben?

– 1972-ben születtem Szol-
nokon. A Kossuth Gimná-
zium elvégzése után a családi 
hagyományokat folytatva ag-
rármérnökként diplomáztam, 

majd gyermekkori álmom 
beteljesítve erdésztechnikusi 
oklevelet szereztem. Sokat ol-
vasok, fi atalkorom óta vonz a 
történelem, a politika, a Fidesz 
ceglédi szervezetének alapí-
tó tagja vagyok. 1998 óta a 
Pest Megyei Közgyűlésben és 
Cegléd Város Önkormányza-

10+1 kérdés a jelölteknek

Mit tervez polgármesterként?

TAKÁTS LÁSZLÓ 1972-ben született Szolnokon. A 
Kossuth Gimnázium elvégzése után Gyöngyösön szer-
zett agrármérnöki  diplomát, majd Csongrádon erdé-
szeti tanulmányokat folytatott. Fiatal kora óta érdekli 
a politika, a Fidesz ceglédi szervezetének alapító tagja.
1998 óta a  Pest Megyei Önkormányzatban és Cegléd Város 
Önkormányzatában képviselő. 2006 és 2010 között alpolgár-
mester, 2014-től Cegléd polgármestere. Nős, három gyermek 
édesapja.
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tának Képviselő-testületében 
dolgozom. Ez idő alatt több 
külföldi tanulmányúton ve-
hettem részt. 2006 és 2010 
között alpolgármester voltam, 
2014-től Cegléd város polgár-
mestereként dolgozom. Házas 
vagyok, három csodálatos 
gyermek büszke édesapja.

2. – A választási ciklusban 
melyek lesznek a legfontosabb 
és leghalaszthatatlanabb ön-
kormányzati beruházások 
Cegléden?

– A következő öt esztendő 
nagy ívű lehetőségeket rejt 
városunk számára, köszön-
hetően a ceglédi emberek 
áldozatos munkájának. Mára 
már elmondhatjuk, hogy a 
középszerűségből az erős 
középvárosok közé tartozunk, 
több megyei jogú városnál 
is szélesebb szolgáltatásokat 
nyújtva. Fontosnak tartom 
az olyan beruházásokat, me-
lyek még stabilabbá teszik 
a város gazdasági helyzetét, 
ezért elsősorban a munka-
adók versenyképességének 
növelésére összpontosítunk. 
Ma már nem a munkahely-
teremtés, hanem a munkaerő 
megtartása a legnagyobb ki-
hívás, ennek okán Ceglédnek 
a vonzó, jól fi zető munkahe-
lyeken túl élhető feltételeket is 
kell nyújtania a lakosságnak. 
Ennek érdekében folytatni 
fogjuk az óvodák, bölcsődék 
felújítását, újak építését, az út-
hálózatunk további felújítását, 
a kulturális, kikapcsolódási 
lehetőségek színvonalának 

emelését, hogy a fi ataljaink-
nak biztos megélhetést és 
tartalmas városi életet, az idő-
seknek pedig a megérdemelt 
munka után aktív nyugdíjas 
éveket biztosítsunk. Ehhez a 
modern városok mintájára 
épülő modern középvárosok 
program adhat lehetőséget. 
Ezzel kapcsolatban Gulyás 
Gergely miniszter úr támo-
gatását bírjuk.

3. – Miként kívánja benépe-
síteni a II. ipartelepet?

– Önmagában az M4-es út 
megépülése már óriási len-
dületet adott a terület iránti 
érdeklődésnek. Folyama-
tos kapcsolatban vagyunk a 
HIPA-val, amely szervezet 
a hazánkba érkező külföl-
di befektetőket koordinálja. 
Rajtuk keresztül már több 
komoly megkeresés érkezett, 
melyek reményeink szerint 
néhány hónapon belül reali-
zálódhatnak is. A partnerségi 
kapcsolatoknál nyitottunk 
a Távol-Kelet, Kína és kö-
zép-európai régió, Lengyel-
ország felé, ahonnan szintén 
befektetőket remélünk. 

4. – Mennyi új és felújított 
utat, kerékpárutat, s járdát 
szeretne építtetni Cegléden?

– Erre a kérdésre csak egy 
válasz van: a lehető legtöb-
bet. Mindenképpen folytatni 
fogjuk a lakossági utak meg-
újítását, ebben a sok elvégzett 
feladat ellenére még komoly 
adósságaink vannak. Célul 
tűztük ki, hogy a következő 
ciklus végére a kerékpárút-há-

lózat legalább két irányban 
elérje a város közigazgatási 
határát. Folytatni kívánjuk a 
gyalogos járdák burkolatai-
nak megújítását is, lehetőség 
szerint a régi aszfaltos bur-
kolatokat minél több helyen 
térkőre cserélve.

5. – Mely leromlott állapotú 
önkormányzati ingatlanokat 
kívánja a legsürgősebben fel-
újítani pl. Városháza, Városi 
Sportcsarnok, Szűcs telepi 
óvoda?

– A felsoroltak közül az 
összeset. S a terveket meg 
is valósítjuk, ha azok nem 
sodorják veszélybe az ön-
kormányzati gazdálkodás 
egyensúlyát. Eddig is így gon-
dolkodtunk, ezt követően sem 
teszünk másként.

6. – Mit tervez tenni a volt 
laktanyák területén álló ki-
használatlan és mind jobban 
lepusztuló önkormányzati 
ingatlanokkal?

– Ahogy eddig is, nyílt pá-
lyázati eljárással folyamatosan 
értékesítjük a kijelölt ingatla-
nokat. Mostanra elmondható, 
hogy már csak két ingatlan-
komplexum sorsa rendezet-
len: az egyik a Patkós Irma 
iskola számára rendelkezésre 
bocsátott ingatlantömb, a 
másik pedig a volt legénységi 
épületek tömbje. Ezek jövő-
jével kapcsolatban is biztató 
tárgyalásokat folytatunk. A 
többi ingatlanban már most 
is működő, helyi adót fi zető, 
munkavállalókat foglalkoztató 
tevékenység folyik. 
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7. – Megpróbál felsőoktatási 
intézményt Ceglédre csábí-
tani?

– Természetesen igen, azon-
ban a felsőoktatás jelenlegi 
rendszere okán pontosan 
nem a szétaprózódás, hanem 
a központosítás a tendencia, 
ezért önálló felsőoktatási in-
tézmény Ceglédre csábítására 
jelen pillanatban nem látok 
reális esélyt.  

8./ – Tervezi-e hogy a Sza-
badság tér, vagy/és a Kossuth 
tér körül valamennyi utcát 
lezárjanak sétáló utcává téve 
végre a városközpontot?

– A városközpont forgal-
mi rendjének ekkora mérté-
kű megváltoztatása csak az 
egész város közlekedésének 
átalakításával, korszerű tö-
megközlekedés kiépítésével 
és a parkolás biztosításával 
együtt lehetséges. Ezt azonban 

csak kormányzati segítséggel, 
a kormányzati szereplőkkel 
összefogva és nem ellenük 
harcolva lehet elérni. 

9./ – Mit tesz a meghatá-
rozott céllal eladott önkor-
mányzati ingatlanok esetén 
a beígért beruházásokat el-
mulasztókkal szemben pl. a 
Szolnoki és Törteli út sarki 
ingatlan, a hajdani Bem SE 
pálya?

– Az utóbbi években eladott 
ingatlanoknál az önkormány-
zat a szerződésekben rögzí-
tette a vevők kötelezettségeit, 
amelyek sorra teljesültek is 
(pl. az Ecseri Kft . Ipartelepi 
úti beruházása), ám az Ön 
által felsorolt ingatlanoknál 
a vevőknek még nem voltak 
ilyen kötelezettségei.  

10./ – Mit tervez a Termál-
fürdő működésének rentábi-
lissá tétele érdekében?

– Mindenképpen a víz-
felület és a szolgáltatások 
további növelését, a tó körüli 
területek alkalmassá tételét 
a szabadidő aktív eltölté-
sére, kihasználva az M4-es 
gyorsforgalmi út nyújtotta 
lehetőségeket, valamint az 
önkormányzati területek 
értékesítését. 

+1/ – A felsoroltakon túl 
milyen egyéb fontos intézke-
déseket tervez Cegléden?

– Folytatni fogjuk a város-
kép megújítását, a fenntartha-
tó fejlődés jegyében növelni 
kívánjuk a zöldterületeket. 
A most lezáruló ciklusban 
1000 fát ültettünk el Ceglé-
den. A következő öt évben 
ismét el fogunk ültetni 1000 
fát, ezzel is kivéve a részünket 
a klímavédelemért folytatott 
küzdelemből.

Kőhalmi Dezső
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Közleményt adott ki Magyar 
Károly. Ebben a Czigle Pol-
gári Érdekvédelmi Egyesület 
eddig tevékenységéről és to-
vábbi terveiről tájékoztatja a 
választókat. Mindeközben a 
közösségi oldalon arról jelen-
tek meg hírek, vezetőváltás volt 
az egyesületben. Ezek alapján 
vasárnap a közgyűlés Szabó 
Lászlónak szavazott bizalmat 
a továbbiakra. 

A Czigle Polgári Érdekvé-
delmi Egyesületet 2019. június 
14-én vette nyilvántartásba a 
Budapest Környéki Törvény-
szék. Közleményben számol be 
az azóta történtekről Magyar 
Károly, aki az elmúlt hetek 
eredményeiről is írt. Lapunk 
megkeresésére arról is beszélt, 
miért volt változás az egyesület 
által benyújtott kompenzáci-
ós listán.  A lista eredetileg 
12 nevet tartalmazott, majd 
a nyilvántartása vétel napjára 
az utolsó két nevet, Horváth 
Gáborét és Varga Franciskáét 
törölték. 

Magyar Károly úgy fogal-
mazott: Ő minden képviselő-
nek elintézte a papírmunkát, 
minden képviselő bejutott, 

nyilvántartása vették. „Tessék 
elmenni kampányolni, azzal 
kell foglalkozni. A lista pedig 
a belügyünk. Mindenki azon 
vitatkozik, hogy a listán ki 

kerül előre. A listát ki kell ér-
demelni, mert aki rengeteget 
kampányolt, lejárta a lábát, be-
járta az összes területét, hogy 
hol milyen probléma van, az 
ne kerüljön már a lista utolsó 
részére, mert a lista egyébként 
is egy felesleges dolog, mert 
a szavazatok alapján fog ki-
derülni, ki hova fog kerülni.” 
– fogalmazott Magyar Károly, 
aki hangsúlyozta: ő azzal sze-
retne foglalkozni a választá-
sokig, hogy minden jelöltjük 
bejusson a testületbe. Állás-
pontja szerint a közgyűlések 
összehívása jogszerűtlen volt, 
ezért továbbra is ő az elnök. Az 
egyesület bomlasztása viszont 
véleménye szerint elkezdődött. 

„Az elnök úr Magyar Károly 
visszahívását kezdeményezte 
az egyesület. Két héttel ezelőtt 
összehívtak egy közgyűlést, 
amely felmentette az elnököt 
a funkciója alól. vasárnap volt 

a következő közgyűlés, amely-
nek feladata volt az alapszabály 
módosítás, korrigálni kellett a 
helyzetnek megfelelően, illetve 
új elnökválasztás, új elnökség 
választás volt.” – mondta Sza-
bó László, aki arról is beszélt: 
az új elnökség neki szavazott 
bizalmat, véleménye szerint 
minden szabályos volt, jogilag 
a közgyűlés után a jegyzőköny-
vek aláírásával hivatalossá vált 
a tisztújítás. 

A két  Cegléden jelöltet állító 
szervezet kompenzációs listája 
a következőképpen állt össze:
FIDESZ – KDNP: 1. Hegedűs 
Ágota, 2. Hörömpő Anna-
mária, 3. Rimóczi Gábor, 4. 
Kónya Ágnes, 5. Dr. Ferenczi 
Norbert, 6. Takátsné Györe 
Anett, 7. Imregi Tibor, 8. Klé-
ment György, 9. Károly Ferenc, 
10. Tarr Felicián.
CZIGLE POLGÁRI ÉRDEK-
VÉDELMI EGYESÜLET: 
1. Dr. Czinege Imre, 2. Földi 
Áron, 3. Magyar Károly, 4. 
László Ágnes, 5. Fehér István, 
6. Szováti Árpád, 7. Szabó 
László, 8. Fülöp Sándor Imre, 
9. Csuri Károly, 10. Csipai 
Gergő.

ELNÖKVÁLTÁS?
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Sokszor folyik a vita, hogy létezik-e Isten 
vagy nem létezik. Ennek a kérdésnek a 

megválaszolásához onnan kell elindulnunk, 
hogy azt tisztázzuk: mit jelent létezni?

A létezés azt jelenti, hogy valami ezen a vi-
lágon, ezen a földön, ebben az univerzumban 
van. Létezni azt jelenti, hogy: élni. A létezés 
az, ami a halállal elmúlik. A létezés jelenti 
azt a csodálatos dolgot, aminek felfogására 
életünk végéig sem vagyunk teljesen képe-
sek: hogy itt vagyok, lélegzem, cselekszem, 
gondolkodom, látom magamat és látom az 
életet magam körül. Létezem. 

Isten azonban nem létezik. Istennek hívjuk 
a világnak azt a részét, amely nem fogható fel 
az ember számára. Az életen túl, a halálon túl 
van Isten. Isten az, aki nagyobb a létezésnél. 
Isten az, aki több az időnél. Istennek hívjuk 
a láthatatlan világot, mindazt, ami túlesik az 
érzékelésünkön. 

A Biblia első felében, az Ószövetségben 
egy nagyon különös történetet olvashatunk. 
Itt Mózes egy égő csipkebokrot lát. Egy olyan 
bokrot, amely ég, de nem ég el! Közelebb megy, 
egy hang megszólítja, és elmondja neki, hogy 
ő Mózes őseinek istene, aki meghallotta az 
egyiptomi rabságban szenvedő zsidók sóhaját, 

és most ki fogja szabadítani a zsidókat, és ebben 
Mózes lesz a segítsége. Mózes visszakérdez: 
„ha megkérdezik tőlem, hogy mi a neved, 
mit mondjak nekik”? A válasz: „Vagyok, aki 
vagyok” (elolvasható Mózes első könyve 3. fe-
jezetében.) Az eredeti szöveget így is le lehet 
fordítani: „voltam, aki voltam” és „leszek, aki 
leszek”. Isten tehát az, aki örökké van, volt, lesz. 
Nem létezik, hanem van. Isten az, aki elgondolt 
minket, aki a létezést hozta létre – ha szabad 
ennyire bonyolultan fogalmazni. 

Istentől éppen ezért sokkal nehezebb elsza-
kadni, mint gondolnánk. Ezer és egy formában 
tiszteljük őt és örülünk neki önkéntelenül. 
Ezer és egy kérdést teszünk fel neki fájdal-
maink idején. Rajtunk múlik, hogy mennyire 
tesszük tudatossá a kapcsolatot. Megkönnyíti 
a lelket, egyszerűvé teszi az életünk rendezé-
sét, ha nem csak távolról, személytelenül és 
névtelenül, homályosan foglalkozunk vele, 
hanem a nevén nevezzük. A keresztyén hit a 
lényeget ragadja meg akkor, amikor Istenhez, 
mint személyhez szól, és felismeri, hogy Isten 
szól hozzá. Nem a velünk együtt létezőt ke-
ressük, hanem azt, aki az egész létezésünknek 
értelmet, örömet adhat. 

Bereczky Örs

ISTEN NEM LÉTEZIK, HANEM VAN

vallás
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A 1997. évi XXXI. törvény 
21/C. § (1) bekezdése értelmé-
ben a települési önkormányzat 
a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében – a szülő, törvé-
nyes képviselő kérelmére – a 
déli meleg főétkezést a hát-
rányos helyzetű gyermek és a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére ingyenesen 
biztosítja.

A jogosultság szempontjá-
ból fontos, hogy az ingyenes 
gyermekétkeztetés feltétele, 
azaz a hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzet 
az étkeztetés megkezdését 
megelőző harmincadik napon 
fennálljon.

Az évközi szünet (őszi, téli, 
tavaszi) időtartama alatti gyer-
mekétkeztetés lehetőségéről a 
jegyző írásban tájékoztatja 
azon szülőket, törvényes kép-
viselőket, akiknek gyermekei 
rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek, 
és hátrányos, vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetűek, 
valamint jogosultságuk 2019. 
szeptember 1. napján fennáll.

A tájékoztatóhoz mellé-
kelt, jelentkezéshez gyer-
mekenként szükséges nyi-
latkozatokat a Ceglédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
(2701 Cegléd, Pf.: 85., vagy 
Kossuth tér 1.) szociális 
csoportjához (fszt. 003.) kell 
visszajuttatni, 2019. október 
22. napjáig. 

A szünidei gyermekétkezte-
tés megkezdése előtt a jegyző a 
nyilatkozatokat megvizsgálja, 
és ha azt állapítja meg, hogy 
a gyermek arra nem jogosult, 
írásban értesíti a szülőt, tör-
vényes képviselőt.

Az évközi szünidei gyer-
mekétkezést az őszi szünet 
időtartama alatt 2019. október 
28., 29., 30. és 31-én, összesen 
4 munkanapon, téli szünet 
időtartama alatt 2019. de-

cember 23., 30., 31., valamint 
2020. január 2-án és 3-án, 
összesen 5 munkanapon, a 
tavaszi szünet időtartama 
alatt 2020. április 9-én és 14-
én, összesen 2 munkanapon 
lehet igénybe venni.

Az ebédet 11.30 és 12.15 
óra között lehet a választott 
intézményben elfogyasz-
tania a gyermeknek, vagy 
hazavinni. Ételhordó nem 
szükséges.

Helyszínek:
1. Várkonyi István Általános 

Iskola Örkényi Úti Tagiskolája
2. Ceglédi SZC Bem József 

Műszaki Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

3. Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola Budai Úti Tagiskola

Ha gyermeke betegség 
vagy egyéb okból nem veszi 
igénybe az étkezést, a Hivatal 
53/511-400/326 mellékén kell 
jelenteni!

Cegléd Város 
Önkormányzata

Tájékoztatás az évközi szünetek gyermekétkeztetésről
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FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET
Helye: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 17. 

Telefonszám: 06-1-301-6969, 112, 104.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Hétvégén és ünnepnapon reggel 8 órától este 

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

Telefonszám: 06-1-301-6969, 112, 104.

Orvosi és gyógyszertári ügyeletek

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

2019. szeptember 19. csütörtök: Tömörkény 
Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi út 46-49. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig. 

2019. szeptember 20. péntek: Szent Imre Gyógy-
szertár  Cegléd, Szent Imre h. u. 22. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig. 

2019. szeptember 21. szombat: Kígyó Patika 

Cegléd, Reggel utca 2. Ügyelet: 19:00 - 22:00 óráig

2019. szeptember 22. vasárnap: Felszegi Gyógy-
szertár Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Ügyelet: 

8:00 - 22:00 óráig. 

2019. szeptember 23. hétfő: Szent Anna Gyógy-
szertár Cegléd, Kőrösi út 11. Ügyelet: 20:00 - 22:00 

óráig. 

2019. szeptember 24. kedd: Belvárosi Gyógy-
szertár Cegléd, Szabadság tér 9. Ügyelet: 20:00 

- 22:00 óráig. 

2019. szeptember 25. szerda: Gyógyír Gyógyszer-
tár Cegléd, Rákóczi út 7. Ügyelet: 20:00 - 22:00 

óráig. 

2019. szeptember 26. csütörtök: Pingvin Patika 
Cegléd, Múzeum u. 2-4. Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig 

2019. szeptember 27. péntek: Schulek Gyógy-
szertár Cegléd, Kőrösi út 51. Ügyelet: 20:00 

- 22:00 óráig. 

2019. szeptember 28. szombat: PatikaPlus 
Gyógyszertár Cegléd, Malomtó szél 30. TESCO 

Áruház. Szombati nyitva tartás: 8:00 – 19:00 Ügye-

let: 19:00 - 22:00 óráig. 

2019. szeptember 29. vasárnap: Tömörkény 
Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi út 46-49. Ügyelet: 

8:00 - 22:00 óráig. 

2019. szeptember 30. hétfő: Szent Imre Gyógy-
szertár Cegléd, Szent Imre h.u.22. Ügyelet: 20:00 

- 22:00 óráig. 

2019. október 01. kedd: Kígyó Patika Cegléd, 

Reggel utca 2. Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig. 

2019. október 02. szerda: Felszegi Gyógyszer-
tár Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig.

2019. október 03. csütörtök: Szent Anna Gyógy-
szertár Cegléd, Kőrösi út 11. Ügyelet: 20:00 - 22:00 

óráig.
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20. oldal

A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

20. oldal

„Együtt leszünk! – Ott leszek 
czeglédi testvéreim közt, a nagy 
ünnepen, midőn a gyönyörű 
szobrot leleplezi az a város, mely 
magát Kossuth Lajos városának 
szerette nevezni: és tényleg az ő 
városa most is, az ő elveinek vá-
rosa, de nemcsak városa, hanem 
erős vára… Kossuth Lajos Czeg-
lédet melegen szerette; itt lesz 
most alakja köztünk örökre; és 
szivünkhöz fog szólni mindig a 
néma szobor.” – Kossuth Ferencz

(Czegléd, XX. évf. 37. sz., 1902. 
szeptember 14., 1. o.)

„Megvirradt végre a nagy 
nap: Kossuth Lajos születésének 
százéves évfordulója. Vártuk is 
már nagyon: lázasan, epedőn… 
Takács József ev. ref lelkész tar-
totta hatalmas szónoki lendüle-
tü beszédét. Sokáig beszélt: égő 
tűzzel, lelkesedéssel, rajongó 
hazaszeretettel, de azért nem 
fáradt el... Lehullott immár a 
lepel a szoborról: most már 
látják testi szemeink érzalakját 
annak a dicsőnek, ki hazáját és 
nemzetét mindenek felett sze-
rette… Átadlak téged Czegléd 
közönségének oltalmába, át-
adlak e nemes város gondozása 
alá, hogy ez a nép, mely mindig 
tudott lelkesedni a szabadság 

szent eszméjéért, őrizzen meg 
téged… Midőn bevégezte beszé-
dét érdekes és megható jelenet 
történt. Szavai – hiszen tudjuk, 
ismerjük őt, milyen szépen, 
milyen ékesen tud beszélni – 
annyira meghatották Kossuth 
Ferenczet, hogy mikor leszállott 
az emelvényről, odament hozzá, 
megölelte és megcsókolta. Mi-
kor pedig lehullott a szoborról a 
lepel és látható lőn a nemes alak, 
a közönség zajosan megéljenez-
te annak alkotóját; föl kellett 
állnia a szónoki emelvényre, 
hogy mindenünnen láthassák; 
a fehérruhás lányok gyönyörü 
rózsa és szegfű csokrot adtak 
neki emlékül ezen felirással: 
A fehérruhás lányok – Hor-
vay Jánosnak. Ezután Gubody 
Ferencz polgármester rövid 
lendületes beszéd kiséretében 
átveszi a szobrot és igéri, úgy 
az egész város, mint a maga 
nevében, hogy arra mindig 
őrködni fog.”

(Czegléd, XX. évf. 37. sz., 1902. 
szeptember 18., 1. o.)

„(Saját tudósítónktól) - Czeg-
léd városának ma fényes, meleg, 
festői és mély hazafi ságú ünne-
pe volt, melyre épp úgy, mint 
a Kossuth-szobrára a fejlődő 

alföldi város örökre büszke le-
het… Az ünnepet jelentékennyé 
tette az, hogy nemcsak a főváros 
elküldte képviselőjét (Kun Gyu-
la tanácsost) és koszorúját, de a 
szomszéd városok és községek 
is mind nagyobb küldöttséggel 
voltak képviselve. Azonkivül 
ott volt a két Kossuth-fi ú, Lajos 
Tódor és Ferenc és kiséretükben 
negyvenkét független képvise-
lő. A boltokat ma Cegléden ki 
sem nyitották. A város gazdag 
zászlópompát öltött, minden 
ember ünnepi ruhában volt, s a 
mezei munka is az egész széles 
határban szünetelt. Gyönyörű 
volt a budapesti vendégek foga-
dására kirukkolt nyolcvan főnyi 
parasztbandérium, mely remek, 
tánczos, tüzes paripáival s lóra-
termettségével közbámulatot 
keltett. Horvay János ceglédi 
szobor művésze, s mondjuk ki 
mindjárt, hogy az ifj ú szobrász 
ezzel a munkájával nagyot al-
kotott, mert nemcsak kitűnő, 
hanem egy szózatos, lángoló, 
hevítő, igazi magyar szobrot 
teremtett. A szobor a város leg-
előkelőbb helyén, az Árpád-té-
ren áll.” 

(Budapesti Hírlap, 22. évf. 257. 
sz. 1902. szeptember 19., 4. o.)

A ceglédi Kossuth-szobor leleplezése – 1902. szeptember 18.
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AZ UNOKA 
TENYÉRLENYOMATA

Amolyan városi legendának 
tartottam, hogy a Dózsa-szob-
runkon ott van a szobrász 
unokájának kézlenyomata. 
Városvédős főnökömtől, Ko-
csis Istvántól is hallottam er-
ről, akkor sem hittem… Erre a 
napokban elém került egy cikk 

Mészáros Ákos tollából, aki a 
Somogyi József születésének 
100. évfordulója (2016. jú-
nius 9.) alkalmából rendezett 
kiállítás kapcsán emlékezett 
meg a mesterről. Megemlít 
egy tévériportot, melyben egy 
éppen készülő szobor kapcsán 
D. Fehér Zsuzsa műtörténész 
megkérdezte Somogyit, mit 

tart a művén a legjobbnak. Ő 
erre megmutatta rajta a kis 
kézlenyomatot, az unokája 
keze nyomát. „Ez minden-
nél többet ér” – mondta. A 
cikkben nem említik meg, 
melyik szobor készült akkor a 
műteremben. No, ez az, gon-
doltam, ez a régi riport lehet 
az eredete a mi legendánknak, 
mert számunkra természetes, 
hogy épp akkor csakis a mi 
szobrunk készülhetett.  Fel is 
hívtam Istvánt, hogy mondja 
meg – szerinte! – hol találha-
tó a szobron a kéznyom. Azt 
mondta, a szobor mögé állva 
Dózsa jobb oldalán, a kasza-
nyél melletti sávban kell keres-
ni. No, majd én ellenőrzöm, 
melyik felületi „redőbe” kell 
belelátnunk a kéznyomot… 
Képzeljék, ott van!!! (István-
tól ezúton kérek bocsánatot 
…) Még el is simította az 
anyagot a nagypapa, hogy az 
unoka belenyomhassa a kis 
kezét. Amikor ezt elmeséltem 
a barátaimnak, valaki meg-
kérdezte: „Na és akkor mi 
van? Mitől olyan érdekes ez? 
A szobor a lényeg, nem?” Ne-
kem erről más a véleményem. 

A „Séta Kossuth városában” címmel meghirdetett vetélke-
dőhöz ígértünk segédanyagot, amiből kettő meg is jelent, de 
nem számoltam a város sűrűsödő szeptemberi programjával, 
melyekről a Hírmondó hivatott tudósítani, így már a múltkori 
számból is kiszorultunk. A Szabadság tér és a Kossuth tér ne-
vezetességeiről már csak a cegled.hu oldalon olvashatnak, de 
hogy az érdeklődésüket ébren tartsam, egy témát körbejártam 
cikk formájában.

Hamarosan vetélkedünk!
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Képet kaptam egy emberről, 
a szobrászról, akinek a neve 
már eszünkbe sem jut, amikor 
naponta elsietünk a szobor 
mellett a piacra.

Ellentmondásokkal teli kor-
szakban ívelt fel Somogyi 
József pályája, hiszen például 
a szakmai hírnevet meghozó 
szobra, a Martinász 1953-
ban készült, és elhelyezésére 
évekig kellett várni, mert túl 
soványnak, rongyosnak, el-
csigázottnak találták a mun-
kást… Csak a martinászok 
írtak köszönő levelet, mert 
úgy érezték, a szobor hűen 
tükrözi azt a kemény harcot, 
amit az ember folytat a fémek 
előállításáért. Ők értették. 
Vagy itt van a mi Dózsánk. So-
vány, éhes parasztot látunk, de 

mozdulatlanságában is érezni 
a fenyegető feszültséget, a fér-
fi asságot, az erőt, a tenni aka-
rást. Igen, modern szobor volt 
ez 1972-ben, és elég vegyes 
volt a fogadtatása a városban, 
bár sokan megértették, hogy 
Somogyi József nem Dózsát 
akarta megmintázni, hanem 
az eszmét, a gondolatot, amit 
Dózsa képviselt. Épp ezért 
nem avultak el még a „fel-
sőbb megrendelésre” készült 
köztéri szobrai sem, mert a 
téma ilyen megközelítésével, 
a mélyben feszülő érzelmek 
megjelenítésével az örök em-
berit ragadta meg. Egyszer 
egy tanítványa tökéletesnek 
látszó szobrát vizsgálgatta, 
majd a tanítvány kérdésére, 
hogy mi hiányzik belőle, csak 

ennyit mondott: „a varázslat”. 
Számomra a Dózsa-szobor-
ban nemcsak az a varázslat, 
ahogy közvetíti a jobb sor-
sukért harcra kész jobbágyok 
elszántságát, de az is varázslat, 
hogy akkor és ott – a 70-es 
évek elején a műteremben – a 
nagypapa előbbre került, mint 
a szobrászművész…

Varga Babó
Városvédő és Szépítő Egyesület

*****
Forrás: Mészáros Ákos: A szo-

bor az eszmét ábrázolja – Száz éve 
született Somogyi József szobrász-
művész. Új Ember-Mértékadó, 
2016. május 30. https://ujember.
hu/a-szobor-az-eszmet-abrazol-
ja-szaz-eve-szuletett-somogyi-jo-
zsef-szobraszmuvesz/ (A letöltés 
ideje: 2019. augusztus 21.)
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Beindult a ceglédi vagy ceglé-
di vonatkozású őszi kulturális 
rendezvények sora. Beszámo-
lónkban két könyvtári rendez-
vényről és egy festménykiállí-
tásról adunk ismertetést.

A Ceglédi Városi Könyv-
tár Irodalombarátok Köre 
szeptemberi zenés-irodalmi 
rendezvényén ’Ének a ha-
tártalanról’ címmel Weö-
res Sándorra emlékeztünk 
szeptember 6-án. Műveiből 
olvastunk fel részleteket, má-
sok visszaemlékezéseit. Az est 
szerkesztője Terecskei Ágnes, 
a Kör vezetője volt.

Weöres (1913-89) a XX. 
század egyik legjelentősebb 
magyar irodalmi alakja volt, 
példaképének tekintette Adyt, 
Kosztolányit és Babitsot. A 
Nobel-díj kétszer is ’megle-
gyintette’, Pomogáts vissza-
emlékezése szerint 1981-ben 
bekerült a legszűkebb kört 
képező három jelölt közé.

Az eseményen „csak” versek 
szerepeltek Weöres Sándortól. 

Terjedelmes életművének 
több hosszabb költemény, 
prózai mű és rengeteg mű-
fordítás is részét képezte, ezek 
most legfeljebb megemlítve 
lettek. A Weöresről szóló 
kritikák, visszaemlékezések 
szerzői között volt Illyés Gyu-
la, Polcz Alain, Lator László 
vagy Pomogáts Béla.

Weöres kisgyermekkorától 
tudatosan készült a költői 
pályára, éjszakai bagolyként 
alkotott, közben nem csak a 
múzsák, de a cigaretta és az 
alkohol is „segítették”. Felnőtt 
testbe bújt gyermeki lélek! 
A cikk szerzője tanúsíthatja, 
hogy valóban ilyen volt We-
öres, a 70-es évek végén volt 
alkalmam vele és feleségével 
személyesen is találkozni. Ra-
jongott a keleti fi lozófi ákért, 
26 évesen a fi lozófi ai doktori 
címet is megszerezte.

Megtudhattuk, hogy Weö-
res (akit ismerősei még idős 
korában is Sanyikának szólí-
tottak) szerelmes volt Polcz 

Alainbe, az ’Őszi éjjel izzik 
a galagonya’ kezdetű versét 
neki rögtönözte néhány perc 
alatt. Sanyika imádta a macs-
kákat, Eliot ’ Macskák könyve’ 
c. művének is ő volt az egyik 
fordítója; mikor egyik ked-
vencét el kellett altatni, még 
az öngyilkosság is megfordult 
a fejében (gyermekkorában is 
többször kísérletet tett erre). 
Károlyi Amyval (aki a felesége 
lett) egy temetőben randevú-
zott először, ahol rájuk zárták 
a kaput éjszakára.

Az esten összesen húsz ver-
se hangzott el, közöttük jó 
néhány emblematikus költe-
ménye is (például: Ars Poe-
tica; Fű, fa, füst; Valse Triste; 
Hála-áldozat, A galagonya, 
Az éjszaka csodái; Pastorale; 
A fekete kandúr; Ének a ha-
tártalanról).

Három megzenésített versét 
Csanád László ’Csiga’ adta elő 
(zenei segítségükért köszö-
net illeti Gryllus Dánielt és a 
Hangraforgó együttest). Fu-

Szó, 
zene, 
kép

Feledy Balázs és Mikloso-
vits László, a háttérben az 
Utolsó séta’ c. alkotás
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volán közreműködött Czakó 
Julcsi. Az estet vetített képek, 
illetve egy Weöres Sándor ál-
tal elmondott, a ’Nagyság’-ról 
szóló monológ tette még ér-
dekesebbé.

Szintén a városi könyvtár 
adott otthont szeptember 
12-én Sasvári Angelika első 

önálló estjének, melynek címe 
’Akarom tisztán lássatok’ volt.. 
Angelika mindössze 15 éves, a 
Ceglédi Kossuth Gimnázium 
10.-es tanulója, énekel, zon-
gorázik, zenét szerez. Volter 
Kálmán kezdeményezésére 
kereste meg a könyvtár veze-
tőjét, Kabdebó Ladik Líviát, 
aki miután látta a forgató-
könyvet, a komoly szándé-
kot, örömmel adott helyt a 
rendezvénynek.

A teltházas eseményen 
felnőtt előadókhoz méltó 
magabiztossággal adta elő a 
műveket. A bemutatott 18 
produkció többségének ő 
volt a zeneszerzője. Néhány 
számnál két kisebb testvére 
(ők 5.-esek a gimnázium-
ban) is közreműködött. A 
megzenésített versek sorában 
hallhattuk Petrarca, Szabó 
Lőrinc, József Attila, Ady 
Endre, Tőzsér Árpád, Radnóti 
Miklós, Kosztolányi Dezső, 
Habony Virág (osztálytárs), 
Szilágyi Domokos verseit, 
illetve egy-egy Cseh Tamás és 
Piramis számot (ez utóbbiak 
esetében a zongoraátiratot ké-
szítette el). Minden bizonnyal 
sokszor fogunk még Angeli-
kával találkozni a következő 
években, évtizedekben, tehet-
ségére büszke lehet a családja, 
tanárai, és persze legfőképpen 
ő maga.

A harmadik eseményre nem 
Cegléden, hanem a Monori 
Vigadóban került sor. A kiál-
lító művész a jelentős ceglédi 
’érintettségekkel’ rendelkező 
grafi kusművész, Miklosovits 
László volt.  Alkotásaival az 
elmúlt évtizedekben milliók 
találkozhattak. Legismertebb 
talán a Rakéta Regényújság, 
amelynek illusztrátora volt, 
de más folyóiratokban és szá-
mos könyvben is megjelen-
tek rajzai. Kedvencei Arany 
János és Márai Sándor, de 
– sok más mellett – Krúdy, 
Radnóti, Karinthy, Hrabal is 
‚kezei alá kerültek’. Mikloso-

vitsnak többször volt önálló 
kiállítása az előző években 
Cegléden is, legutóbb, két 
éve ’Az Illusztrátor’ címmel 
a Kossuth Múzeumban. A 
Monoron, szeptember 9-én 
megnyílt ’Újratöltve’ című, 
jubileumi (75 éves a művész) 
kiállításán új oldaláról mutat-
kozik be az alkotó. A vernisz-
százst Feledy Balázs műítész 
nyitotta meg, aki kiemelte, 
hogy a kiállított képek egy 
része fotóalapú, amelyeket 
a digitális technikák széles 
körű alkalmazásával alakított 
Miklosovits műalkotásokká, 
majd vászonra nyomtatva 
tárgyiasultak. A bemutatott 
mintegy harminc mű szín-
világát nagynevű grafi kusok 
alkotásaihoz (pl. Reich Ká-
roly) hasonlította. Érdemes 
lenne ezt az anyagot a ceglédi 
közönségnek is bemutatni, ezt 
Miklosovits László is biztosan 
örömmel venné! Szeptember 
20-án a Varsói Magyar Kultu-
rális Intézet kiállítótermében 
nyílik meg a művész követke-
ző kiállítása ’Sziszifusz Var-
sóban’ címmel.

JI, a Krónikás
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kulturális
paletta

„EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT…”

Kolozsvári-Donkó Rebeka népmesékhez és 
mondókákhoz készült illusztrációiból, mézes-
bábjaiból nyílik kiállítás a Nép-
mese Napja alkalmából szep-
tember 27-én, pénteken 14.00 
órakor a Kossuth Művelődési 
Központ Kamaragalériájában.
A tárlat tiszteleg a 160 éve 
született és 90 éve elhunyt 
„nagy mesemondó”, Be-
nedek Elek emléke előtt. 

Kolozsvári-Donkó Rebeka kézműves csa-
ládban született. Ez a háttér és indíttatás 
meghatározó volt számára. 2008-ban végzett 

néprajz-művelődésszervező 
szakon a Debreceni Egyete-
men. Elsajátította a zománc-
művesség alapjait és kiala-
kította egyedi magos-rátétes 
mézeskalács világát. Tagja a 
Bihari Népművészeti Egyesü-
letnek. Forrás: www.facebook.
cegledigaleria

Csipkerózsika klasszikus története eleve-
nedik meg a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
zenés-táncos produkciójában október 
6-án, vasárnap délelőtt a Hagyományok 
Házában. A darab érdekessége, hogy az 
eredeti néptáncok mellett minden elhang-
zó szöveg és felcsendülő dallam a tradi-
cionális magyar folklórból táplálkozik, és 
annak elemeit használja fel e közismert 
mesedarab színpadi megfogalmazásában. 
Forrás: www.hagyomanyokhaza.hu, Fotó: 
Váradi Levente.

Az oldalt összeállította KozI

SZERZŐI EST A ZENE VILÁGNAPJÁN
A Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény szeptember 30-án, hétfőn 17.30 órakor 
– a Zene Világnapja alkalmából – koncertet szervez 
hangversenytermébe. Az esten a zeneiskola három 
tanárának, Solymosi Sebestyénnek, Volter Kálmán-
nak és Kulcsár Kristófnak zeneműveiből hallhat a 
közönség. Közreműködnek az iskola tanárai, tanulói
és meghívott előadók. (Cegléd, Kút u. 2.) Forrás és kép: 
www.facebook.ErkelFerencAMI

CSIPKERÓZSIKA
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Minősített Intézmény 
 

   2010     2017 

Térítési díj: 12 500,-Ft/félév
Rendszeres gyermekvédelmi esetén: 4000,-Ft/félév
Hátrányos helyzet esetén: ingyenes
Beiratkozás, tájékoztatás : A foglalkozáson vagy Cegléd, Köztársaság u.4.! 09.25-ig
facebook.com/tetz.alapfokumuveszetiiskola tetzami@tetz.hu    53/311-269

Szeretettel  várunk minden tanulót!

Képzőművészet:

Társastánc:
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Prof. Dr. Hermann Róbert 
történész az 1990-es években 
kezdte gyűjteni az 1848-1849. 
évi forradalom és szabad-
ságharc eseményeit és sze-

replőit ábrázoló grafi kákat. 
Gyűjteményének első darabja 
Tyroler József litográfi ája volt 
Józef Bem altábornagyról, 
a szabadságharc legendás 

Bem apójáról. Először 1994-
ben, Kossuth Lajos halálá-
nak századik évfordulóján 
állított ki több más gyűjtővel 
együtt, azóta rendszeresen 
vannak közös kiállításai Do-
bák Gézával, illetve immáron 
több saját kiállítása is volt. 
E kiállítások helyszínei kö-
zött volt Budapest (Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest 
Történeti Múzeum), Kecske-
mét, Kiskőrös, Bonyhád, Mór, 
Kiskunfélegyháza, Székes-
fehérvár, Komárom, Szolnok, 
Debrecen, de Dobák Gézával 
közös kiállítása volt a berlini 
Magyar Intézetben, illetve sa-
ját kiállítása a bécsi Collegium 
Hungaricumban.

A gyűjtemény ma már 
mintegy 400 eseményábrázo-
lásból és karikatúrából, illetve 
több mint ezer portréból áll. 
Ez utóbbiak jelentős részét 

A Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztivál alkalmából 
épült kiállítás a Ceglédi Galériában. Bár a tárlat már szeptem-
ber 17-től megtekinthető, a hivatalos megnyitó ünnepségre 
szeptember 20-án délelőtt kerül sor, amikor a kiállításban Dr. 
Hermann Róbert tart rendhagyó tárlatvezetést.

CSUDÁKNAK ÉVE – 1848-1849

KIÁLLÍTÁS DR. HERMANN RÓBERT TÖRTÉNÉSZ 
GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Bécsben vásárolta, amikor 
2003-2008 között a Bécsi 
Magyar Állandó Hadilevéltári 
Kirendeltség vezetője volt.

Jelen kiállítás anyaga az 
1848-1849. évi hadi esemé-
nyeknek, illetve azok magyar 
és osztrák főszereplőinek állít 
emléket. Időhatárai a téli és 
a tavaszi hadjáratot ölelik 
fel, a végre az aradi vértanúk 
csoportképe utal. 

A tárlat különlegessége a 
Magyar Nemzeti Múzeumból 
érkezett 3×2m-es terepasztal, 
melyen ólomkatonákból épí-
tett seregek mutatják be 1849 
nyarának hadi helyzetét a 
Kárpát-medencében.

„A terepasztal a Kárpát-me-
dence M=1:300 000 dom-
borzatos térképe. A terep 

hétszeres domborzati torzí-
tással készült, így a Kárpátok 
hegylánca markánsan elválik 
a környezetétől. A térképen 
megjelenítésre kerültek a je-
lentősebb folyók, a Balaton, 
a Magyar Királyság terüle-
tén működő vasútvonalak 
és a még hivatalosan át nem 
adott, de ekkor már közleke-
désre alkalmas Lánchíd. A 
katonailag jelentősebb tele-
püléseket névtáblák jelölik, 
kis zászlócskával utalva az 
aktuális befolyási övezethez 
tartozásról.

A nagyobb katonai egysé-
geket, felvonuló vagy harcban 
álló hadseregeket 1200 db, 
1:100 méretarányú fi gura je-
leníti meg úgy, hogy 1 fi gura 
nagyjából 500 fő katonának 

felel meg. Ettől az aránytól 
jelentősebb eltérés csak az 
orosz főerőknél van, ahol az 
óriási méretű sereglétszám 
ezt szükségessé tette. A tüzér-
ségnél más arányszám érvé-
nyesül, itt 1 ágyú körülbelül 
25 valódi löveget jelenít meg. 
Ettől nagyobb eltérés itt is csak 
az orosz főerőknél található.
A terepasztalon a felvonuló 
katonai egységek mellett több 
kisebb dioráma látható.” – fo-
galmaz Takács Krisztián, a 
terepasztal készítője. (www.
wargame.hu)

A kihelyezett történelem 
óráknak is helyet adó tárlat 
október 4-ig tekinthető meg.

KozI
Fotók: Dr. Hermann Róbert, 

Takács Krisztián



30. oldal

A VÁRVAG Nonprofi t Kft. (2700 

Cegléd, Gubody u. 28.) Ceg-

léd Város Önkormányzatának 

megbízása alapján egyfordulós, 

nyilvános pályázatot hirdet az 

önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező, Cegléd belterület 

954/A/50 helyrajzi számú, termé-

szetben Cegléd, Jászberényi út 

13-17. szám alatt található 28 m2 

alapterületű raktár megnevezésű 

nem lakás céljára szolgáló helyi-

ség értékesítésére. 

Kikiáltási ár: Az ingatlan mini-

mális vételára bruttó 1.600.000.-

Ft. A pályázat benyújtásának 

határideje: 2019. október 28. 

(hétfő) 16.00 óra. 

A teljes pályázati kiírás meg-

található www.varvag.hu hon-

lapon.

Az ingatlan előre egyeztetett 

időpontban megtekinthető 

(VÁRVAG Nonprofi t Kft. ügy-

félszolgálat hétfőtől – csü-

törtökig 13:00-16:30, pénte-

ken 9:00-12:00) 2700 Cegléd, 

Gubody u. 28., vagy telefon: 

53/505-247). 

A pályázattal kapcsolatosan 

bővebb felvilágosítást a VÁRVAG 

Nonprofi t Kft. irodájában lehet 

kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 

28.) személyesen, vagy a 06/53-

505-248-as telefonszámon. 

A VÁRVAG Nonprofi t Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasz-

nosító, a többször módosított Cegléd Város Önkormányzatának a 

lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V28.) KT. rendelet 

30.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot ír ki a Cegléd 

Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd 

belterületi 86/A/1 helyrajzi számú, természetben a Cegléd, Szabadság 

tér 8. szám alatt található 181 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség, 

valamint 100 m2 alapterületű pincehelyiség megnevezésű nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadására. A pályázat benyújtásának 

határideje: 2019. október 28. (hétfő) 16.00 óra. A teljes pályázati 

kiírás megtalálható www.varvag.hu honlapon. A helyiség előre 

egyeztetett időpontban megtekinthető (VÁRVAG Nonprofi t Kft. ügy-

félszolgálat hétfőtől – csütörtökig 13:00-16:30, pénteken 9:00-12:00) 

2700 Cegléd, Gubody u. 28., vagy telefon: 53/505-247). A pályázat-

tal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofi t Kft. 

irodájában lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) személyesen, 

vagy a 06/53-505-248-as telefonszámon. 

A VÁRVAG Nonprofi t Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) Cegléd Vá-

ros Önkormányzatának megbízása alapján egyfordulós, nyilvános 

pályázatokat hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 

Cegléd külterület 0987/54 helyrajzi számú, természetben Cegléd, 

Törteli úti volt Dózsa György laktanya területén található kivett 

telephely, épület és udvar megnevezésű ingatlanon lévő 1-5. számú 

korábban legénységi szállásként használt épületek, és hozzá tartozó 

telekrészek értékesítésére.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 25. (hét-

fő) 16.00 óra. A teljes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.

varvag.hu honlapon. Az ingatlanok előre egyeztetett időpontban 

megtekinthető (VÁRVAG Nonprofi t Kft. ügyfélszolgálat hétfőtől – 

csütörtökig 13:00-16:30, pénteken 9:00-12:00) 2700 Cegléd, Gubo-

dy u. 28., vagy telefon: 53/505-247). A pályázattal kapcsolatosan 

bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofi t Kft. irodájában lehet 

kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) személyesen, vagy a 06/53-505-

248-as telefonszámon. 

Pályázatok helyiség értékesítésére, bérbeadására
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„Az embernek csak egy élete 
van. Én világéletemben a föl-
deken szerettem igazán dol-
gozni. Ugyanakkor ba-
rátaim azzal érvelnek, 
hogy amit újságíróként, 
tévésként, könyvek író-
jaként létrehoztam, ab-
ból sokkal több haszna 
lett az országnak, mint-
ha földet művelő ember 
maradtam volna. Ez 
egy örök vita volt – és 
maradt is.”

Pár héttel ezelőtt 
ünnepelte századik 
születésnapját Bálint 
György, akit egysze-
rűen csak Bálint gaz-
daként ismer az ország. 
Ezt a szép kort nem 
sokan érik meg, főleg 
nem jellemző a magas 
életkor a férfi ak köré-
ben, ráadásul kifeje-
zetten kevés az olyan 
százéves férfi , aki valamiért 
ismertnek számít. A hivatá-
sos és az amatőr kertészek 
tízezreinek mentora ebben 
az önéletírásban arról mesél, 
hogyan élte túl a munka-
szolgálatot és a mauthauseni 
haláltábort; milyen következ-
ményei voltak annak, hogy 
már a kommunizmus elején 

kuláknak nyilvánították; mit 
érzett, mikor közölték vele, 
nincs szükség a több ezer ol-

vasó kedvencévé vált Kedves 
Húgom! címet viselő kerté-
szeti tanácsadó rovatára a 
Nők Lapjában; miként tette 
túl magát azon, hogy meg-
szűnt a számára országos is-
mertséget hozó tévéműsor, az 
Ablak. Bálint gazda aprólékos 
részletességgel veszi sorra 
élete fontos eseményeit, mi-

közben az átélt szenvedések és 
megpróbáltatások miatt soha 
senkit sem hibáztat. Egy száz-
éves ember szavára mindig 
érdemes odafi gyelni, Bálint 
György esetében ez különö-
sen igaz, hiszen hosszú élete 
során emberpróbáló időket, 
sorsfordító éveket is megélt. 
1994 és 1998 között ország-
gyűlési képviselő is volt, az 

SZDSZ színeiben, bár 
hamar kiábrándult a 
pártból és a politiká-
ból is. Ahogy megem-
líti könyvében, nem 
is ott lett képviselő, 
ahová szerinte „illett” 
volna: „Azt gondol-
tam, hogy Kecskemét, 
Szentes vagy Cegléd 
lenne nekem való. A 
párt azonban azt akar-
ta, hogy Diósd, Érd és 
Százhalombatta képvi-
selőjelöltje legyek. Már 
akkor kénytelen voltam 
megállapítani, hogy a 
nem is mindig fair play 
eszközökkel folytatott 
választási harc távol áll 
az én alkatomtól. Végül 
a Pest megyei listán 
bekerültem a Parla-

mentbe.” Minderről, valamint 
családról, hazaszeretetről a 
munka megbecsüléséről annál 
az asztalnál beszélgetett Bánó 
Andrással, amit 1945-ben ka-
pott vissza a falusiaktól, akik 
megőrizték számára, amíg 
vissza nem tért a koncentrá-
ciós táborból. 

Pap Zoltán 

KÖNYVAJÁNLÓ

Bálint György – Bánó András: 

Bálint gazda, a százéves kertész
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Valamennyi felkészülési mér-
kőzését megnyerte a CKE fel-
nőtt férfi  kosárlabdacsapata, 
amely a 2019/2020-as szezon-
ban az NB I/B Zöld-csoport-
jában szerepel majd. Az első 
bajnokira szeptember 20-án, 
pénteken 18 óra 30 perces 
kezdettel kerül sor, amikor 
a Bonyhádi KSE-t fogadja a 
Cegléd a Gál József Sport-
csarnokban.  

Lázár László elnök, CKE: 
„Sok felkészülési meccset 
játszottunk, erős csapatok 
ellen, részt vettünk két tor-
nán is. Az összes mérkőzést 
sikerült megnyernünk, ez 
azt jelzi, hogy remekül si-
került a kitűzött munkát el-
végezni. A bajnokság végén 
a nagycsapattal szeretnénk 

a legjobb négy között végez-
ni. Az együttesünk keretét 
látva nem lehetetlen elvárás 
az első két csapat közé jutni, 
ami az újabb, felsőbb osztály-

ba való jutást eredményezné. 
Az U20-as csapatunk – meg-
erősödve az újonnan érkezet-
tekkel – komoly tényezőnek 
kell, hogy számítson ebben 
a bajnokságban. Az U18-as 
csapatunk kizárólag ceglédi 
fi atalokkal fog nekivágni a 
szezonnak, tőlük a folyamatos 
fejlődés a minimum elvárható 
eredmény. A legkisebbek pe-
dig elsősorban a játék örömé-
ért lépnek pályára.”

Vavra András vezetőedző, 
CKE: „A tervezett ütemben 
tudtuk elvégezni az eddigi 
munkát, fokozatosan javult 

a játékunk, de nyilván még 
rengeteg a feladat. Szépen 
alakul a kémia a csapaton be-
lül, de hosszú az út a végleges 
arculatunk kialakulásáig. A 
nagyobb sérülések szerencsé-
re elkerültek minket, kisebb, 
ilyenkor normális húzódások 
előfordultak, de semmi olyan, 

ami ebben az időszakban ne 
férne bele. Pár hét után úgy 
tűnik, ütőképes gárdát sike-
rült összeboronálni, de a va-
lós kép majd a tètmeccseken 
mutatkozhat meg, élesben 
derül ki egy csapat igazi ereje. 
Vannak jó egyéni képességű, 
akár mérkőzést eldöntő kva-
litású játékosaink, de a végső 
sikerre csak a csapategység, a 
csapatmunka vezethet. Febru-
árig minden együttesnek van 
lehetősége igazolni, alakítani 
a keretét, addig jelentősen 
változhatnak az erőviszonyok. 
Egy biztos, pozitív ember va-
gyok, a játékosok is azok, ami 
fontos ahhoz, hogy a legjobbat 
hozzuk ki magunkból.”

A Ceglédi KE felnőtt csa-
patának tagjai: Berkics Máté, 
Hegedűs Gergely, Csákvári 
Csaba, Nárai Bence, Fekete 
Viktor, Czigelmajer Balázs, 
Albert Gergely, Józsa Máté, 
Piukovics Mirkó, Kovács Bá-
lint, Andó Levente, Darrell 
Miller, Tóth Zoltán, Kalmár 
Bálint. A technikai vezető 
Kalmár Bálint, az erőnléti 
edző Majorosi-Lázár Anita, 
a masszőr Dobozy Róbert, az 
utánpótlásedző Berkics Máté.

VGM 

A négy 
között 
végezne 
a CKE

sport
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16 egyesület közel 90 sportolójának részvéte-
lével a tavalyi év után idén is megrendezték 
a WKSF nyílt versenyét a Gál József Sport-
csarnokban. Az ezúttal is nemzetközi viadal 
– amelyen most horvátok, szerbek és szlové-
nok is indultak – ismét nagy sikerrel zárult. 

Nagy összefogás kellett a sikeres rendezéshez, 
a főszervező idén is Majorosi-Lázár Anita 
volt, aki ráadásul most már a WKSF szer-
vezet magyarországi képviselője. Nem lehet 
kétséges, hogy jövőre ismét lesz nemzetközi 
kettlebell verseny Cegléden. 
WKSF II. Open Hungarian Trophy 2019 

Cegléd, szeptember 7.
A Ceglédi Kettlebell SE versenyzőinek 

eredményei
Gyerek 15 min
Majorosi Bora jerk  4 kg  356 db  2. hely 
Kovács Barbi Lc  3 kg  261 db  1. hely 
Majorosi Maja Lc  3 kg  210 db  2. hely
Szokoli Lotti Lc  3 kg  191 db  3. hely
Czirok Roli Lc  3 kg  247 db  1. hely
Majorosi Zsombi Lc  4 kg  250 db  1. hely 

Juhász Janka snatch  4 kg  374 db  1. hely
Kovács Adri snatch  4 kg  340 db  2. hely
Puskel Dóri snatch  4 kg  296 db  3. hely
Majorosi Míra snatch  6 kg  362 db  1. hely
Molnár Nóri snatch  6 kg  342 db  2. hely
Felnőtt 30 min:
Hajdú Lili Lc  12 kg  152 db  3. hely
5 min:
Trixler Zalán Lc  2*8 kg  43 db  1. hely
10 min:
Slezák Pál Lc  2*16 kg  76 db  3. hely
Gaál Gréta Lc  2*8 kg  87 db  1. hely
T. Kiss Laura  2*12kg Lc  83 db  1. hely
Angyal Viki snatch  16 kg  138 db  2. hely
Ambrózi Gabor Lc halfmar 24 kg 416 db 1. 
hely 2*24 kg Lc 72 db 2. hely 
Majorosi-Lázár Anita snatch 16 kg 197 db 
1. hely
Csapatverseny: 1. Ceglédi Kettlebell SE 
(Ambrózi Gábor, Gál Péter, Angyal Viktória, 
Majorosi-Lázár Anita)

VGM

WKSF II. Open Hungarian Trophy 2019 Cegléd

sport



34. oldal

mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A magyar egész estés animációs fi lmek gyártása a János vitéz-

zel indult el 1971-ben, amely Petőfi  Sándor születésének 150. 

évfordulójára készült. Az ismert elbeszélő költeményt adaptáló 

fi lmet 1973. május 1-én mutatták be a hazai mozik, gyártása 22 

hónapot, azaz közel 2 évet vett igénybe. A címszereplő főhős egy 

falusi juhászból lett huszár, akinek evilági és túlvilági próbatételeket 

kell kiállnia, hogy kalandos útja végén szerelmével, Iluskával újra 

találkozhasson. A fi lm látványában a szecesszió, a pop art, valamint 

a magyar népi díszítőművészet sajátos ötvözete. A kápráztatóan 

színes képi világa és a road movie-szerű cselekménye miatt a 

fi lmet az 1968-ban berobbant kultikus Beatles-animáció, A sárga 

tengeralattjáróval szokás párhuzamba állítani.

FILMAJÁNLÓ:
JÁNOS VITÉZ – MAGYAR ANIMÁCIÓS FILM

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

SZEPTEMBER 19-TŐL 25-IG
Patkós Irma terem csütörtöktől szombatig 
15:30  Kópé – kan.- am. animációs vígjáték, családi fi lm

17:15 Rambo V. – Utolsó vér

19:00  Az: Második fejezet  -  amerikai horror, thriller

Patkós Irma terem vasárnaptól szerdáig 
15:15  Kópé – kan.- am. animációs vígjáték, családi fi lm

17:00 Az: Második fejezet  -  amerikai horror, thriller

20:00 Rambo V. – Utolsó vér

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap
14:00  A Mancs őrjárat - amerikai animációs fi lm 

Huszárik terem csütörtöktől szombatig
15:45 János vitéz - magyar animációs fi lm

17:15  Folyékony arany - magyar dokumentumfi lm

19:00  Az aranypinty - feliratos, amerikai dráma

Huszárik terem vasárnaptól szerdáig
15:45 János vitéz - magyar animációs fi lm

17:15  Az aranypinty - feliratos, amerikai dráma

20:00  Folyékony arany - magyar dokumentumfi lm

Huszárik terem szombaton és vasárnap
14:00  Folyékony arany - magyar dokumentumfi lm

SZEPTEMBER 26-TÓL OKTÓBER 2-IG 
Patkós Irma terem csütörtöktől szombatig 
15:45    Playmobil: A fi lm - animációs családi kaland-vígjáték 

17:45   Ad Astra: Út a csillagokba - amerikai misztikus 

kalandfi lm

20:00 A Wall Street pillangói - amerikai krimi-dráma

Patkós Irma terem vasárnaptól szerdáig 
15:45 Playmobil: A fi lm - animációs családi kaland-vígjáték 

17:45 A Wall Street pillangói - amerikai krimi-dráma

20:00  Ad Astra: Út a csillagokba - amerikai misztikus kalandfi lm

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap 
14:00  A Mancs őrjárat - amerikai animációs fi lm 

Huszárik Zoltán terem csütörtöktől szombatig 
15:00  Isten kegyelméből - feliratos, francia-belga dráma

17:30 Az aranypinty -  feliratos, amerikai dráma 

20:00  Akik maradtak - magyar dráma

Huszárik Zoltán terem vasárnaptól hétfőig 
15:00  Akik maradtak - magyar dráma

16:30 Isten kegyelméből - feliratos, francia-belga dráma 

19:00 Az aranypinty -  feliratos, amerikai dráma  

Huszárik Zoltán terem kedden és szerdán 
15:00 Az aranypinty -  feliratos, amerikai dráma  

17:45 Akik maradtak – magyar dráma

19:30 Isten kegyelméből - feliratos, francia-belga dráma

Huszárik Zoltán terem szombaton és vasárnap 
13:30  Akik maradtak - magyar dráma
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Hétfőtől péntekig: 
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédről és a térség-
ből minden hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében? Min-
den hétköznap a Híradó után
Hétfő:  18:50 Archív-múltidéző magazin
Kedd:  18:50 Sportközvetítés
Szerda: 18.50. Sporthírek 
 19:10 Hosszabbítás 
 19:30 Fogadóóra – politikai magazin
Csütörtök:  19:00 Múzsa – kulturális magazin
 19:30 Könnyű – zenei magazin
Péntek:  18.50 Múzsa (ism.) 
  19:30 Fogadóóra (ism.)
Szombat:  18:00 Heti hírösszefoglaló
Vasárnap:  18:00 Sportközvetítés (ism.) 
  19:10 Háttér – a hét magazinjainak 
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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 200 Ft/kg-tól
zöldség 600 Ft/kg-tól
zeller 200 Ft/db-tól
burgonya 130 Ft/kg-tól
vöröshagyma 200 Ft/kg-tól
új fokhagyma 1.000 Ft/kg-tól
karfi ol 400 Ft/kg-tól
karalábé 200 Ft/db-tól
kelkáposzta 150 Ft/kg-tól
tv paprika 100 Ft/kg-tól
hegyes erős paprika 70 Ft/db-tól
magyar kápia paprika 400 Ft/kg-tól
koktél paradicsom 900 Ft/kg
paradicsom 400 Ft/kg-tól
fürtös uborka 200 Ft/kg-tól
retek 200 Ft/csom.
sóska 800 Ft/kg-tól
spenót 800 Ft/kg-tól
főzőtök 60 Ft/kg-tól
padlizsán 500 Ft/kg-tól
cukkini 100 Ft/kg-tól
zöldbab 550 Ft/kg-tól
fejtős bab  450 Ft/kg-tól
kapor 100 Ft/csom.-tól
torma 200 Ft/csom.-tól
csemege kukorica 60 Ft/db-tól
őszibarack 200 Ft/kg-tól
szilva 240 Ft/kg-tól
eper 500 Ft/kg-tól
málna 3200 Ft/kg
áfonya 3000 Ft/kg
szőlő 200 Ft/kg-tól
tojás 34 Ft/db-tól
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