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300 ÚJ MUNKAHELY LÉTESÜL CEGLÉDEN
( Új gyárral bővül az Infineon Kft., letették az alapkövet. Részletek 9. oldal )
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SZÉP, MEGÚJULT EBÉDLŐ

Megújult és kibővült a Várkonyi Iskola 
Széchenyi úti épületében az ebédlő. A 
konyhát modern eszközökkel szerelték fel, 
az étkező pedig fi atalos külsőt kapott. Az 
új bútorok mellett a falakat az egészséges 
életmóddal kapcsolatos matricák díszítik. 
A bővítésnek köszönhetően mostantól 
az eddigi 64 helyett több mint 100 gye-
rek tud egyszerre étkezni. A mintegy 20 
millió forintos felújításhoz a forrást a 
közétkeztetésért felelős TS Gastro Kft . 
biztosította.

SIKERES KÖNYVVVÁSÁR

Mintegy 480 könyv kelt el két nap alatt a 
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 
könyvvásárában. A használt, főleg szép-
irodalmi műveket 100 forintért adták. A 
diákok lelkesen vásároltak és vettek részt 
a könyvvásár szervezésében. A szülők 
által kezdeményezett akció célja, hogy a 
befolyt összeget a gyerekek kirándulására, 
az osztálypénz kiegészítésére fordítsák, 
de az iskola szépítésére is ajánlanak fel 
belőle. Egy fát fognak vásárolni.

AZ IDEI TANÉVBEN IS FOLYTATÓDIK 
AZ OVIZSARU PROGRAM
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Híreinket bővebben megtalálják  a CTV facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!

ÚJ SKATEPARK ÉPÜLHET

Egy új gördeszkapálya építését 
kezdeményezik ceglédi fi atalok. 
A Kórháznál található pálya el-
használódott, balesetveszélyes 
volt, ezért szeretnének máshol 
területet. Az új skateparkot a 
gördeszkások, görkorcsolyások, 
rolleresek és Bmx kerékpárosok 
is használhatnák…

Három megye 30 

munkáltatója mint-

egy ezer állásaján-

lattal várta a mun-

kát keresőket az 

őszi állásbörzén…

KADLOTT KARCSI VOLT A VENDÉG
A népszerű mulatóssztár, Kadlott Karcsi volt 
a vendége az újvárosi zenés esték idei, utolsó 
programjának. Most is nagyon sokan szóra-
koztak együtt,. A zenés esték a legnépszerűbb 
esemény az Újvároson. A programot évek óta 
támogatja az önkormányzat és a kerület kép-
viselője, ijf. Károly Ferenc…

TRIÁLBAJNOKSÁG

Cegléden rendezték az országos 
triálbajnokságot, ahol a sportág elit 
versenyzői mellett a hobbi és a kez-
dő triálosok is megmutathatták mit 
tudnak. Hegedűs Laci, Hege most is 
remekelt, két kategóriában is övé lett 
a magyar bajnoki mez…

ÚJABB ÉPÜLET ÚJULT MEG

A fogászati rendelőnek és a Város-
fejlesztési kft-nek is helyet adó 
ingatlan kapott új homlokzatot. 
A Szabadság tér egyik legszebb 
történelmi épület felújítására az 
önkormányzat pályázaton nyert 
pénzt, mintegy 24 millióból ka-
pott új külsőt. A piac felújítására is 

nyert a város forrást, hamarosan az 
a beruházás is elkezdődik-mondta 
a választókerület önkormányzati 
képviselője, Imregi Tibor. 
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hírek
innen-
onnan

ÚJABB 
FELJELENTÉS

Közérdekű per indítása iránti kérelmet adott 
be Takáts László polgármester a Pest Megyei 
Főügyészséghez a rendszeresen tapasztalható 
sertéstrágya-bűz kapcsán. A feljelentéssel együtt 
közzétett közleményében úgy fogalmaz: bár már 
évek óta próbálnak tenni a bűz megszüntetése 
ellen hatósági eljárások kezdeményezésével, bízik 
abban, hogy ezúttal sikerül hathatós megoldást 
találni a probléma megoldására.

ÜNNEPI GYŰLÉS
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola épületének 50. évfordulóját 
is megünnepelte Cegléd Barátainak 
Köre. A tagok őszi ülésüket a jubiláló 
intézményben tartották, ahol az elnök, 
Koglerné Hernádi Ágnes beszámolt 
a Baráti Kör életében történtekről. 
A polgármester a város gazdasági és 
kulturális fejlődéséről beszélt. A tago-
kat Béres Károly és P.Szabó Zoltánné 
is köszöntötte. A program során a 
zeneiskola tanárai és növendékei ad-
tak műsort, és a tagok ellátogattak a 
Galériába és a Dobmúzeumba is. 

IDÉN IS SOKAN KEREKEZTEK EGYÜTT 
A PICUR FUTAMON
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 narancsbőr 
 kezelése és megelőzése,

 alakformálás,

 sportolóknak bemelegítésre, 
 izomlazításra,

 derékfájás, ízületi 
 problémák kezelésére,

 zsírégetésre

Nyitva tartás: 2700 CEGLÉD, Szolnoki út 22. 

+36  30  856 3082

Idén új helyszínen, a Budai 
úti Fürdő melletti területen 
tartották a városi sport-
napot. 

A program most nagyon 
népszerű volt. Strandfoci, 
strandröplabda, streetball, 
kötélhúzás, kézilabda és aka-
dályverseny is várt a mozogni 
vágyókat. Voltak versenyek, 
de azokat is szeretettel vár-
ták a szervezők, akik csak ki 
szerettek volna próbálni egy 
számukra még ismeretlen, új 
sportágat.

A városi sportnapon adták 
át ünnepélyesen a tó körüli 

futópályát. A 800 méteres 
futókört hobbifutók számára 

tervezték. Szórásos techni-
kával felkerült a 10 mm-es 
gumiőrlemény, erre pedig 
az 5mm-es piros záró gu-
miréteg. A választókerület 
önkormányzat képviselője, 
Dr. Ferenczi Norbert kéri: vi-
gyázzanak a pályára, amelyen 
természetesen át lehet menni 
utcai cipőben is, azoknak, 
akik a tóhoz, vagy a stéghez 
szeretnének eljutni. De ke-
rékpárral, autóval, motorral 
és egyéb járművel tilos az 
átjárás. Ha valaki szabályt 
szeg, a kihelyezett kamerák 
is rögzíteni fogják.

ÚJ HELYSZÍN, VÁLTOZATOS PROGRAMOK



8. oldal

Újabb utcák, utak újultak meg illetve földes 
szakaszok kaptak útalapot. A város pályázati 
forrásból és saját erőből végzi a munkákat. 
Javították a járdát többek között a Kereskedel-
mi iskola előtt, de a Szent Imre herceg utcán, 
a Rákóczi úton és a Köztársaság utcában is 
dolgoztak. 

Régóta időszerű volt a rossz állapotú és nagy 
forgalmú Mező utca felújítása. Elsőként a 
becsatlakozó utcák csapadékvíz átereszei-
nek cseréjét végezték el, majd felmarták a 

burkolatot és újra aszfaltozták, így a Kö-
nyök utcától egészen a Malomtó szélig új 
burkolatot kapott a szakasz. A Nagykátai 
utat is teljesen új aszfalttal látták el. Ezt és a 

Mező utcai munkákat is abból a 130 millió 
forintos pályázati forrásból végezték, amit az 
önkormányzat belterületi utak felújítására 
nyert. Ebből az összegből újult meg a Kőrösi 
út, a Bercsényi-Szolnok úti csomópont és 
a Damjanich utca is. 

Rossz állapotban volt a Mizsei úti kerékpárút 
is. A Szikvízüzemtől Csemő felé a meglévő 
kerékpárút végig új aszfaltot kapott. Leasz-
faltozták a Szövetség utcában lévő parkoló 
egy részét is. Az autósok a töredezett aszfalt 
miatt nem tudtak kulturáltan parkolni, a 
felújítással ez most megoldódott.  A Borház 
utcában is új útalap készült. A környéken az 
összes földes utat útalappal látták el, már csak 
pár rövidebb szakasz maradt, amit a jövőben 
szeretnének elkészíteni. 

MEGÚJULÓ UTAK, SZÉPÜLŐ SZAKASZOK
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Mintegy háromszáz új munka-
helyet létesít az Infi neon Kft . 
Cegléden. A német tulajdonú 
vállalat új gyárat épít. A 32 
milliárdos beruházáshoz 6,4 
milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást ad a 
kormány. Az új egységben az 
elektromos és hibrid autók-
hoz gyártanak majd félvezető 
modulokat. 

Az Infi neon ceglédi telep-
helyén azt követően hozták 
meg az új gyárról szóló dön-
tést, hogy 2018 júniusában 
átadták a vállalat új központi 
épületét. Az Infineon Kft. 
félvezető technológiájával a 
gépjárművek teljes energia-
ellátási-lánca hatékonyabban 
működik, ez pedig lehetővé 
teszi az okos mobilitást, va-
lamint az adatok biztonságos 
rögzítését és továbbítását. Az 
új gyár építését több mint hat 
milliárd forinttal támogatja 
a kormány – mondta a kül-
ügyminiszter az ünnepélyes 
alapkőletételen. 

SZÍJJÁRTÓ PÉTER, kül-
gazdasági és külügyminiszter: 
Ez a beruházás azért is fontos, 
mert javítani fogja az export 
teljesítést. De nem csak a gaz-
dasági növekedéshez ad hozzá 

sokat a beruházás, hanem 
300 új munkahely is létesül. 
Ezzel pedig nem csak a cég, 
Cegléd is nagyon sokat nyer. 
Cegléd fejlődése látványos az 
elmúlt öt évben. Remélem ez 
folytatódhat. Mi, a kormány 
készen állunk a polgármester 

úrral való további együtt-
működésre, amelynek révén 
megújulhat a Kossuth Gim-
názium, illetve kerékpárutak 
épülhetnek. 

A külügyminiszter hozzá-
tette: különösen nagyra ér-
tékeli az Infi neon Kft . ceglédi 
tevékenységét, hiszen a válla-
lat egyszerűbbé, biztonságo-
sabbá és zöldebbé akarja tenni 
Ceglédet. Az alapkőletételen a 
polgármester, Takáts László is 

gratulált a város legnagyobb 
munkáltatójának az új be-
ruházáshoz.

TAKÁTS LÁSZLÓ, polgár-
mester: Az Infi neon Kft . új 
gyár építése is azt mutatja, 
hogy jó úton haladunk, hogy 
egy középszerű városból egy 

erős középváros legyünk. A 
város gazdasági erősödése, 
az újabb munkahelyek azt je-
lentik, hogy tovább fejlődhet, 
szépülhet Cegléd. Mi mindent 
megteszünk ezért. 

A cég vezetői az ünnepsé-
gen elmondták: az új gyárban 
elektromos és hibrid autók-
hoz gyártanak majd félvezető 
modulokat. Az új egységben 
előreláthatóan 2021 végén 
kezdődhet meg a gyártás.

ÚJ GYÁRAT ÉPÍT AZ INFINEON
Letették az alapkövet 
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A Kossuth Toborzón adták át 
a díszpolgári címet. A város 
a legmagasabb rangú helyi 
kitüntetését idén idén Dr. Jó-
járt György vehette át a dísz-
testületi ülésen Takáts László, 
polgármestertől és Hegedűs 
Ágota, alpolgármestertől. 
Minden évben a város leg-
nagyobb ünnepén tartja dísz-
ülését Cegléd Város képvise-
lő-testülete. Az ünneplőket 
Takáts László köszöntötte. A 
polgármester úgy fogalmazott: 
különleges délután ez, a város 
egyik legszebb napját ünnepel-
jük, azt a napot, amikor Kos-
suth idelátogatott Ceglédre. 
Nekünk ez azért különleges, 
mert Kossuth hagyományát 
méltóképp őrzi a város. A dísz-
testületi ülésen köszöntötték 
az idei díszpolgárt. A város 
legrangosabb elismerését idén 
Dr. Jójárt György, nyugállo-
mányú gyermekgyógyász fő-
orvos, helytörténész vehette át. 

Dr. Jójárt György 1966-ban 
szerzett diplomát a Szege-
di Orvostudományi Egye-
temen, summa cum laude 
minősítéssel. 1969-től 2007-
ben történt nyugdíjazásáig 
dolgozott a ceglédi kórház 
gyermekosztályán. 1979-
ben nevezték ki főorvosnak, 
1990 óta osztályvezető. 1990-
ben vezette be a ceglédi kór-
házban született újszülöttek 
ultrahang szűrővizsgálatát. 
Eredményeit több magyar 
és idegen nyelvű orvosi fo-
lyóiratban közölte. Ezirányú 
munkásságával érdemelte 
ki 1997-ben a Markusov-
szy-díjat. Dr. Jójárt György 
kiválóan képzett, szakmáját 
odaadó hivatástudattal végző 
gyermekorvos, kiemelkedő 
elméleti és gyakorlati felké-
szültséggel. Az édesapja által 
1952-ben alapított gyermek-
osztály nívóját magas szintre 

emelte. Nyugdíjazása után 
sem szakadt meg kapcsolata 
a kórházzal. Évekig segítette a 
gyermekosztály munkáját he-
lyettesítéssel, ügyeletek válla-
lásával. A gyermekosztály be-
tegeinek ultrahang vizsgálatát 
jelenleg is végzi. Példaértékű 
munkájáért több alkalommal 
részesült, elsősorban szak-
mai elismerésben. 1985-ben 
Toldy Ferenc emlékérmet ka-
pott. 1995-ben a Pest Megyei 
Önkormányzat Semmelweis 
Ignác-díját, 2009-ben pedig a 
Tudományos-díját kapta meg. 
Orvosi szakmai pályázatokon 
gyakran nyert pályadíjat. 
Tudományos munkásságát 
a Pest-megyei Orvosi Kama-
ra 2012-ben életmű-díjjal, a 
Semmelweis emlékéremmel 
ismerte el. Nyugdíjba vonu-
lása után helytörténeti kuta-
tásokat végzett. Fotózásban 
való jártasságát felhasználva 

DR. JÓJÁRT GYÖRGY, CEGLÉD DÍSZPOLGÁRA



11. oldal

megörökítette és feldolgozta 
az egykori szovjet fogolytábor 
- a Kárpát-medence legna-
gyobb fogolytábora - nyers-
tégla falaira a rabok által írt 
kb. 1500 feliratot. Elkészítette 
a feliratok adatbázisát, le-
írta azon foglyok történetét, 
akiknek családjával sikerült 
kapcsolatot teremtenie. 2012-
ben emléktáblát helyezett el 
az egykori fogolytábor te-
rületén. A fogolytáborról és 
téglafeliratairól – történészek 
közreműködésével – 2013-

ban gazdagon illusztrált, jól 
dokumentált könyvet írt, 
„Téglákba vésett történelem” 
címmel. A könyv elfogyott, 
második, bővített kiadása 
2017-ben jelent meg. Ered-
ményeire alapozva az önkor-
mányzat sikeresen pályázott, 
és az egykori fogolytábort a 
kormány történelmi emlék-
hellyé nyilvánította. Az egyik 
épület helyreállításával GU-
LÁG-GUPVI emlékhely léte-
sül. 2013-ban kezdeményezte 
és megszervezte, hogy a ku-

láküldözés áldozatainak tisz-
teletére emléktáblát állítson 
a város lakossága.2014-ben 
emléktáblát állított az 1919-
es vörös terror ceglédi ál-
dozatainak a Csengettyűs 
temetőben. 2018-ban a ko-
rábban megjelent írások és 
levéltári dokumentumok 
alapján megírta és kiadta a 
ceglédi események eddigi 
legrészletesebb és leghite-
lesebb történetét. A könyv 
címe: „1956 A forradalom 
Cegléden”.

Adatgyűjtés a huszár és páncélos laktanyáról Dr. Jójárt György helytörténész gyermekorvos és 
Gyura Sándor történész könyvet ír a Ceglédi Huszár és Páncélos Laktanya történetéről. Sajnos eddig csak 
néhány képeslap került elő a kaszárnyáról. Kérik, aki fotóval rendelkezik az épületről, az ott folyt életről, vagy 
ott szolgálók iratait, képeit, visszaemlékezéseit és egyéb katona-tárgyait birtokolja, az bocsássa azokat lefény-
képezésre a kutatók rendelkezésére a Kossuth Múzeumban. Dr. Jójárt György telefonszáma: 06/30-210-10-70.
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PÁLYÁZAT 
HELYISÉG 

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A VÁRVAG Nonprofi t Kft . 
(2700 Cegléd, Gubody u. 28.) 
Cegléd Város Önkormány-
zatának megbízása alapján 
egyfordulós, nyilvános pályá-
zatot hirdet az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, 
Cegléd belterület 954/A/50 
helyrajzi számú, természetben 
Cegléd, Jászberényi út 13-17. 
szám alatt található 28 m2 
alapterületű raktár megne-
vezésű nem lakás céljára szol-
gáló helyiség értékesítésére.

Kikiáltási ár: Az ingatlan 
minimális vételára bruttó 
1.600.000.-Ft. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2019. 
október 28. (hétfő) 16.00 óra.

A teljes pályázati kiírás 
megtalálható www.varvag.
hu honlapon. Az ingatlan 
előre egyeztetett időpontban 
megtekinthető (VÁRVAG 
Nonprofi t Kft . ügyfélszolgálat 
hétfőtől – csütörtökig 13:00-
16:30, Pénteken 9:00-12:00) 
2700 Cegléd, Gubody u. 28., 
vagy telefon: 53/505-247). 
A pályázattal kapcsolatosan 
bővebb felvilágosítást a VÁR-
VAG Nonprofi t Kft . irodájá-
ban lehet kérni (2700 Cegléd, 
Gubody u. 28.) személyesen, 
vagy a 06/53-505-248-as te-
lefonszámon.

PÁLYÁZAT HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA
A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint 
Hasznosító, a többször módosított Cegléd Város Önkormányza-
tának 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 . ügyfélszolgálat hétfőtől – csütörtökig 
13:00-16:30, Pénteken 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.

PÁLYÁZAT ÉRTÉKESÍTÉSRE
A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) Ceg-
léd Város 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 megnevezé-
sű ingatlanon lévő 1-5. számú korábban legénységi szállásként 
használt épületek, és hozzá tartozó telekrészek értékesítésére. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 25. 
(hétfő) 16.00 óra. A teljes pályázati kiírások megtekinthetőek a 
www.varvag.hu honlapon. Az ingatlanok előre egyeztetett idő-
pontban megtekinthető (VÁRVAG Nonprofi t Kft . ügyfélszolgálat 
hétfőtől – csütörtökig 13:00-16:30, Pénteken 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.) személye-
sen, vagy a 06/53-505-248-as telefonszámon. 
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Az öt éves önkormányzati 
ciklus utolsó testületi ülését 
tartotta meg Cegléd Város 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete, amelyen döntés 
született, hogy új emlékmű 
kerülhet a Szabadság térre. A 
történelmi Magyarországot 
felszabdaló trianoni béke-
diktátum aláírásának 100. 
évfordulóján állít emlékművet 
a város. 

Az ülésnap elején a pol-
gármester megköszönte a 
képviselő-testület, a hivatal, 
városi cégek, az intézmények 
dolgozóinak munkáját, a vá-
rospolitikától visszavonuló 
képviselőknek pedig nyugodt 
civil éveket kívánt. 

Elkészült az a zárójelentés, 
amely a város szociális térképé-
nek elkészítését, eredményeit 
mutatja be. Ennek tanúságai-
ról, felvetéseiről is tárgyaltak 
ma a képviselők. Újabb ceglédi, 
helyi védelem alatt álló magán-
épületek állagmegóvásához 
járul hozzá a város. 

A Bercsényi utca 29. szám 
alatti lakóépület valamint 
a Teleki utca 14. szám alat-
ti társasház tetőfelújítására 

szavazott meg 1,2 illetve 2 
millió forint támogatást a 
testület. Új emlékmű felállí-
tását kezdeményezte a város 
polgármestere. A trianoni 
békediktátumot 1920. június 
4-én írták alá. Takáts László 
arra tett javaslatot, hogy a cen-
tenárium alkalmából állítson 
a város egy köztéri alkotást, 
emlékművet. A műalkotás 
kiválasztására egy meghívásos 
alkotói pályázatot írnak ki.  
Pályázat keretében lehetősé-
ge van a városnak kerékpárút 
építésére a Külső-Kátai úton. 
A pályázat során csak a ke-
rékpárút nyomvonalának az 
úttesten történő átvezetései 
mentén kapott lehetőséget a 
város a közvilágítás kiépíté-
sének támogatására. 

A megszületett döntésnek 
köszönhetően a testület saját 
forrást biztosít 25 db oszlop 
és 50 db lámpatest kihelye-
zéséhez a kerékpárút teljes 
nyomvonala mellett. Bővül a 
térfi gyelő kamerák száma. A 
testület arról döntött, hogy a 
Gyógyfürdő és Szabadidőköz-
pontnál 8 darab térfi gyelő ka-
merát helyeznek el a futópálya 

körül, valamint további 3 da-
rab korábban a Termálfürdő 
által működtetett térfi gyelő 
kamerát bekötnek a városi tér-
fi gyelő kamerarendszerbe. A 
nagy érdeklődésre való tekin-
tettek bővül a családi otthon-
teremtésre kijelölt ingatlanok 
listája. A Szélmalom zugban 
található területeket olyan 
pároknak kínálják megvételre, 
akik a CSOK igénybevételével 
szeretnék új otthonukat meg-
építeni.  Önálló képviselői in-
dítványt nyújtott be Horváth 
Gábor. A Jobbikos képviselő 
ebben arra kérte a testületet, 
hatalmazza fel a polgármes-
tert tárgyalások lefolytatására 
egy – a Kossuth Ferenc utcára 
tervezett – közúti intelligens 
kamerahálózat kiépítéséről. 

A testületi ülésen a bead-
ványra adott válaszban el-
hangzott, a tárgyalások már 
most is folyamatosan zajlanak 
az ORFK-val, hiszen a Ma-
gyar Közút Zrt. kezelésében 
lévő útról van szó.  A VÉDA 
rendszerbe önkormányzati 
úton telepített kamerák in-
tegrálására pedig még nem 
volt példa.

A CIKLUS UTOLSÓ ÜLÉSE
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MOMENTUMOT
A PEST MEGYEI KÖZGYŰLÉSBE!  

A Pest megyei fejlesztési pénzeket a politikusok
gazdagodása helyett költsük a helyi közösségekre,

infrastruktúrára, munkahelyekre. Átláthatóan,
ellenőrizhetően, számon kérhetően.

OKTÓBER 13.

OKTÓBER 13-ÁN SZAVAZZ A MOMENTUMRA A PEST MEGYEI LISTÁN!

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 550 Ft/kg-tól
karalábé 150 Ft/db-tól
kelkáposzta 350 Ft/kg-tól
tv paprika 150 Ft/kg-tól
hegyes erős paprika 40 Ft/db-tól
magyar kápia paprika 400 Ft/kg-tól
koktél paradicsom 900 Ft/kg
paradicsom 320 Ft/kg-tól
fürtös uborka 150 Ft/kg-tól
retek 200 Ft/csom.
sóska 800 Ft/kg-tól
főzőtök 250 Ft/kg-tól
padlizsán 350 Ft/kg-tól
cukkini 300 Ft/kg-tól vagy 50 Ft/db
zöldbab 500 Ft/kg-tól
fejtős bab  600 Ft/kg-tól
kapor 100 Ft/csom.-tól
torma 200 Ft/csom.-tól
csemege kukorica 80 Ft/db-tól
őszibarack 400 Ft/kg-tól
szilva 150 Ft/kg-tól
málna 3200 Ft/kg
áfonya 3000 Ft/kg
szőlő 350 Ft/kg-tól
tojás 34 Ft/db-tól
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A CVSE birkózó szakosztálya, 
barátok, sporttársak, egykori 
és jelenlegi edzők, sportveze-
tők és a város polgármestere 
köszöntötte tegnap a Lőrincz 
testvéreket. Tamás világbaj-
noki címmel, aranyéremmel, 
Viktor pedig ezüstéremmel 
szerzett kvótát a jövő évi olim-
piára.  

A Lőrincz fi véreket a CVSE 
elnöke, Horváth József kö-
szöntötte, aki arról is beszélt: 
ha nem is éreznénk vagy tud-
nánk, micsoda nagy teljesít-
mény áll a sportolók mögött, 
a számok akkor is magukért 
beszélnének. A Lőrincz test-
vérek 18 érmet nyertek, ebből 
– az ország legeredményesebb 

éremgyűjtőjeként – tizen-
hármat Tamás – ötöt pedig 
Viktor. Legutóbb egy arany 
és egy ezüstéremmel gaz-
dagodott a gyűjtemény. A 
köszöntésen a helyi vállal-
kozók, barátok, sporttársak 
ajándékát is átvehették a test-
vérek. A világbajnoki címhez 
és az ezüstéremhez a város 
polgármestere is gratulált és 
Cegléd Város önkormányzata 
nevében ajándékot is átadott a 
sportolóknak. Minden ered-
mény, amit elérnek az – és ezt 
őszintén így érzik – Ceglédé 
és a Vasutas Sportegyesületé 
is. Tamás a világbajnoki cím 
megszerzése után arról be-
szélt: hihetetlen számára, ami 
történt. És ez nem változott. 

LŐRINCZ TAMÁS: Tény-
leg nem tudom felfogni, ami 
történt. Habár rengeteget 
dolgoztak a sikerért, a fele-
ségemnek szoktam mondani 
viccesen, hogy mondja el na-
ponta legalább kétszer, hogy 
világbajnok vagyok, hogy igaz 
és elhiggyem. Annyira hihe-
tetlen és persze óriási öröm. 

A sportolók köszöntésén 
itt volt a Budapest Honvéd 
Sport Egyesület Birkózó Szak-
osztályának elnöke is. Úgy 
fogalmazott: nagyon büszkék 
a testvérek teljesítményére, 
de tudják és látják is, hogy ez 
nem csak a Honvéd öröme és 
büszkesége. A Lőrincz test-
vérek jövőre újra egymásért 
izgulhatnak majd az olimpián. 

KÖSZÖNTÖTTÉK A BAJNOKOKAT



16. oldal

A Környezetszépítési Prog-
ramot már 11. alkalommal 
hirdették meg. Minden évben 
egyre többen szépítik, építik 
városunkat. A szebb, virágo-
sabb Ceglédért mozgalom 
kapcsán több ezer palántát 
osztott ki a város, hogy ezzel 
segítse a kertszépítők munká-
ját. De nem csak társasházak, 
balkonok, intézmények is 
sorra szépülnek – beszédében 
ezekért is köszönetet mondott 
a város polgármestere. Takáts 
László úgy fogalmazott: a 

város szépítése közös mun-
ka és ezért a munkáért nagy 
köszönet jár.

A város idén is részt vett a 
konyhakert mozgalomban. 

Két kategóriában versenyez-
hettek a résztvevők. Normál 
kategóriában Varga Károlyné 
és családja nyert. A közösségi 
kategóriában pedig a Szent 
Kereszt Katolikus Általános 
iskola és Óvoda.

A Szebb virágosabb Cegléd 
mozgalom keretében is több 
kategóriában versenyeztek a 
résztvevők. A családi házak 
közül Czerócki Ferencné kert-

A legszebb kerteket, balkonokat, konyhakerteket és legjobb 
rajzokat is díjazta az önkormányzat. A Szebb virágosabb Ceg-
lédért mozgalomra 130 pályázat érkezett, a Mi parkunk, mi 
kertünk rajzpályázatra pedig 170 alkotás.

DÍJAZTÁK A LEGSZEBB KERTEKET
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je nyerte az első helyezettnek 
járó díjat. A balkonok közül 
Göncző Istvánnéé lett a leg-
szebb. Most adták át az intéz-
ményi kategória díjait is, első 
a Kistérségi Szociális szolgál-
tató és Gyermekjóléti központ 
idősek otthona lett A társas-
házak közül pedig első F-10 

társasház Szent Imre herceg 
utca 17.  Az örökbefogadási 
program első helyezettje a 
Környezetbarát csapata lett.  A 
legvirágosabb utca elismerést 
pedig a Fáy András utca nyerte 
el   A Mi parkunk, mi kertünk 
rajzpályázaton összesen 4 ka-

tegóriában lehetett versenyez-
ni. A pályázatra több mint 160 
rajz érkezett. Első helyezést 
az óvodások között Zsenyuk 
Zalán és Czinke Renáta, az 
alsósok között Fecske Noémi, 
a felsősök között Bernáth Ka-
milla vehetett át. 
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A Köztársasági Elnök 2019. ok-

tóber 13. napjára, vasárnapra 

tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 

általános választását. A Nem-

zeti Választási Bizottság szintén 

2019. október13. napjára tűzte 

ki a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi általános 

választását. A kampányidőszak 

2019. október 13-án, (vasárnap) 

19.00 óráig tart.

Mozgóurnát igényelhet a vá-

lasztópolgár egy adott szavazó-

körben, ha szerepel a szavazókör 

névjegyzékében (azaz lakcíme 

szerint az adott szavazókörben 

szavazna), ám olyan fogyatékkal 

él, amely mozgásában korlátoz-

za, vagy egészségi állapota nem 

teszi lehetővé, hogy a szavazó-

helyiségben adja le szavazatát.

A mozgóurna iránti kérelem 

elbírálására – a benyújtás idő-

pontjától és módjától függően 

– eltérő címzett jogosult:

1. A Helyi Választási Irodához 

lehet benyújtani

1.1. legkésőbb 2019. október 

9-én (szerda) 16.00 óráig levél-

ben, vagy elektronikus azonosítás 

nélkül elektronikus úton;

1.2. legkésőbb 2019. októ-

ber 11-én (péntek) 16.00 óráig 

személyesen vagy elektronikus 

azonosítással elektronikus úton;

1 . 3 .  2 0 1 9 .  o k t ó b e r 

13-án, (vasárnap) legkésőbb 12.00 

óráig elektronikus azonosítással 

elektronikus úton.

2. Az illetékes szavazóköri Sza-

vazatszámláló Bizottsághoz lehet 

benyújtani 2019. október 13-án, 

(vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig 

meghatalmazott útján vagy meg-

hatalmazással nem rendelkező 

személy kézbesítésével

3. A mozgóurna iránti kérelem-

nek tartalmaznia kell:

3.1. az igénylő választópolgár 

nevét, születési nevét, születési 

helyét, anyja nevét, személyi 

azonosítóját, valamint értesítési 

címét, amennyiben a döntésről 

szóló értesítés kézbesítését nem 

a nyilvántartott címére kéri. Meg-

adhatja továbbá e-mail címét is. 

3.2. Le kell írni a mozgóurna 

igénylésének okát!

3.3. Amennyiben az igénylő 

választópolgár a választás napján 

nem saját címén tartózkodik, kö-

zölni kell azt a címhelyet is, ahol 

őt fel lehet keresni a mozgóur-

nával. A szavazókör illetékességi 

területén kívüli eső tartózkodási 

hely azonban nem jelölhető meg.

4. A mozgóurna iránti kérelem 

benyújtása:

4.1. A Helyi Választási Irodának 

címzett kérelem személyesen, 

vagy levélben és: www.valasz-

tas.hu honlapon is benyújtható.

4.2. Szavazatszámláló bizott-

ságnak címzett kérelmet legké-

sőbb 12.00 óráig kell eljuttatni a 

szavazókörbe, meghatalmazott 

segítségét igénybe lehet venni.

5. A mozgóurnás szavazás:

5.1. A szavazatszámláló bizott-

ság két tagja keresi fel választó-

polgárt a szavazás napján.

5.2. Alá kell írnia a névjegy-

zéket ahhoz, hogy átvegye a 

lepecsételt szavazólapokat és a 

borítékot.

5.3. A szavazatszámláló bizott-

ságnak kötelessége a szavazás 

titkosságát garantáló körülménye-

ket biztosítani. Például nem néz-

hetik a szavazólapok kitöltését. Ha 

a bizottság tagjai nem biztosítják 

a szavazás titkosságát, vagy a kör-

nyezetében tartózkodók zavarják 

Önt, javasoljuk, hogy hívja fel a 

fi gyelmüket a szavazás titkossá-

gához szükséges körülményekre.

5.4. A szavazatszámláló bizott-

ság mozgóurnázó két tagjának 

feladata a választások tisztasága 

felett is őrködni. Például joguk 

van a titkosságot nem sértő lépé-

sekkel biztosítani, hogy érvényes 

szavazólap üresen ne maradjon a 

választópolgárnál sem.

5.5. Ha Ön mozgóurnát kért és 

kérelmét elfogadták, kizárólag 

az Önhöz érkező mozgóurnába 

adhatja le szavazatát, és NEM 

mehet a szavazókörbe szavazni,

Kire szavazhat?

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK
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6. A választáson három szava-

zattal élhet:

6.1. Az egyiket az Ön lakóhelye 

szerinti egyéni választókerület 

jelöltjére adhatja le. Ezzel a szava-

zatával egy konkrét személyt jut-

tathat be a Képviselő-testületbe.

6.2. A másik szavazatát a pol-

gármesterjelöltre adhatja le.

6.3. A harmadik szavazatát 

egy olyan pártlistára adhatja le, 

amelyről az érvényes szavazatok 

arányában képviselőket juttat be 

a Pest Megyei Közgyűlésbe.

7. A nemzetiségi névjegyzékben 

szereplő választópolgárok nemze-

tiségi egyéni listás, területi listás 

és országos listás szavazólapon is 

leadhatják szavazataikat.

8. A szavazás módja:

8.1. Szavazni csak személyesen 

lehet, reggel 6 órától 19 óráig.

8.2. A szavazóhelyiségben az 

a választópolgár szavazhat, aki a 

kinyomtatott szavazóköri névjegy-

zékben szerepel. A szavazatszám-

láló bizottság először megállapítja 

az Ön személyazonosságát és azt, 

hogy szerepel-e a névjegyzékben 

(segítséget jelent, ha a választási 

Értesítőt magával viszi). 

8.3. A választópolgárnak iga-

zolnia kell személyazonosságát 

(érvényes személyazonosító iga-

zolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 

engedéllyel), valamint a lakcímét 

vagy személyi azonosítóját. 

8.4. A választópolgár a fen-

tieket követően megkapja a 

lebélyegzett szavazólapokat, 

az átvételt aláírásával igazolja. 

Három szavazólapot kapnak a vá-

lasztópolgárok: az önkormányzati 

egyéni választókerületi képviselő-

jelöltek megválasztására szolgáló 

szavazólapot, a polgármesterje-

löltek megválasztására szolgáló 

szavazólapot, a megyei közgyűlés 

tagjainak megválasztására szol-

gáló szavazólapot.

8.5. Azok a választópolgárok, 

akik 2019. szeptember 27-ig 

kérték magukat regisztrálni a 

nemzetiségi névjegyzékbe, ők 

az adott nemzetiségi jelölteket, 

illetve listát tartalmazó ZÖLD szí-

nű szavazólapot is fognak kapni.  

8.6. A szavazókörben a sza-

vazólapok kitöltéséhez két sza-

vazófülke áll a választópolgárok 

rendelkezésére. A szavazólapok 

kitöltésekor csak a szavazó tar-

tózkodhat a fülkében. A válasz-

tópolgár, ha nem tud olvasni, 

illetve testi fogyatékossága, vagy 

bármely más ok akadályozza a 

szavazásban, akkor általa válasz-

tott segítőt – ennek hiányában a 

szavazatszámláló bizottság két 

tagjának együttes segítségét – 

veheti igénybe.

8.7. Érvényesen szavazni csak 

egy jelöltre és egy listára lehet, 

a jelölt neve mellett, illetőleg a 

lista neve felett elhelyezett körbe 

tollal írt „X” vagy „+”  jellel.

8.8. Érvénytelen a szavazólap, 

ha több jelölt vagy lista neve 

mellé, illetve fölé is tesz egymást 

metsző vonalat, vagy ha egyetlen 

jelölt melletti, illetve lista neve 

feletti körben szerepel valamilyen 

jelzés, de az nem egyértelműen 

két egymást metsző vonal. (pl. 

besatírozott kör vagy „Y” stb.) 

Nem használhat ceruzát, fi lctollat 

stb., szavazata ebben az esetben 

is érvénytelen lesz.

8.9. Amennyiben a szavazólap 

kitöltését elrontotta, helyette a 

szavazatszámláló bizottságtól egy 

alkalommal kérhet újat, mielőtt 

a rontott szavazólapot az urnába 

helyezné.

8.10. Nem köteles felhasználni 

a szavazatszámláló bizottságtól 

kapott borítékot, szavazata akkor 

is érvényes, ha boríték nélkül dob-

ja be a szavazólapokat az urnába.

8.11. Amennyiben Ön nemzeti-

ségi önkormányzati választáson 

is szavazhat, a nemzetiségi, zöld 

színű szavazólapokat zöld színű 

borítékba köteles helyezni és 

azt lezárni, különben a leadott 

szavazatok érvénytelenek lesznek.

8.12. Szavazatát kizárólag a 

szavazóhelyiség hivatalos zárá-

sáig – Magyarországon 19 óráig 

– adhatja le. Az egyetlen kivétel 

a sorban állókra vonatkozik: ha Ön 

a szavazás napján 19 órakor még 

sorban áll, leadhatja szavazatát, 

ha azonban ezután érkezik, nem 

állhat be a sorba. A törvény nem 

ad lehetőséget a szavazóhelyiség 

nyitva tartásának meghosszabbí-

tására, ezért kérem, gondoskodjék 

róla, hogy időben megérkezzen a 

szavazóhelyiségbe!

Felhívom a Tisztelt Válasz-
tópolgárok figyelmét, hogy 
szükség esetén gondoskodja-
nak a személyazonosságukat 
igazoló okmányaik érvénye-
sítéséről.

Bővebb felvilágosítást a Válasz-

tási Irodától kaphatnak, további 

információk a www.valasztas.hu 

honlapon is rendelkezésre állnak.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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1.VÁLASZTÓKERÜLET
SZABÓ LÁSZLÓ

CZIGLE EGYESÜLET 
1. Szelektív hulladékgyűjtés átszervezése, 
hatékonnyá tétele
2. Parkolási rend felülvizsgálata, átszervezése, 
a terhelt utcák felszabadítása

3. A belváros forgalmi 
terhelésének csökken-
tése
4. A lakossággal közösen 
projekt kidolgozása a 
járdák állapotának ja-
vítására
5. Kulturált parkolási 
lehetőség a Szép utcai 
óvoda előtt – lehetősé-

gek felmérése, a megvalósítás szorgalmazása.

HEGEDŰS ÁGOTA
FIDESZ-KDNP

Mindent megteszek a belvárosi utcák köz-
lekedésének biztonságosabbá tételéért, 
valamint a körzetemben élők nyugalmáért. 

Továbbra is azon leszek, 
hogy a körzetemben 
lévő utcák burkolata 
megfelelő minőségű 
legyen, javításuk fo-
lyamatosan történjen. 
Természetesen a gya-
logos közlekedés épp-
olyan fontos, mint a 
gépjárművel történő, 
ezért célom a járdák állapotának javítása. 
A Szabadság tér rehabilitációja folytatódik, 
a korábbi terveknek megfelelően többek 
között egy modern, a nap 24 órájában 
rendelkezésre álló illemhely kialakítása 
fog megtörténni. Cegléd megújításának 
szerves része a zöldterületek megújítása is.

TÓTH BÉLA
FÜGGETLEN

Elsődleges célom a belváros gépkocsi és 
kerékpáros forgalmának felülvizsgálata; 
az úthálózat korszerű felújítása, és bizton-
ságosabbá tétele. Kerékpárutak és sávok 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
Előző lapszámunk-
ban interjút olvas-
hattak a polgármes-
terjelöltekkel, most 
pedig az egyéni 
választókerületek 
jelöltjeinek adtunk 
lehetőséget a rövid 
programismertető-
re, milyen célokkal, 
tervekkel vágnak 
neki az október 13-i 
választásnak. 

TAKÁTS LÁSZLÓ
FIDESZ-KDNP

DR. CSÁKY ANDRÁS
FÜGGETLEN
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létrehozása és akadály-
mentesítés a járdákon 
és közintézményeknél. 
Ezen felül szeretném a 
zöldövezeteket és par-
kokat tovább fejlesz-
teni és korszerűsíteni 
növények ültetésével 
és fi x közönségi sport-
eszközök telepítésével. 

Célkitűzéseim közé tartozik még a környe-
zetvédelem és fenntartható fejlődés is, ezért 
szorgalmazom a megújuló energiák felhasz-
nálását, illetve a szelektív hulladékgyűjtés 
magasabb színvonalú megszervezését.

2. VÁLASZTÓKERÜLET 

FEHÉR ISTVÁN
CZIGLE EGYESÜLET

1.Fűtési rendszer igazsá-
gossá, ésszerűvé tétele. 
egyedi mérési lehetőség 
támogatás
2.Vasút állomás körüli 
parkolási lehetőség bőví-
tése, MÁV terület, Tüzép 
terület.
 3. Szelektív hulladék 

gyűjtés lehetőségének bővítése
4. A közbiztonság növelése érdekében tér-
fi gyelő kamera rendszer kiépítése
5. A közös képviselőkkel és a körzet lakóival 
szoros együttműködés, akár a napi gondok 
megoldása érdekében

RIMÓCZI GÁBOR
FIDESZ-KDNP

Meg kell védenünk a már 
felújított játszóterein-
ket és parkjainkat, ezért 
szorgalmazom további 
térfi gyelő kamerák ki-

helyezését. Folytatni fogjuk a játszóterek 
felújítását, a játszóeszközök cseréjét. Céljaink 
között szerepel egy új, vasúti témájú játszó-
tér kialakítása a megújult Kölcsey téren. A 
sportcsarnok felújítását követően meg kell 
kezdeni a Gubody park megújítását. A par-
kolási gondok enyhítésére a Rákóczi úton 
és a Mozdony utcában új parkolóhelyeket 
létesítünk. A körzet Cegléd egyik kapuja, így 
a parkolás kérdésében egyaránt fi gyelni kell 
az itt lakók nyugalmára és a vasút környékén 
parkolóhelyet keresők igényére. 

SMAHAJCSIK 
PÉTER

FÜGGETLEN 
1. A parkok és zöld 
területek megújítása, 
melyhez szorosan kap-
csolódik a nyilvános 
wc-k kiépítése.
2. A vasútállomás 
környékén a parko-
lási anomáliák megoldása, amihez csat-
lakozik az utak, járdák állagának javítása.
3. A kosárlabda csarnok helyének módo-
sítása, megőrizve a diákoknak az iskola-
udvart, és a környéken lakók nyugalmát.
4. A kommunális és szelektív hulladék-
gyűjtés és szállítás kulturált megoldásának 
megkeresése, megoldása.

3.VÁLASZTÓKERÜLET 
LÁSZLÓ ÁGNES

CZIGLE  EGYESÜLET

1. Ökopark kialakítása 
a Hubertus parkban.
2. Időskorúak támoga-
tó rendszerének kiala-
kítása-Idősek Tanácsa
3. Kernács telep-Szűcs-
telep fejlesztése
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4. Jászberényi út felüljáró tényleges befejezése
5. Gulág emlékhely kialakítása/ Tisztelet a 
hősöknek

HÖRÖMPŐ ANNAMÁRIA
FIDESZ-KDNP

Hamarosan elkezdőd-
het a Jászberényi úton 
a kerékpárút építése. A 
következő ciklus végé-
re a Szűcs telep vala-
mennyi utcája szilárd 
burkolatot kaphat.  A 
körzet vasúton belüli 
részén a Juhász Gyula 
utca egy szakasza, és 

Kálvária utca maradt útalapos, azonban a 
ciklus végére mindkét utca szilárd burkola-
tot fog kapni. Ültettünk az elmúlt öt évben 
több mint ezer fát városszerte. Ezt a szép 
munkát az utánunk következő generációk 
érdekében legalább ilyen ütemben folytatjuk. 
A körzetemben található Hubertusz park 
is értékes zöldterület, egyik legfontosabb 
feladatomnak e park funkcióval való meg-
töltését tartom.

4. VÁLASZTÓKERÜLET 

SZOVÁTI ÁRPÁD
CZIGLE EGYESÜLET

1. Illegális szemétlerakás megszüntetése
2. Közvilágítás bővítése.
3. Bedei kerékpárút 
megvalósítása
4. Közösségi terek / 
játszóterek létesítése, 
fejlesztése
5. Roma integráció
6. Mezőőrség fejlesztése
7. Béke tér rendezése

KLÉMENT GYÖRGY
FIDESZ-KDNP

Az Aszaló utca ivóvíz 
ellátásának megoldá-
sa elsőbbséget élvez a 
munkák sorában. Cé-
lom a közművel ren-
delkező utcák szilárd 
burkolatúvá tétele, a 
Béke tér megújítása. 
Az Alszegi út és Pus-
kaporos utca közötti 

terület belvíz-problémájának megoldása, a 
felszíni vizek elvezetésének további javítása. 
Kiemelt kihívás a szemét kommandó hatékony 
működtetése.  Külterületen fontos az utak fo-
lyamatos karbantartása, a közvilágítás további 
bővítése, az útalapok készítése. Nagyot léptünk 
előre a közbiztonság javításában, de az itt élők 
érdekében a munka folytatására van szükség 
a rendőrség, a polgárőrség, a mezőőrség és a 
közterület felügyelők bevonásával, a térfi gyelő 
kamerarendszer bővítésével. 

LÖVEI SÁNDOR
FÜGGETLEN 

1. Az általános közbiztonság fenntartása, 
javítása
2. A közlekedés rendjének nagyfokú szi-
lárdítása
3 .A  mindennapi 
életet megkönnyítő 
beruházások, fejlesz-
tések kezdeménye-
zése. A csapadékvíz 
elvezetés, illegális 
hulladék kezeléssel 
kapcsolatos problé-
mák megoldásának 
folyamatos napiren-
den tartása
4. Képviselőtestületi döntésekben a választó-
kerület lakóinak méltó képviselete.
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5.VÁLASZTÓKERÜLET

FÜLÖP SÁNDOR
CZIGLE EGYESÜLET

1. Korrupció elleni fel-
lépés.
2. A közterület felügye-
let beintegrálása a me-
zőőrségbe.
3. Utak útalapok.
4. Kerékpárút hálózat 
fejlesztése.
5. Autistaház létreho-
zása.

6. Környezetvédelem.
7. Tehetségek kiemelése,támogatása.

IMREGI TIBOR
FIDESZ-KDNP

Fontos célkitűzésem az Alkotmány utca Is-
kola utca és Kossuth tér közötti szakaszának 
megújítása. Ezzel párhuzamosan folytatódni 
fog a Kossuth tér teljes rendbetétele. A tér 
Kossuth Művelődési Központ előtti részén 
szükséges egy körforgalom kialakítása, 

mellyel a forgalom két-
irányú lehet, s ez teher-
mentesítheti a belvá-
rost. Pályázati forrás 
felhasználásával a piac 
megújítása is folyta-
tódhat. Terveim között 
szerepel a Malom tér 
megújítása, ezen belül 
pedig játszótér építése 

a közelben lévő óvoda és környéken lakó 
gyermekek számára. A fi atalok kulturált 
szórakozási lehetőségeinek érdekében szük-
séges új közösségi terek létrehozása. Erre 
alkalmas a Tiszti Klub udvara egy szabadtéri 
színpaddal.

6.VÁLASZTÓKERÜLET

FÖLDI ÁRON
CZIGLE EGYESÜLET

1. Tiszta levegőt! A 
város légszennyezett-
ségének csökkentése–
Trágyabűz!!
2. Kerékpárút a Mizsei 
útra! Legalább Zöld-
halomig kerékpárút 
kialakítása. 
3. Kőrősi úti kerék-
párút, legalább a Vett útig.
4. A tájképet tönkretevő és az egészségre 
ártalmas 400 kV-os távvezeték építése el-
leni fellépés.
5. A városházát átható korrupció és össze-
fonódások megszüntetése 

KÁROLY FERENC
FIDESZ-KDNP

Törekszem a rossz állapotú utcák burkolatának 
cseréjére, a külterületi sűrűn lakott, gyűjtő 
dűlőkben a közvilágítás kiépítésének folytatá-
sára. Rendezni kell a kerékpáros közlekedést 
a Kőrösi úton és a Mizsei úton is. Fontosnak 
tartom, hogy a kerékpárutak megépítésével 
együtt átépítésre kerüljön e két nagy forgalmú 
út Déli úti csomópontja.   Ekkora fejlesztés 
megvalósításához az állam és az önkormányzat 

összefogására van szük-
ség. Azon dolgozunk, 
hogy megszülessen egy 
Modern Középvárosok 
Program, mellyel a kor-
mányzat a Ceglédhez 
hasonló, erős közép-
városok fejlődését tá-
mogatná, többek között 
olyan fejlesztések fi nan-

szírozásával, mint e két csomópont kialakítása 
és a kerékpárutak megépítése.
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7. VÁLASZTÓKERÜLET

HORVÁTH GÁBOR FERENC
CZIGLE EGYESÜLET

1. Elszámoltatás!
2. Szociális szövetkezet 
bedolgozása a közét-
keztetésbe 
3. A mezőőrség létszám 
növelése.
4. Kerékpárutat a Mi-
zsei útra.
5. Új útalapok, útbur-
kolatok a városrészen.
6. Örkényi út további javítása.
7. Játszótér bővítése.
8. Közvilágítás bővítése.

TARR FELICIÁN
FIDESZ-KDNP

Hiszek benne, hogy az összefogásunk si-
kerre vezet, ezért vállalom, hogy a kö-

vetkező ciklus végéig 
szilárd burkolatot kap 
az Aranymeggyes szél, 
felújítjuk a Posta utcát, 
és járhatóvá tesszük az 
Örkényi utat. Idén az 
Örkényi út újabb sza-
kasza újult meg a XII. 
dűlőig. Azonban az 
egész Örkényi út teljes 

átépítésre szorul. Erre a város saját erejéből 
nem lesz képes. A Fideszes képviselőkkel és 
Polgármester Úrral azon dolgozunk, hogy az 
Örkényi út felújítása és meghosszabbítása 
Ceglédbercelig megvalósulhasson. Az elmúlt 
években sokat javult a körzet közbiztonsága. 
A mezőőrség felállításával, nem csak a fa- és 
terménylopások, de a betörések száma is 
csökkent.

HEGEDŰS BÉLA
FÜGGETLEN 

Elsősorban az Ör-
kényi út rendbeté-
tele, a dűlőutakkal 
együtt. A sze métel-
szállítás ügyében ten-
ni, hogy ne akadozva 
történjen. A vízelve-
zető árkok tisztítása.

8.VÁLASZTÓKERÜLET 

VARGA FRANCISKA ILDIKÓ
CZIGLE EGYESÜLET

1. Körforgalom ki-
alakítása à Széche-
nyi út - Nagyká-
tai út  -    Felszegi 
út kereszteződésében
4. Átfogó út-és járda-
felújítási program
5. Városrész közbiz-
tonságának javítása
6. Környezettudatos városvezetés kialakitása
7. Fiatalok bevonása a közéletbe
9. Idősek tanácsanak kialakítása
10. Vállalkozó önkormányzat kialakítása

TAKÁTSNÉ GYÖRE ANETT
FIDESZ-KDNP

Fontosnak tartom a belvárosban lévő Szárcsa 
utca, József Attila utca, 
Páva utca útjainak rend-
betételét, ezzel együtt 
csapadékvíz és parkolási 
problémák megoldását. 
Teljes felújítást igényel 
a Zrínyi utca és a Szent 
Imre herceg utca is meg-
érett már az újraaszfal-
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tozásra! Szeretném, ha a jövőben a Zsinagóga 
épülete a szépségéhez, adottságához méltó 
kulturális feladatot látna el. Új csomópont ki-
alakítása szükséges az Árpád utca és a Bocskai 
utca kereszteződésében. Fontosnak tartom a 
kerékpárút hálózat bővítését több szakaszon: 
az Árpád utcában, a Damjanich utcában, a 
Déli úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton.

9.VÁLASZTÓKERÜLET

CSIPAI GERGŐ
CZIGLE EGYESÜLET

1. Közvilágítás javítása, 
kiépítése az Öregszőlő  
területén.
2. Forgalmi rend sza-
bályozása a keskeny 
utak esetében.
3. Az öregszőlőkben a 
lakók elérhetőségének 
javítása.
4. A kerületben több-
szöri bejárása alkalmával tapasztalt patkány 
invázió megszüntetése.

KÓNYA ÁGNES
FIDESZ-KDNP

Célom a körzetünkben már közművel ren-
delkező utcák szilárd burkolatúvá tétele, va-
lamint kerékpárút építése az Aldi áruházig, 
és lehetőség szerint tovább az Öregszőlők 
felé. Feladatunk a játszótér bővítése, a kül-
területi utak fejlesztése, a városrész rendezé-

se. Meg kell találnunk a 
forrásokat ahhoz, hogy 
kerékpárút épülhes-
sen a Bajcsy-Zsilinszky 
úton. A körzet és az 
egész város szolgáltatá-
sainak minőségét javítja 
a bölcsődei férőhelyek 
számának növelése. Si-

keres pályázat esetén új, négy csoportszobás 
bölcsődét létesítünk a Nefelejcs utcában.

10.VÁLASZTÓKERÜLET:

MAGYAR KÁROLY
CZIGLE EGYESÜLET

1.Széchenyi úti óvoda előtt gyalogátkelőhely
2.Bevásárlóközpont körüli utcák átmenő 
forgalmának átszervezése lassítása.
3. Szabadidőpark kiala-
kításának megkezdése 
Malomtószél Külső-Ká-
tai út sarkán.
4.Közvilágítás kerék-
párút a Külső-Kátai út 
ipari park között.
5.Öregszőlők ivóvízzel 
való ellátása, közművek 
kiépítése 
6 Külső-Budaiút lakhatóbbá tétele.

DR. FERENCZI NORBERT
FIDESZ-KDNP

Fontos új hangfogó fal kialakítása a Kenderföld 
mentén. Az Öregszőlőben nem halasztható fel-
adat az ivóvízhálózat bővítése, de ugyanilyen 

fontos egy erős járda-
program is, mellyel végre 
a Mező és az oda torkolló 
utcák járdagondjait kell 
orvosolni.   A nemrégi-
ben csatornázott terü-
leteken befejezzük az 
útalapozást, először az 
István Ligeti utca a Ká-
mán utca hátramaradt 

szakaszán. Tovább kell fejleszteni a fürdő kör-
nyékét, de a rendezvényeknek olyan előírásokat 
és elhelyezést kell adnunk, amivel nem fosztjuk 
meg a helyieket a pihenéshez való joguktól. A 
Mező utca helyreállítása után rendezni kell a 
környező utcák csapadékvíz elvezetését.
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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

Tájékoztató
Az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet határozata 
alapján, 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 órá-
tól 22.00 óráig
c) Vasárnap, és munkaszüneti napon 8.00 
órától 22.00 óráig

Az ügyeletet teljesítő gyógyszertár elér-
hetőségéről a központi orvosi ügyeleten 
ellátásra kerülő betegek felvilágosítást 
kapnak.

A központi háziorvosi ügyelet szóbeli tanácsadásra használható telefonszáma: 

06-20/983-9269

Október 3.:  Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám: 316-620

Október 4.: Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, 

Szabadság tér 9. Telefonszám: 500-079 

Október 5.: Gyógyír Gyógyszertár 2700 Cegléd, 

Rákóczi út 7. Telefonszám: 319-200

Október 6.: Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 

2-4. Telefonszám: 500-295 

Október 7.: Schulek Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi 

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

Október 8.: PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, 

Malomtó szél 30. TESCO Áruház Telefonszám: 

500-252

Október 9.: Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, Rá-

kóczi út 46-49. Telefonszám: 310-524, 30-531-8675 

Október 10.: Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, 

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

Október 11.: Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. 

Telefonszám: 315-114

Október 12.: Felszegi Gyógyszertár Cegléd, 

Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám: 500-785 
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A város vezetőivel és ceglédi 
vállalkozókkal találkozott 
Magyar Levente, a Külgazda-
sági- és Külügyminisztérium 
miniszterhelyettese. A politi-
kus Cegléd jövőbeni fejleszté-
séről, a lehetséges kormányzati 
támogatásokról beszélt. 

A Ceglédre látogató Magyar 
Levente miniszterhelyettes 
Földi László országgyűlési 
képviselővel és Takáts Lász-
ló polgármesterrel a várost 
érintő jelenlegi és a tervezett 
fejlesztésekről egyeztetett. 

Magyar Levente a ceglédi 
cégek és vállalatok vezetőivel 
is megbeszélést tartott. Meg-
hallgatta a vállalkozókat érin-
tő nehézségeket és kíváncsi 
volt megoldási javaslataikra 
is. A miniszterhelyettes úgy 
fogalmazott: örömmel jött 
Ceglédre, mert egy olyan vá-
rosról van szó, amely hatalmas 
fejlődés előtt áll. Elsősorban 
azért is, mert rákapcsolódik 
az országos és ezáltal az euró-
pai autópálya rendszerre is az 
épülő M4-nek köszönhetően. 
Cegléd eddig is népszerű volt 

a nagyobb befektetők köré-
ben, az autópálya megépülése 
újabb löketet adhat ennek a 
folyamatnak – mondta a par-
lamenti államtitkár. 

A magyar gazdaság gerincét 
és jövőjének a zálogát a kis-és 
középvállalkozások jelentik. 
Ezek a cégek Ceglédnek is 
meghatározó szereplői. A 
miniszterhelyettes elmondta: 
a kormány támogatni fogja 
ezután is ezeket a vállalkozá-
sokat, hogy olyan fejlesztési 
forráshoz jussanak, amely ré-
vén meg tudják tartani a mun-
kaerőt, illetve lépést tudnak 
tartani a nagyobb cégekkel.

MAGYAR LEVENTE, mi-
niszterhelyettes: A város és a 
vállalkozások fejlesztéséhez 
kell egy olyan városvezetés, 
amely érti ezt a problémát, 
érti azt, hogy milyen vála-
szokat kell adni ezekre a ki-
hívásokra. Eddig is kiválóan 
tudtunk együttműködni a 
városvezetéssel. Remélem, 
hogy meg fog maradni ez a 
jóviszony, amihez viszont a 
polgármester személye szük-
ségeltetik, úgyhogy mindenkit 
arra buzdítok, hogy fontolja 
meg a választást alaposan és 
támogassák Takáts László 
polgármester urat.

TOVÁBBI SIKEREK VÁRHATNAK CEGLÉDRE
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A Népmese Napja alkalmá-
ból nyílt mesebeli kiállítás a 
Kossuth Művelődési Központ 
kamaragalériájában Kolozsvá-
ri-Donkó Rebeka munkáiból. 
Az abonyi kézműves családban 
született alkotó szó szerint a 
mesék, balladák világában él. 
A tárlat megnyitóján beszél-
gettünk.

– Sokrétű alkotói tevé-
kenységet folytatsz. Olyan 
különleges mesterségbe-
li tudás birtokában vagy, 
mint például a zománc-
művesség, mézeskalács-ké-
szítés, de említhetem a 
batikolást is. Milyen volt a 
tanulás útja? 

– Mint ahogyan a népmese 
is megtalálja az embert, ezek 
a mesterségek is rám talál-
tak. A selyemfestés 9 évvel 
ezelőtt kezdődött, amikor a 
kislányomat vártam. Szeret-
tem volna neki egy falvédőt 
készíteni, de tudtam, nincs 
olyan varrás tudásom, hogy 

bármilyen rátétes techniká-
ban gondolkodjam. Ekkor 
született meg a selyemfes-
tés-batikolás elegyéből az a 
sajátos technika, amivel azóta 
is dolgozom. A lényege, hogy 
a kontúrvonalakat viaszolom 
le, ezáltal a festékek nem foly-
nak össze, a köztes részeket 
pedig ecsettel festem meg. A 
mézeskalácsosság családi in-
díttatás volt. Ameddig vissza 
tudok emlékezni, Anyukám 
mindig sütött mézeskalácsot 
a karácsonyfánkra. Ezekhez 
egyedi formákat készíttetett 
egy bádogos bácsival, amik 
jóval nagyobbak voltak a 
boltokban kapható pici mű-
anyag kiszúróknál. Egyszer 
a Lakáskultúra c. újság régi 
számában olvastunk Tari 
Mártáról s ott volt – ahogy 
ő hívta – a mézeskerámia 
receptje is. Innentől kezdve 
már nem habbal díszített mé-
zesek kerültek a fánkra, ha-
nem a Tari Márta féle tészta. 

Igaz, Anyukám magokat nem 
használt a díszítéshez. Én 
viszont az évek során kiala-
kítottam a saját magos-rátétes 
világomat.  A mézesbábjaim 
két féle tésztából készülnek. 
Így aztán nem is egyszer-
re sülnek meg, ezért van 
különbség a színük között. 
Ha a rajzolásról kérdeznek, 
mindig megemlítem Blaskó 
Sándor szobrászművészt, aki 
a középiskolai rajz tanárom 
volt. Sokat kaptam tőle az-
által, hogy terelgetett a képi 
ábrázolás útján. Az ott tanul-
tak azóta is örökérvényűek 
számomra, persze az ember 
az évek során változik, de a 
szellemiségének iránya az 
kialakult. Ez nem azt jelenti, 
hogy tökéletes vagyok, hogy 
innen már nem lehet tovább 
fejlődni. Később, az egyetemi 
évek alatt – néprajz szakon 
diplomáztam – ismerkedtem 
meg a zománcművességgel, 
s ezt már nem autodidakta 

Egyszer volt, hol nem volt…

Mester-
ségem 
címere
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módon sajátítottam el, ha-
nem a debreceni Kós Károly 
Művészeti Szakközépiskola 
zománcműves képzésén, ahol 
Vincze Zita és Szabó Tibor 
ötvösművészek voltak a mes-
tereim. Róluk is elmondható 
– ahogy Blaskó Sándorról–, 
hogy nem csak szakmailag, 
hanem emberileg is nagyon 
sokat adtak.

– A néprajz, a népművé-
szet szeretete köszön vissza 
alkotásaidról. 

– Azt vallom, hogy a nép-
művészet az a legmagasabb 
művészet és kifejezési mód, 
ahhoz képest, hogy olyan 
emberek alkották, akik lehet, 
hogy nem tudtak olvasni, nem 
tudtak számolni, de volt egy 
olyan világlátásuk, természeti 
tudásuk, ami a mai embernek 
nincsen meg, végezhet bár-
milyen iskolát. Bár nagyon 
szeretik hivatalosan külön 
választani a folklórt és az 
etnográfiát, de ugyanazon 
pásztorkéz alkothatott egy 
gyönyörű szép faragással dí-
szített tükröst, borotvatokot, 
rühzsírtartót… és ugyan ez a 
pásztor énekelhetett számta-
lan balladát, vagy tudhatott 
meséket. Ezek a világok össze-
kapcsolódnak, egy adott rend-
szerben értelmezhetők, akár a 
balladáról, akár a népmeséről, 
akár az említett népművészeti 
tárgyaknak a mintakincséről 
van szó.

– A témakidolgozáshoz 
mi alapján választasz tech-
nikát?

– Egyrészt a lehetőségeimtől 
függ a választás. A zománc 
hosszadalmas dolog, minden 
rész mozzanata időt és nagy 
koncentrációt igénylő folya-
mat. A mézes és a selyemkép 
belátható időn belül el tud 
készülni. Másrészt az anyag 
textúrája megszabja a témát. 
Ha szeretnék valamilyen lelki 
tartalmat kifejezni – gondo-
lok itt a balladákra, melyek 
többnyire asszonyi sorsokat 
mutatnak be –, akkor azt in-
kább rajzban, akvarellel, pasz-
tellel tudom megtenni, mert 
itt apróbb megmunkálásra 
van lehetőség. De ha általá-
nosságban mondjuk azt, hogy 
királylány, azt gondolom, 
hogy mézeskalácsban gyö-
nyörűen meg lehet mutatni a 
földig érő haját, koronáját… 
van neki nagy szíve, mert 
szereti a királyfi t, és lehetőség 
szerint a szoknyáját virágok 

borítják, mert ő egy nő, s a 
virág a nőiesség szimbóluma.

– Mese, néprajz és az alko-
tói munka. Ez a hármasság 
– no lám, mesebeli szám 
–, ami jellemzi minden-
napjaidat. Jól gondolom, 
hogy Berettyóújfaluban, a 
Bodorka NépmesePontban 
megtaláltad a helyedet?

– Így van, én is azt hiszem. 
Itt a népmesét élő szóban köz-
vetítjük, melyhez a tartalmi 
feldolgozás során valami-
lyen kézműves tevékenység 
társul, na meg az anyanyelvi 
kompetenciák fejlesztése. 
Amikor olyan szót hallanak a 
gyerekek, amit már nem hasz-
nálunk, vagy hallották már 
valahol, de nem tudják, hogy 
mit jelent, akkor jön a néprajzi 
tudás, s ezáltal a magyarázat. 
Komplex nevelést folytatunk, 
amit nagyon szeretek.

KozI



32. oldal

Sorozatunkban a Ceglédi 
Rendőrkapitányság munkáját 
és szervezeti egységeit mutat-
juk be. Most Kovács Norbert 
rendőr őrnagy a Közlekedés-
rendészeti Osztály megbízott 
vezetője adott tájékoztatást 
eddigi rendőri munkájáról 
és az osztály tevékenységéről. 

A fiatal ceglédi főtiszt a 
Török János Mezőgazdasági 
és Egészségügyi Szakközép-
iskolába járt, ahol érettségi 
után technikusi képzésben 
vett részt, amikor a diákokat 
toborzó rendőröktől kedvet 
kapott az egyenruhás pályá-
ra. A technikusi vizsga után 
jelentkezett a Rendőr Szak-
középiskolába, amit két év 
után elvégzett és 1996. július 
1-ei hatállyal kinevezték a 
rendőrség hivatásos állomá-
nyába a Ceglédi Rendőrkapi-
tányságon. 

– Milyen beosztásokat 
töltött be eddig?

– Szolgálatomat rendőr 
őrmesteri rendfokozatban, 
közterületi járőrként kezd-
tem, amelyet 1999. november 
1.-e után nyomozói beosztás 
követett. Közben főiskolai 

hallgató voltam levelező ta-
gozaton a Szent István Egye-
temen. A diploma megszer-
zését követően neveztek ki 
első tiszti rendfokozatomba 
főnyomozónak 2002. július 
1-jén. Ebben a munkakör-

ben a gépjárműbűnözéssel 
kapcsolatos ügyek (főként 
gépjárműlopások) nyomozása 
volt a fő feladatom. Nyomozói 
pályafutásom 2008. május vé-
géig tartott, hiszen az Abonyi 
Rendőrőrsre kerültem, mint 
őrsparancsnok-helyettes, ahol 
2013. január 31-ig dolgoz-
tam, majd a Közrendvédelmi 
Osztály, Körzeti Megbízotti 
Alosztálya vezetői posztjára 
kerültem. A kapitányságveze-

tő úr idén július elsején meg-
bízott a Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetésével.

– Beszéljen az osztályuk 
hatásköréről és illetékessé-
gi területéről.

– Elsőrendű tennivalónk 
közterületen a közlekedés-
biztonság megtartása, az 
esetlegesen bekövetkezett 
balesetek helyszínén szemle 
végrehajtása, fokozott közúti 
ellenőrzések tartása, illetve 
a közterületi rendezvények 
során az utak zárásáról is 
gondoskodunk. Munkánk 
során valamennyi közlekedési 
szabálysértés és szabálysze-
gés elkövetését ellenőrizzük, 
természetesen rendszeresen 
végzünk sebességellenőrzést, 
illetve ellenőrizzük a passzív 
biztonsági eszközök haszná-
latát. Speciális feladatunk a 
közúti személy- és áruszállító 
járművek vonatkozásában 
a vezetési- és pihenőidők 
megtartásának ellenőrzése. 
Nyári időszakban kerékpáros 
szolgálatot is ellátunk, ame-
lyek során közvetlenül tudjuk 
megszólítani a kerékpárral és 
a gyalogosan közlekedőket. A 

Bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság
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közlekedésrendészeti osztály 
baleseti vizsgálókból, bűn- és 
balesetmegelőzési előadóból, 
a közterületen dolgozó bal-
eseti helyszínelőkből és köz-
lekedési járőrökből tevődik 
össze. Az illetékességi terü-
letünk megegyezik a Ceglédi 
járáséval, ami a legnagyobb a 
megyében. A 12 településünk 
886 négyzetkilométert terü-
leten terül el. A közútjaink 
hossza közel 900 kilométer.

– Milyen tendenciák ta-
pasztalhatók a közúti ellen-
őrzéseik során és mekkora 
a gyakoriságuk?

– Idén, szeptember köze-
péig több mint nyolcvan al-
kalommal hajtottunk végre 
fokozott közúti ellenőrzést. A 
személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési balesetek száma 
– az előző év hasonló idő-
szakához képest – csökkent.

A legtöbb baleset az elsőbb-
ségi jog megsértéséből ered, 
melyet a sebességtúllépés és 
a kanyarodás szabályainak 
megszegése követ. A balesetek 
kimenetelét pedig gyakran a 
passzív biztonsági eszközök 
(biztonsági öv) használatának 
elmulasztása befolyásolja. Ezért 
is ellenőrizzük e szabályok be-
tartását fokozottan. A vezető 
szabálysértések is ebből a kör-
ből kerülnek ki, de gyakoriak a 
gépjármű műszaki állapotával 
kapcsolatos szabálysértések 
is. A közúti ellenőrzéseket 
gyakran a közrendvédelmi ál-
lomány bevonásával végezzük, 
társhatóságként pedig a Pest 

Megyei Kormányhivatal, Köz-
lekedési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztályát (régi elnevezéssel 
NKH) kérjük fel. 

– Ismertesse röviden a 
bűn- és balestmegelőzési 
munkát.

– A feladat végrehajtásá-
nak tárháza kimeríthetetlen. 
Rendszeresen tartunk inter-
aktív foglalkozásokat óvo-
dákban, általános-, valamint 
középiskolákban, továbbá 
nyugdíjas klubokban is meg-
jelenünk. A megelőző tevé-
kenység során a gyakorlat-
ban is bemutatjuk különböző 
közlekedési szituációkat és a 
helyes viselkedését. Évről évre 
megrendezzük a Közlekedik a 
család elnevezésű programot 
a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitánysággal közösen. Sok 
rendezvényünk közül kettő: 
„Kétkeréken Cegléden”, „Ki a 
mester kétkeréken”. Nagy siker 
a 2016. júniusában bevezetett 
kerékpár regisztráció, hiszen 
a mai napig 2935 kerékpárt 
vettünk nyilvántartásba. Az 
adatbázis többször is segítet-

te a felderítést eltulajdonított 
kerékpárok nyomozása során. 

– Milyen feladatokat lát-
nak el a vizsgálati munka 
során, és hogyan állnak a 
Kossuth Ferenc utcai hús-
véti halálos gázolás vizs-
gálatával?

– A vizsgálati munka során a 
baleseti vizsgálóké, illetve a ki-
rendelt igazságügyi szakértőké 
a főszerep. Tipikus ügyeink a 
közúti baleset okozása, a jár-
művezetés ittas állapotban és 
a közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmények. A baleset 
ügyében az eljárás szakértők 
bevonásával, halált okozó köz-
úti baleset gondatlan okozása 
vétség miatt még folyamatban 
van. Befejezésként tisztelettel 
kérem a közúti forgalom va-
lamennyi résztvevőjét, hogy 
kellő körültekintéssel és a köz-
lekedési szabályok maradék-
talan betartásával vegyenek 
részt a közúti közlekedésben, 
hiszen mindenkinek az az 
érdeke, hogy valamennyien 
épségben érjünk haza.

Kőhalmi Dezső

GARÁZDA CZIGLE TAG? Szerkesztőségünk a Czigle 
Egyesület alapító elnöke, M. K. által tett rendőrségi feljelentés 
ügyében tájékoztatást kért Szabóné Berki Bianka r. főhad-
nagytól, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivőjétől, 
aki a következő választ adta: Megkeresésével kapcsolatban 
tájékoztatom, hogy az Ön által említett ügyben a Ceglédi 
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya hamis magánokirat 
felhasználása vétsége miatt feljelentés kiegészítést rendelt el, 
és a beszerzett adatok alapján a feljelentést elutasította. Az 
ügy vizsgálata során felmerült más szabálysértés gyanúja, 
ezért a rendőrség garázdaság szabálysértés miatt eljárást indít.
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A reformáció korában, 1545-
ben, találunk a ceglédi iskola 
nyomára Skaricza Máté írá-
sában, aki Szegedi Kis István 
reformátor és tanítómester 
tanítvány ebben az időszak-
ban. Szegedit a ceglédi egy-
ház fogadta fel közköltségen, 
és 1548-ig tevékenykedett 
Cegléden. Az ő nyomán és 
szellemében haladtak tovább 
a ceglédi iskola lektorai, így 
az iskola erős bázisává vált a 
reformációnak. A wittenbergi 
egyetemre 1553-tól a század 
végéig 10 ifj ú iratkozott be 
Ceglédről, ami bizonyítja 
az iskola eredményességét, 
amely jövőre ünnepli a meg-
alapítása 475. évét. Nagy a 
készülődés az egész éven át 
tartó rendezvénysorozatra, 
tudtam meg a kedvesen csak 
Refi nek becézett Ceglédi Re-
formátus Általános Iskola és 
Óvoda új igazgatójától, Vas 
Jánostól, akivel az intézmény 
munkájáról beszélgettünk.

– Mennyi intézmény tar-
tozik az „anyaiskolához” 
és miként kapcsolódik az 

egyház a működtetéshez?
– A ceglédi anyaintézmé-

nyünkhöz egy kőröstetétleni 
tagiskola és három tagóvoda 
(Posta utcai, Báthori utcai 
és kőröstetétleni) tartozik, 
ahol közel 140 pedagógus, 
pedagógus munkát segítő és 

technikai dolgozó, összesen 
1034 gyermeket nevel, oktat 
és fáradozik az ideális felté-
telek megteremtésén. 1992. 
augusztus 1-je óta országosan 
is egyedülálló módon a három 
ceglédi Református Egyház-
község (Nagytemplomi, Újvá-
rosi és Felszegi) a fenntartója 
intézményünknek.

– Milyen tagozatok talál-
hatók az iskolában?

– Én inkább orientációról, 
mint tagozatról beszélnék. A 
szülők eddig három osztály-

típus közül választhattak. A 
sakk-szorobános osztályok-
ban bevezettük a Polgár Judit 
által kidolgozott Sakkpalota 
programot. Ez egy képesség-
fejlesztő oktatási program, 
mely a sakk logikájára épít, 
a kreatív gondolkodáshoz 
vezető út, amit valamennyi 
tantárgy esetén alkalmazunk, 
a matematikától az irodalmon 
át a testnevelésig. A szorobán 
pedig egy olyan Japánból szár-
mazó számolóeszköz, mely 
megkönnyíti a gyakorlást, 
képszerűvé teszi a számok 
ábrázolását és a műveletek 
elvégzését. A művészeti jel-
legű osztályok tanulóinak 
mindennapjaiba beépül a 
dráma, a tánc, a zene és a kép-
zőművészet több ága. Képzett 
szakemberek közreműködé-
sével sajátítják el a különféle 
technikákat, ismereteket. A 
kis művészpalántáink iskolai 
műsorokon és városi rendez-
vényeken színvonalas pro-
dukciókkal lépnek fel. Tehet-
ségüket nemcsak fellépéseik, 
hanem a kiállított alkotásaik 

BEMUTATKOZIK A REFI
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is igazolják. Az idegennyelvi 
orientáltságú osztályokban 
az angol, vagy a német nyelv 
elsajátítását kínáljuk a diákok 
számára. Az idegen nyelvet 
már az első osztálytól kezdve 
magas óraszámban tanítjuk 
és délután nyelvi szakkörre 
is nyílik lehetőség. Nyolcadi-
kosaink közül sokan alapfokú 
nyelvvizsgát tesznek, egyre 
többen sikeresen teljesítik a 
középfokú bizonyítvány meg-
szerzésének követelményeit. 
2006 szeptemberében indult 
az iskola előkészítő osztálya, 
amely azóta is folyamatosan 
működik. Célja a gyerme-
kek fejlődési sajátosságai-
nak megismerése, a fejlődési 
egyenlőtlenségek korrigálása, 
a pszichikus funkciók egyen-
súlyának megteremtése, a 
gyermekek iskolaérettségének 
biztosítása, az eredményes, 
örömteli tanuláshoz szükséges 
készségek kialakítása. Ez az 
oktatási forma átmenetet ké-
pez az óvoda és iskola között. 

– Kérem ismertesse a hit-
életük rendjét!

– Minden reggel szánunk 
néhány percet az első óra 
megkezdése előtt arra, hogy 
néhány gondolatot elolvas-
sunk a Bibliából. Egy héten 
egyszer különösképpen is 
megadjuk a módját a reggeli 
bibliaolvasásnak. Ilyenkor 
nem a tanteremben, köny-
veink, és füzeteink között 
hallgatjuk Isten hozzánk szóló 
üzenetét, hanem a Gyülekeze-
ti házban, illetve a legkisebbek 

a “B” épület tornatermében 
csendesednek el. A nevelési, 
tanítási féléveket azért előzi 
meg egy-egy csendes nap, 
hogy a becsületes szakmai 
felkészültség mellett teljes 
szívvel, lélekkel is ráhango-
lódjunk a gyermekek közt 
végzendő nemes és nagyszerű 
feladatunkra, természetesen 
a csendes nap kiterjed a diá-
kokra is. Évente vannak közös 
templomlátogatásaink, ami-
kor egy-egy évfolyam együtt 
megy istentiszteletre a temp-
lomba. Ezen kívül kérjük, 
hogy még legalább négyszer, 
ki-ki a saját felekezete szerinti 
(református, evangélikus, ka-
tolikus) vegyen részt a vasár-
napi alkalmakon.  Harmadik 
és negyedik osztályban egy-
házi énekórán a Református 
Énekeskönyv énekeit vesszük 
sorra. Hit-és erkölcstan tan-
tárgyat mindenki felekezete 
szerint választ iskolánkban.

– Milyen szakkörök és 
egyéb szabadidős foglal-
kozások állnak a tanulóik 
rendelkezésére?

– Nagyon gazdag iskolánk 
szakköri kínálata. Sportolásra 
ad lehetőséget az aerobik, a 
torna, kézilabda, kosárlabda 
és az atlétika. Képzőművészeti 
óráink a gyöngyfűzés, kerá-
mia, tűzzománc, kézműves, 
grafi ka, rajz. A zenét kedve-
lők választhatják az énekkart, 
szolfézst és a néptáncot. Az 
informatika, programozás, 
alkalmazott grafi ka szakkö-
rökön a számítógépes világ 

rejtelmeivel ismerkedhetnek 
a gyerekek. És ha még ez nem 
lenne elegendő, akkor válasz-
hatnak sakkot, kipróbálhatják 
magukat a színjátszásban is. 

Rendszeresek az osztályki-
rándulások. Bekapcsolódtunk 
a Határtalanul és az Erzsébet 
programba is. Ezeknek kö-
szönhetően több iskolásunk 
eljutott Erdélybe, illetve a 
Balatonra. Iskolánkban már 
hagyomány, hogy a minden-
kori 4. illetve a 7. osztályos 
évfolyamok a tanév vége felé 
erdei iskolába utaznak. 

– Befejezésként néhány 
gondolatot a tanulmányi 
és sport versenyekről.

– Úgy az egyházi, mint a 
világi tanulmányi és sport-
versenyek sokaságán vesznek 
részt a gyermekeink, akik az 
odaadó kollégáimnak is kö-
szönhetően sikert, sikerre hal-
moznak. Évek óta mi vagyunk 
a gazdái a Református Iskolák 
Országos Idegennyelvi Verse-
nyének. Ugyanezen a napon 
egyháztörténeti versenyt is 
rendezünk A 2. osztályosok 
pedig szövegértésben mérhe-
tik össze a tudásukat. 

Zárásul még elmondta az 
intézmény vezetője, hogy 
ettől a tanévtől két éven át ke-
rül megvalósításra a VEKOP 
7.3.3-17 Egyenlő esélyekkel a 
digitális környezetben pályá-
zat, melynek keretében 160 
tanuló ismerkedik a digitális 
eszközök oktatásban történő 
felhasználásával. 

Kőhalmi
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Közelmúlt, jelen, eredmé-
nyek és feladatok. Célke-
resztben az iskolai- és a la-
kossági sport. A kérdésekre 
Jezerniczky Attila városi 
sportszervező válaszol.

– Történt-e előrelépés a 
diáksportban az elmúlt 
években? 

– Úgy érzékelem, hogy az 
elmúlt évek kezdeti lendü-
lete az utóbbi időben kicsit 
megtorpant. Ez két okból 
adódhat. A felmenő rendszerű 
diáksport versenyekre az in-
tézmények önállóan neveznek 
egy internetes rendszerben, 
eredményeiről csak akkor 

van információnk, ha a részt-
vevők megosztják sikereiket 
a lakossággal. A városban 
tanulóknak szervezett diák-
sport versenyek az iskolák 
testnevelőinek közreműködé-
se nélkül nem valósulhatnak 
meg. A sokszor túlterhelt 

szakemberekkel és az intéz-
ményi fenntartókkal nehéz 
az egyeztetés. Úgy látom, 
hogy a tapasztaltabb és a már 
nyugdíjba vonult testneve-
lők szívesen vállalnak plusz 
feladatot azért, hogy közös 
sportolási lehetőséget szer-
vezzenek a város diákjainak. 
Elősegítené a diáksport ren-
dezvények megvalósítását az 
is, ha a város sportegyesületei 
közül a mostaninál többen 
vállalnának szerepet ebben. 
Természetesen akadnak jó 
példák szép számmal. Itt em-
lítem meg a különböző kor-
osztályokban zajló, általános 
iskolák közötti leány- és fi ú 
kézilabdatornákat, az asztali-
tenisz- és úszóversenyeket, a 
középiskolásoknak szervezett 
atlétikai, röplabda és kosár-
labda eseményeket is.

– Mennyire érhető tet-
ten a fejlődés a lakossági 
sportban? 

– Az elmúlt évek leglátvá-
nyosabban fejlődő területe a 
lakossági sport volt. A Nyitott 
Tornaterem Programsorozat 

Látványos fejlődés a lakossági sportban
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ingyenes sportfoglalkozá-
sai – immár havonta 10-15 
mozgásformában – több száz 
városlakónak biztosítanak 
sportolási lehetőséget. A ha-
todik évada kezdődött szep-
tember elején a Dühöngő 
Bajnokságnak, melyet – a 
huszonéves korosztály igé-
nyeihez igazodva – közösségi 
oldalon szervezünk, hetente 
közel 100 fő részvételével. 

A hagyományossá váló őszi 
és téli sportnapok, a város 
kulturális programjaihoz kap-
csolódó különböző sportese-
mények is népszerűek. Min-
dig számítunk a fogyatékkal 
élők, a hátrányos helyzetűek 
részvételére is. Az elfogadás 
fontos, a közös sportolás pél-
dát mutathat másoknak is.

Minden évben kiemelkedő 
időszak a lakossági sportban 
szeptember utolsó hete, az Eu-
rópai Sporthét. Ez az Európai 
Bizottság kezdeményezése, 
amellyel Európa-szerte nép-
szerűsíteni kívánja a sportot 
és a testmozgást. Ehhez és az 
Európai Diáksport Napjához 
a kezdetek óta rendezvények-
kel csatlakozik több oktatási 
intézmény, civilszervezet, 
közösség és a város is.

A város olimpikonjai, éls-
portolói szívesen csatlakoznak 
ezekhez az eseményekhez, 
hirdetve a rendszeres spor-
tolás fontosságát. Sokszor 
nem csak megjelenésükkel 
demonstrálnak az egészséges 
életmód mellett, hanem rész-
vételükkel vagy a programban 

közreműködéssel is segítik a 
rendezvény sikeres megva-
lósulását.

Az utóbbi időben – talán 
a fentiek hatására is – érzé-
kelhetően megnőtt azoknak 
az új sportegyesületeknek, 
sportvállalkozásoknak a szá-
ma, amelyek elsősorban a 
különböző lakossági igényeket 
próbálják kielégíteni. Az ala-
kulásukhoz és a működésük-
höz lehetőségeinkhez mérten 
minden jogi és szakmai segít-
séget megadunk.

A rendezvények közül ki 
kell emelnem kettőt, mely 
országos visszhangot és elis-
mertséget vívott ki, és a város 
számára komoly reklámérték-
kel is bír. Az egyik a Szépko-
rúak Sportfesztiválja, melynek 
már hatodik alkalommal adott 
otthont Cegléd. A Magyar 
Szabadidősport Szövetség 
együttműködő partnereként 
részt veszünk a rendezvény 
előkészítésében és több mint 
70 önkéntessel segítjük az 
ország minden tájáról ér-
kező, közel 1000 nyugdíjas 
sportolását.

S a másik: bár nem lakos-
sági-, hanem versenysport a 
javából, de nem mehetünk el 
szó nélkül a Tour de Hong-
rie, hazánk legjelentősebb 
kerékpáros versenye mel-
lett. Büszkék vagyunk arra, 
hogy 2016-tól – megelőzve 
a jobb feltételekkel rendel-
kező, közelünkben lévő me-
gyeszékhelyeket – Cegléd 
folyamatosan része volt az 
útvonalnak. Büszkék vagyunk 
arra is, hogy a városi rendez-
vényeket példaként állították 
a programban résztvevő te-
lepülések elé. A város lakói 
pedig nemcsak különleges 
élményekkel gazdagodtak, 
hanem a rendezvénysorozat 
fejlődésével tavaly a Magyar 
Körversenyről készült össze-
foglalókat – köztük a ceglédi 
versenyszakaszról szólót is – 6 
kontinens 195 országában 
láthatták a sportot kedvelő 
tévénézők. Sajnos ebben az 
évben az útvonal nem érintet-
te Ceglédet, de reméljük, hogy 
jövőre újra részesei lehetünk 
az eseménynek.

VGM 
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A tömegben is magányos Arthur Fleck emberi kapcsolatot keres. 

Miközben Gotham graffi tikkel tarkított utcáit rója, két maszkot 

is visel: az egyiket a munkájához, hiszen bohócként dolgozik. A 

másikat viszont nem tudja lemosni – azt azért öltötte magára, 

hogy be tudjon illeszkedni a világba. De amikor kamaszok zaklat-

ják az utcán, belekötnek a metrón vagy egyszerűen csak a többi 

bohócok szórakozik vele, még jobban eltávolodik a környezetétől. 

Fokozatosan magába szippantja az elképesztő és rémisztő mély-

ség, ahonnan már nincs visszaút. Vagy jobb lenne, ha nem volna.

Todd Phillips rendező, társ-forgatókönyvíró és producer Joker 

című fi lmje a DC univerzum hírhedt rosszfi újáról szól, aki Gotham 

városában keresi a helyét. Arthur egyik rossz döntést hozza a 

másik után, az események megállíthatatlan láncreakcióját indítva 

el. Főszereplők: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro.

FILMAJÁNLÓ:
JOKER

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

OKTÓBER 3-TÓL OKTÓBER 9-IG:
Patkós Irma terem:
15:45 Playmobil: A fi lm – animációs kaland-vígjáték

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig 

20:00 órai kezdettel: Downton Abbey – angol dráma

Csütörtöktől szombatig 20:00, vasárnaptól szerdáig 

17:45 kezdettel: Joker – amerikai krimi 

Szombat és vasárnap 14 órai kezdettel: Kópé – ani-

mációs vígjáték 

Huszárik Zoltán terem: 
15:45 Mi újság, kufl ik? – magyar animációs fi lm 

Csütörtöktől szombatig 17:15, vasárnaptól szerdáig 

19:30 kezdettel: Akik maradnak – magyar dráma

Csütörtöktől szombatig 19:15, vasárnaptól szerdáig 17:15 

kezdettel: A fénykép – romantikus dráma

Szombat és vasárnap 14:00 kezdettel: János vitéz – 

magyar animációs fi lm 

OKTÓBER 10-TŐL OKTÓBER 16-IG:
Patkós Irma terem:
15:45 Mi újság, kufl ik? – magyar animációs fi lm 

Csütörtöktől szombatig 17:15, vasárnaptól szerdáig 

19:30 kezdettel: Joker – amerikai krimi

Csütörtöktől szombatig 19:30, vasárnaptól szerdáig 

17:15 kezdettel: Prédák – amerikai horror

Szombat és vasárnap 14 órai kezdettel: Kópé – ani-

mációs vígjáték

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig 15:30, hétfőn 18:30, keddtől 

szerdáig 20:00, szombat 14:00 kezdettel: A művészet 
templomai A Prado Múzeum- feliratos olasz ismeret-

terjesztő fi lm

Csütörtöktől szombatig 17:00, vasárnaptól hétfőig 20:00, 

keddtől szerdáig 15:30 kezdettel: FOMO – Megosztod 
és uralkodsz – magyar dráma

Csütörtöktől szombatig 18:45, vasárnaptól hétfőig 

15:30, keddtől szerdáig 17:00 kezdettel: Mű szerző 
nélkül – feliratos, romantikus 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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Október 11. 17.00 
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
Vendégünk: Hartung Attila rendező

10.30   Különleges életek feliratos francia vígjáték/dráma
13.45   A legfehérebb nap feliratos izlandi-dán dráma
15.30   Mű szerző nélkül feliratos német-olasz történelmi 
               dráma, thriller
18.30   Szép csendben magyar filmdráma
20.00   FOMO - Megosztod és uralkodsz magyar 
               filmdráma
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