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A Bölcsődei és Védőnői igaz-
gatóság, a központi házior-
vosi ügyeletet működtető 
kft , a valamint az egyházi és 
önkormányzati óvodák be-
számolójának tárgyalásával 
és elfogadásával kezdődött a 
napirend szerinti munka a tes-
tület ülésén.  A képviselők elé 
került a város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzattal között 
megállapodásának felülvizsgá-
lata is. A roma önkormányzat 
néhány hete arról döntött, ők 
nem kezdeményezik a korábbi 
megállapodás módosítását. Ezt 
a ceglédi testület is jóváhagyta. 

A költségvetés előkészíté-
sének egyik alapvető fázisa a 
következő évre vonatkozó helyi 
adópolitikai döntések megho-
zatala, a helyi adó rendeletek 
– adómértékek – felülvizsgá-
lata. Ez is napirendre került a 
testület ülésén. A képviselők 
úgy határoztak, egyik adó-
nem esetében sem változnak, 
emelkednek a kötelezettségek. 

Cegléd Város Önkormányza-
ta a tulajdonát képező jelenlegi 
köztemető és a kialakítás alatt 
álló új köztemető területén 
nem rendelkezik saját tulajdo-
nú ravatalozóval. Előbbi épít-

mény az evangélikus egyházé 
– a város tőlük bérli – utóbbi 
pedig a temetőt üzemeltető és 
a ravatalozót építettő Ceglédi 
Kreamatórium Kft  tulajdona 
lesz. Ezt a város díjmentesen 
veheti igénybe.  A Ceglédi 
Evangélikus Egyházközség 
tájékoztatása szerint előrehala-
dott tárgyalásokat folytatnak a 
Ceglédi Krematórium Kft -vel a 
köztemetőben lévő ravatalozó 
értékesítéséről.  A polgármes-
ter most arra tett javaslatot, 
hogy ezzel szemben Cegléd 
városa éljen elővételi jogával és 
tegyen vételi ajánlatot, hogy a 
köztemetőben lévő ravatalozó 
városi tulajdonba kerülhessen. 
A képviselők megszavazták az 
elvi vételi szándékot.

Sebességmérő eszköz telepí-
tését kezdeményezi a város. A 
Kossuth Ferenc utcára létesí-
tendő fi x telepítésű sebesség-
mérő berendezéssel kapcso-
latban már zajlott egyeztetés 
a Ceglédi Rendőrkapitányság, 
az ORFK Informatikai Fejlesz-
tési Főosztálya, valamint az 
ARH Informatikai Zrt. kép-
viselőivel, mint a sebességmé-
rő kamerák forgalmazójával. 
Az egyeztetésen elhangzott, 
hogy fejlesztés alatt áll egy 

NEM VÁLTOZIK A HELYI ADÓK MÉRTÉKE
Ülésezett a képviselő-testület

Városháza

Nem változik a helyi adók összege. Sem a kommunális, sem 
az építményadó, illetve iparűzési adó mértékét sem emeli a 
város – erről is döntöttek a képviselők a testületi ülésen. A 
Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta ahhoz is, hogy a 
Kossuth Ferenc utcában fi x telepítésű hitelesíthető sebesség-
mérő egységgel rendelkező – jelenleg még teszt üzemmódban 
működő – SpeedCam kamerák kerüljenek kihelyezésre.
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ún. SpeedCam kamera, mely 
automatikus rendszám- és 
honosságfelismeréssel, vala-
mint hitelesíthető sebesség-
mérő egységgel rendelkezik. 
Az érintett kamera jelenleg 
Perbálon teszt üzemmódban 
működik, mely várhatóan az év 
végével eredményesen lezárul, 
miután az eddigi tapasztalatok 
és eredmények pozitívak. A 
kamera adatkommunikációs 
interfésze megegyezik a VÉDA 
rendszerben is alkalmazottal, 
azaz kompatibilissé tehető a 
rendszerrel. A VÉDA rendszer 
bővítésére, új mérőpontok ki-
alakítására azonban az ORFK 
adhat engedélyt. Az ORFK 
részéről elhangzott, hogy az 
általuk működtetett VÉDA 
rendszer csak meghatározott 
számú kamera fogadására al-
kalmas, részükről technikailag 
nincs akadálya a telepítendő 
kamerák rendszerbe történő 
bekötésének, de meg kell vizs-
gálniuk, hogy mekkora szabad 
kapacitással rendelkeznek, 
hány darab kamerát tudnak 
még integrálni a rendszerbe. 
A konkrét folyamat azonban 
csak akkor indulhat meg, ha 
az érintett kamera tesztelése si-
keresen lezajlott, mely alapján 
az ORFK kiadja az integrációra 
vonatkozó engedélyt.  A kame-
ra lehetséges helyszíneként a 
Ceglédi Rendőrkapitányság 
javaslatára a Kossuth Ferenc 
utca – Múzeum utca keresz-
teződése került kijelölésre. Az 
előzetes költségbecslés alapján 
a 2 db kamera telepítésének 

költsége megközelítőleg br. 
5.200.000 Ft. Ezenkívül szük-
séges a kamera elektromos 
betáplálásának kialakítása is.  
Amennyiben a kamera teszt 
üzemmódja sikeresen zárul, 
történhet meg a terveztetés, 
az engedélyeztetés, majd a ki-
vitelezés, továbbá előzetesen 
az ORFK-val való együttmű-
ködési megállapodás meg-
kötésére is szükség van. A 
kamerák üzemeltetése azok 
megépülése után a rendőrség 
feladata lesz. A testület most 
elvi hozzájárulását adja ah-
hoz, hogy Cegléd, Kossuth 
Ferenc utcában fi x telepítésű 
hitelesíthető sebességmérő 
egységgel rendelkező, – jelen-
leg még teszt üzemmódban 
működő – SpeedCam kame-
rák kerüljenek kihelyezésre.  
Kiegészítésként a képviselők 
szavaztak arról is, hogy több 
felmerült utcában, illetékesek 
bevonásával vizsgálják meg a 
sebességkorlátozás lehetőségét. 
De szó esett az intézkedések 
mellett a prevenció szükséges-
ségéről is a közlekedési morál 
tekintetében.

A testület szeptemberi ülé-
sén értékesítésére jelölte ki 
az Újvárosi temetővel szem-

ben található 4500 illetve 835 
négyzetméteres ingatlant. A 
határidőig érkezett is érvényes 
pályázat. A testület viszont 
most visszavonta a korábbi 
pályázatot, hiszen képviselői 
kezdeményezésre telek újra-
osztás után, a város számára 
megmaradó parkolósáv le-
választása után kívánják ér-
tékesíteni. 

Elvi döntés született arról is, 
hogy a testület felkérje Földi 
László országgyűlési képvi-
selőt, hogy tegyen törvény-
módosító javaslatot az állat-
egészségügy önkormányzati 
kézbe kerülésével, a sertés-
trágyabűz megszüntetésének 
elősegítésére.

Az ülésen dr. Diósgyőri Gitta 
címzetes főjegyző tájékoztatta 
a jelenlevőket a korábbi közle-
kedést érintő népszavazási kez-
deményezés visszavonásáról.

A Képviselő-testület ülése 
úgynevezett lakossági félórával 
indult: a közmeghallgatáshoz 
hasonlóan a város lakosai te-
hették fel itt kérdéseiket. 

A Képviselő-testület dön-
téseiről részletesen a www.
cegled.hu weboldalon tájéko-
zódhat.

Fotók: Szokolai Attila
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HELYI 
ADÓRENDELETEK 
FELÜLVIZSGÁLATA

Dr. Csáky András, polgár-
mester: A testület úgy dön-
tött, nem lesz emelés egyik 

adónem tekintetében sem. A 
pénzügyi osztállyal – a város 
lehetőségeit áttekintve – úgy 

döntöttünk, hogy nincs szük-
ség adóemelésre. Született 
egy módosító javaslat a Czigle 
Egyesület frakciójának részé-
ről, hogy az idegenforgalmi 
adót csökkentsük. Azzal in-

dokolták ezt a kérésüket, 
hogy ezzel talán az úgyne-
vezett „fekete szobáztatás” 

csökkenni fog. Egyrészt nem 
ceglédiek fi zetik ezt az adót, 
hanem akik idelátogatnak, 
másrészt az eddigi tapasz-
talatok azt mutatták, hogy 
semmilyen pozitív hatása 
nincs egy ilyen csökkentés-
nek, a képviselő testület ezt 
a javaslatot elvetette és az 
eredeti előterjesztést fogadta 
el. Vagyis minden adónem 
változatlan mértékű marad. 

Dr. Ferenczi Norbert, frak-
cióvezető, Fidesz-Kdnp: Mi 

támogattuk az előterjesztést. 
Azt gondolom, hogy a vá-
ros anyagi helyzete olyan, 

A képviselő-testület ülése után a Ceglédi Városi Televízió ven-
dége volt Dr. Csáky András polgármester, illetve a két frakció 
vezetője, Dr. Ferenczi Norbert ( Fidesz-Kdnp) és Fehér István 
(Czigle Egyesület).  Több témában mondták el véleményüket, 
az alábbiakban ebből olvashatnak néhány gondolatot. A be-
szélgetések teljes egészében megtekinthetők a Ceglédi Városi 
Televízió youtube csatornáján. 

Három téma – három vélemény
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hogy ezekkel  a mértékekkel 
nyugodtan nekimehetünk 
a következő esztendőnek. 
Emelésre semmiképpen nincs 
szükség, de azért a fejlesztések 
színvonalának megtartása ér-
dekében úgy gondoltuk, hogy 

legalább a szinttartásra szük-
ség van. Ráadásul az idegen-
forgalmi adót nem ceglédiek 
fi zetik és amennyit beszed a 
város, annyit tesz hozzá az 
állam. Vagyis az idegenfor-
galmi adó csökkenésével az is 
csökkenne. Az idegenforgalmi 
adó adta bevétel pedig nagyon 
fontos a kemping számára is. 
Ha az kiesik, máshonnan kel-
lene pótolni. 

Fehér István, frakcióvezető, 
Czigle Egyesület: Elsősorban 
az volt mindkét frakciónak 
a véleménye, hogy adót nem 
emelünk. Nálunk a frakciótár-
gyaláson és az ülést megelőző 
bizottsági ülésen is az volt a 

szempont, hogy a „nagy” adó-
kat nem változtatnánk, de az 
idegenforgalmi adó tekinte-
tében azt láttuk, a csökkentés 
pozitív hatással lenne. Talán 
többen bevallanák, hogy ven-
dégeik vannak. Úgy tudjuk, 

sokan vannak, akik nem legá-
lisan adják ki a szálláshelyeket. 
Ám az is szempont volt, hogy 
más városokban alacsonyabb 
ez az adó. Azt is mérlegeltük, 
milyen kiesést jelent ez. 

SZMSZ 
MÓDOSÍTÁSA 

Dr. Csáky András, polgár-
mester: Az SZMSZ módosí-
tására vonatkozó előterjesz-
tésem egyik sarkalatos pontja 
az volt, hogy a polgármester 
lehetőséget kap arra, hogy 
egy munkatársat foglalkoz-
tasson. Vagy a köztisztviselői 
törvényen belül vagy pedig 
megbízásos jogviszonyban 
lehetséges ez. Eredetileg azt 

terjesztettük be, hogy köz-
tisztviselői jogviszonyban 
történjen ez a foglalkoztatás. 
Ez a törvény vonatkozott 
volna rá, de a munkáltatója 
a polgármester lett volna. A 
testület – elég érdekes indo-

kokkal – azt mondta, meg-
bízásos jogviszonyban alkal-
mazzuk az adott személyt. 
Ez azt is jelenti, hogy meg 
akarják határozni, ki legyen 
ez a személy hiszen jóvá kell 
hagynia a testületnek. Azt 
gondolom, ez egy nagyon 
udvariatlan lépés, mintha 
gyámság alá helyeztek volna. 
Mintha nem bíznának ab-
ban, hogy én kit nevezek ki.  
Egyébként nincs is még dön-
tés abban, hogy kit szeretnék 
alkalmazni. Nem feltétlenül 
gazdasági szakemberről van 
szó, hanem egy olyan ember-
ről, aki a napi rutin egy részét 
leveszi a vállamról. 
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Dr. Ferenczi Norbert, frak-
cióvezető, Fidesz-Kdnp: Mi 
érzékeljük azt, hogy a polgár-
mester úr gazdasági vonalon 
tanácsokra szorul, hiszen így 
jelent meg az előterjesztés 
mellékletében. Nem szabad 
pusztán ezt gazdasági tanács-
adóként kezelni, ezt mi is 
tudjuk. Ezzel egyet is értünk. 
A módszer és megközelítések 
tekintetében voltak külön-
bözőek a vélemények. Ha ez 
a személy köztisztviselő és 
beépül az SZMSZ-be, akkor 
polgármesteri döntéssel ki-
nevezhető és nem kerül a tes-
tület elé, ki ez a személy. Pedig 
meghatározó a tanácsadó sze-
repe a testület életében. Ezért 
javasoltuk, hogy megbízási 
szerződés keretében történjen 
a foglalkoztatás. Ez a vonat-
kozó szabályok miatt ráadásul 
tágabb „merítési lehetőséget” 
is ad. Ha tágabb a lehetőség, 
akkor pedig szeretnénk tudni, 
hogy ki ez a személy. 

Fehér István, frakcióveze-
tő, Czigle Egyesület:  Abban 
egyetértettünk a gazdasági bi-
zottsági ülésen is már, hogy ez 
a személy ne legyen köztiszt-
viselő. Később abból lett a vita 
és abban támogattuk végül 
polgármester urat, hogy ne 
kelljen választását testület elé 
vinnie. Azt gondolom egyéb-
ként, hogy az SZMSZ-nek 
nem ez a legfontosabb része, 
de a nyilvánosság számára 
a legismertebb, hiszen nem 
volt egyetértés. Sokkal fon-
tosabbnak tartom azt, hogy 

az SZMSZ módosításával 
létrehoztunk egy pénzügyi 
ellenőrző bizottság. Ennek ön-
álló hatásköre lesz a későbbiek 
folyamán. Ezt nagyon fontos 
döntésnek tartom. 

TRIANONI EMLÉKMŰ 
ÉS CENTENÁRIUMI 

MEGEMLÉKEZÉS 
Dr. Csáky András, polgár-

mester: Ennek van előzménye, 
hiszen valaki az év közepén 
kitalálta, hogy kell egy ilyen 
emlékmű a centenáriumra. 
Hoztak egy határozatot és 
utána semmi nem történt. 
Most pedig gyorsan csináljuk 
meg az egészet. Azért ennél 
bonyolultabb az ügy. A hely-
szín is vitára adott okot.  Ne-
kem az a véleményem,  hogy 
az esemény egy történelmi 
esemény, vagyis a történelmi 
városközponton belül kell 
az elhelyezést megoldani. 
Volt egy olyan javaslat, hogy 
próbáljunk egy másodlagos 
városcentrumot kialakítani 
ennek az emlékműnek az 
elhelyezésével, ezt nem tá-
mogatom. Egyébiránt kicsi a 
valószínűsége, hogy a cente-
náriumra el fog készülni ez az 
emlékmű, ezért született egy 
olyan alternatíva, mely sze-
rint egy úgynevezett „ország 
zászlót” állítunk fel a város 
központjában.  Mindemellett 
javaslatomra feláll egy bizott-
ság, ami a centenárium méltó 
megünneplését tervezi meg.

Fehér István, frakcióvezető, 
Czigle Egyesület:  A triano-
ni szerződés egy gyalázatos 

békeszerződés volt. Ebben 
egyetértettünk. És abban is, 
hogy ennek az eseménynek 
emlékművet kell állítani. A 
vita nem is ebből volt. Ab-
ból, hová kerüljön. Szabad-
ság térre vagy sem. A mi ál-
láspontunk az, hogy nem a 
Szabadság téren, a Kossuth 
szobor közelében van helye. 
Ha kell, nevezzünk el teret, de 
ne a Szabadság téren legyen. 

Dr. Ferenczi Norbert, frak-
cióvezető, Fidesz-Kdnp: Mi 
a helyszínt előre meghatá-
rozottnak tekintjük és na-
gyon határozottan kiállunk 
amellett, hogy a Szabadság 
téren van a helye. Nagyon sze-
retnénk, ha eljutnánk odáig 
hogy ez a Nemzeti Összetar-
tozás Napja legyen és ehhez 
méltó alkotást szeretnénk a 
város központjában elhelyez-
ni.  A város megfelelő anyagi 
helyzetben van ahhoz, hogy 
ezt meg tudja terveztetni. 
Hiszen most még itt tartunk, 
meg kell terveztetni, pályá-
zatot kell kiírni. Ráadásul 
a rendszerváltás óta nem 
helyeztek ki a városban zsű-
rizett köztéri alkotást. Itt az 
ideje, hogy egy ilyet a város 
Trianon 100. évfordulóján, a 
Nemzeti Összetartozás Nap-
ján felavathasson. Ha nem 
lesz készen az évfordulóra az 
alkotás, akkor azt javasoltuk, 
kerüljön ki erre a júniusi al-
kalomra egy ország zászló. 
Az alkotás elhelyezésében 
egyébként valóban nem volt 
vita, csak a helyszínben.
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MINTEGY 200 HINTALOVAT 
LÁTHAT A KÖZÖNSÉG

Mintegy 200 hintalovat láthat a közönség a Ceglédi 
Galériában. A nemrég nyílt tárlaton Dr. Ladó Mária 
és Dr. Tóth Ferenc mutatja be magángyűjteményének 
egy részét. A kiállításon a gyermekkori játék mellett, 
hintalovak ihlette műalkotások, festmények, grafi kák, 
fotók, képeslapok és porcelánok is láthatók.

Fotó: Kisfaludi

CSENDES 
KOSZORÚZÁS
Csendes koszorúzással emlékeztek mind-
azokra, akiket a szovjet laktanyában 
fogvatartottak

Fotó: Szokolai

ALAKULÓ ÜLÉST TARTOTT 
A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

Megtartotta alakuló ülését a Többcélú Kistérségi 
Társulás. A polgármesterek megválasztották a 
tisztségviselőket. Elnöknek Cegléd polgármes-
terét, Dr. Csáky Andrást választották, alelnök 
pedig Török József, Ceglédbercel első embere 
lett. A polgármesterek a pénzügyi bizottság el-
nökéről és tagjairól is döntöttek. Fotó: Szokolai

A SZOCIÁLIS TERÜLETEN 
DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Idén hárman vehettek át városi elismerést a 
Szociális Munka napján. Galambos Viktor, 
Kovácsné Erdős Anikó és Nyesténé Petrecz 
Edina a Városházán tarott ünnepségen kapta 
meg a kitüntetést. Beszédet a polgármester 
mondott. Csáky András úgy fogalmazott: a 
szociális területen dolgozók a legnemesebb 
dolgot viszik véghez nap mint nap.

Fotó: Kisfaludi

hírek
innen-
onnan
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A közmunkásokkal együtt 
mintegy 130 ember dolgozik 
a VÁRVAG Nonprofi t Kft .-nél, 
s idén 760 millió forintból 
gazdálkodtak. Az önkormány-
zati tulajdonú cég ügyvezető 
igazgatójával, Mótyán Krisz-
tiánnal beszélgettem az idei 
munkájukról, feladataikról, 
különös fi gyelemmel a szoci-
ális jellegű közfoglalkoztatási 
programjukra.

– Kérem, hogy először a 
fő feladataikról adjon tájé-
koztatás nagyvonalakban.

– Jelentős hányadát teszi ki 
évek óta a munkánknak a köz-
munkaprogramban foglakoz-
tatott személyek tevékenysége. 
Erről külön, részeletesen adok 
tájékoztatást. Elöljárójában 
annyit, hogy az állami fogla-
koztatási célok eredményes-
sége nálunk jól lemérhető, 
mert évről évre csökken a 
közmunkások száma, egyre 
többen találják meg a helyüket 
az elsődleges munkerőpiacon.

A tevékenységi körünkbe 
tartozik a 218 önkormányzati 

lakás és 163 üzleti célú in-
gatlan kezelése, amelyeken 
mindenkor nagyfelújítást 
végzünk bérlőcsere esetén. 
Itt kell megemlíteni, hogy 
ránk hárul az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokkal való 
gazdálkodás is.

Sokirányú építési munká-
kat végeznek munkatársaim. 
Tavaly a legigényesebb fel-
adatunk a műemlék ügyész-
ségi épület homlokzatának 
és lépcsőházának tatarozása 
volt, de megtörtén a tető-
szerkezet helyreállítása is. Az 
ott szerzett tapasztalatokat 
kamatoztatva idén a szintén 
önkormányzati tulajdonú, 
Szabadság tér 2. szám alatti 
gyönyörű műemlék épület 
külsejét és tetőzetét újítottuk 
fel. Több óvodai felújításban 
is közreműködtünk. Folya-
matosan végzünk továbbá 
árokbéleléseket, a saját gyárt-
mányú burkolólapokkal. A 
mezőgazdasági program ke-
retében két területen, összesen 
nyolc hektáron termesztünk 
energianádat, amit aratás után 
értékesítünk. A közbeszerzési 
szerződéssel ki nem adott köz-
területeken gyommentesítést 
végzünk. Kaszáljuk a füvet 
például a Budai úti kerékpárút 

VÁRVAG NONPROFIT KFT. A VÁROSÉRT
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két oldalán, az Alszegi úton 
a Mizsei úton és számos más 
utcában. A nem közbeszerzési 
eljárásban kiadott több kis 
park virágosításáról, ápolás-
ról mi gondoskodunk, saját 
termesztésű virágok felhasz-
nálásával. Továbbá végezzük 
és szervezzük a közterületi 
fásítást. A játszóterek folyama-
tos karbantartását, bővítését 
szintén mi látjuk el. Szükség 
szerint gyarapítjuk, javítjuk 
a köztéri bútorokat, vagyis a 
padokat, szemetes edényeket.

A felsorolásba még bele-
tartozik a piacüzemeltetés, a 
fi zetőparkolók fenntartása, 
a közúti közlekedési táblák 
kihelyezése, pótlása az ön-
kormányzati utak esetében, 
továbbá a föld, valamint szór-
talapos utak és a külterületi 
utak karbantartása.

Tennivalóink ebben az év-
ben tovább gyarapodtak az 
illegális szemétlerakóhelyek 
felszámolásával.

– Mit kell tudni a szociális 
jellegű közfoglalkoztatási 
programjukról?

– A belvízelvezetési prog-
ram keretében a közmun-
kásaink burkolattal látták el 
a Juhász Gyula utcai árkot 
és az Arany utcai árok egyik 
oldalát, amelyhez 3000 da-
rab mederlapot készítettek. 
Hét műtárgyat alakítottak ki 
és előkészítés alatt áll a Bem 
utcai árok leburkolása. 

A belterületi közútjaink 
kezelése során a közmun-
kások végzik meghatározott 

járdák, utak és buszmegállók 
környezetének karbantartá-
sát. Folyamatosan ellátják az 
úthálózat mentén a fák galy-
lyazását és bokrok nyesését, 
a meghatározott területe-
ken. A fasori munkálatokra 
évente kétszer, tavasszal és 
decemberben kerül sor. Az 
így összegyűjtött faanyagot 
a telephelyünkön felaprítjuk 
és a szociálisan rászorult sze-
mélyek részére kiszállítjuk, 
úgynevezett krízis tűzifaként. 
A közmunkásaink ezévben 28 
ezer virágpalántát neveltek, 
ültettek ki és gondoztak. Télen 
árvácskákat, tavasztól őszig 
pedig egynyári növényeket 
termesztünk. A mi dolgo-
zóink a következő kiskerteket 
tartják karban: Törteli út vé-
gén a keresztnél, a rendőrség 
előtt, a Pesti úton szemben a 
Szent Kereszt Katolikus Ál-
talános Iskolával szemben, 
a közúti felüljáró lábánál a 
körforgalomnál, továbbá a 
Köztársaság és Széchenyi utak 
találkozásánál. 

A közmunkások is részesei 
44 kilométer kijelölt föld-
út évi kétszeri gréderezését 
követő karbantartásnak. A 
munkagép által kitolt földet 
ugyanis kézi erővel kell el-
egyengetni és a csapadékvíz 
elfolyását is biztosítani kell. 
Természetesen levágjuk az 
útszelvénybe belógó ágakat 
és bokrokat is.

Komoly kihívás, és sajnos 
valóságos sziszifuszi munka 
az illegális szemétlerakóhe-

lyek újra és újra történő felszá-
molása. Amiből oroszlánrészt 
vállalnak a közmunkásaink.

Az önkormányzati tulajdo-
nú bérlakások felújításából 
szintén kiveszik a részüket 
a szakmunkás végzettségű 
közmunkásaink. Az ő kezük 
munkáját dicséri idén nyolc 
lakás teljes felújítása. 

Évek óta benne vagyunk 
a Belügyminisztérium által 
hirdetett országos hajlékta-
lan mintaprogramba, amely 
Cegléden átlag tíz fő számá-
ra biztosít munkalehetősé-
get. Az előző három évben 
ennek keretében az egyik 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon akácfákat tele-
pítettünk.  Idén elvégeztük 
a tavalyi ültetés szálra met-
szését. Májustól októberig 
műveljük, karbantartjuk az 
önkormányzati tulajdonú 
erdőket. Az erdőtisztítás, galy-
lyazás során begyűjtött galy-
lyakat a többihez hasonlóan a 
telephelyünkön felaprítottuk, 
deponáltuk, mint a rászorulók 
krízis tűzifakészletét. A prog-
ramban résztvevő személyek 
az év során a felhalmozott 
bazaltkockákat is válogatják, 
amelyeket azután közterületek 
burkolására használt fel az 
önkormányzat. Ők tartanak 
karban továbbá négy teme-
tőben 36 darab sírt, amelyek 
1848-as katonák, 1956-ban 
elesett áldozatok, valamint 
díszpolgárok végső nyug-
helyei.

Kőhalmi Dezső
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„Drága Imrém! Ezelőtt így 
írtuk volna: kívánom, hogy 
ezen pár sor írásom friss, jó 
egészségben találjon, mint 
amilyen nekem is van… Ma 
így írom: Kérem a jóságos 
Istent, hogy ezen pár sorom 
egyszer, valamikor, vészek 
csillapodtán eljusson élő ke-
zeidbe s olvashasd nénéd 
sorait szerető szíved minden 
melegével! Érezd ki belőle 
azt a végtelen vágyódást és 
sírig tartó szeretetet, amelyet 
nem némíthat el a fegyverek 
dübörgő diadal- ordítása s a 
szenvedők szeméből patakzó 
könnyfolyók özöne…”

1944. október 6-án, a Me-
zőberényt ért bombatámadás 
napján vetette papírra ezeket 
a sorokat Hegedűs Margit 
(1893-1986) tanítónő. Majd 
napról-napra, hétről-hétre, 
hónapról- hónapra folytatta 
el nem küldhető leveleinek 
írását egészen 1945. május 
1-ig. A sorok címzettje uno-
kaöccse, Velkey Imre volt. A 
kockás füzetbe írt leveleket 
Velkey Péter szerkesztette kö-
tetté, kiadását a Pannon Írók 
Társasága vállalta magára. A 

levélregény bemutatására – 
Zalaegerszeg és Mezőberény 
után - november 12-én dél-
után a Kossuth Gimnázium 
dísztermében került sor.

Dr. Gyimesi Endrével, a 
Pannon Írók Társaságának el-
nökével, Bubits Tünde íróval, 
a Pannon Tükör főszerkesz-
tőjével és Velkey Péterrel Dr. 
Kürti György, a gimnázium 
nyugalmazott igazgatója be-
szélgetett.

„A Velkey név egy évszázada 
összefügg a gimnázium 

életével”

„1919-ben került az isko-
lába Velker (Velkey) János 
történelem-földrajz szakos 
tanár, aki 1944-ig tanított itt 
– mondta Kürti György. Gyer-
mekei közül három fi ú tanított 
a gimnáziumban. Imre bácsi 
(Velkey Imre) 1945-től 1980-
ig, de még 10 évig óraadó 
volt. Pali bácsi (Velkey Pál) 
1955-től 1990-ig és Bandi bá-
csi (Velkey András) 1962-től 
1991-ig. Velkey Jánosnak 10 
gyermeke, 33 unokája, 106 
dédunokája és a mai napig 43 

ükunokája született, utóbbiak 
közül kettő a gimnáziumba 
jár. Gyakorlatilag 1919 óta 
nem volt olyan év az iskola 
történetében, hogy Velkey ne 
tanított vagy tanult volna itt. „

„Igazi néptanító volt, aki 
értett a tollforgatáshoz”

Hegedűs Margit (Gitta néni) 
a tanítóképzőt Szabadkán vé-
gezte. Tanított Aranypatakon, 
Békéscsabán, majd hazakerült 
Mezőberénybe. 1944. őszén a 
mezőberényi iskolában érte a 
„frontátvonulás”, a németek 
visszavonulása és az oroszok 
bevonulása.

„Nálunk ő volt a 33 unoká-
nak a pótnagymamája, hiszen 
ő az én nagymamámnak volt 
a húga. Neki nem volt saját 
gyermeke. Amikor Ceglédre 
költözött, valóban olyan volt 
a házikója a Széchenyi úton - 
ma a Tűzoltóság épülete áll a 
helyén –, ahova szívesen járt 
mind a 33 unokatestvér és a 
szüleink is. Emlékszem, ami-
kor édesapám jött haza a gim-
náziumból és késett, otthon 
mindig mondta édesanyám: 
„Apád már megint biztosan 
a Gittánál van”. És ez általá-
ban így is volt.” – emlékezett 
Velkey Péter.

„Hegedűs Margit valamikor 
sikeres íróként szerepelt a 
köztudatban, elsősorban Osz-
togatók című, 1942-ben meg-
jelent regényének köszönhe-
tően, írt további elbeszéléseket 
s színdarabot, a még csak 

Levelek Imréhez
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kéziratban meglévő „Csipke-
rózsika álmát”. – olvashatjuk 
a könyv fülszövegében.

Hegedűs Gitta írói talen-
tumát volt kitől örökölnie, 
anyai nagyapja „Tudós” Ke-

mény Pál volt. A kritikusok 
így fogalmaztak akkoriban: 
„Hegedűs Gitta nem új név 
a magyar irodalomban. Nem 
kell felfedezni. Hegedűs Gitta 
kiforrott írói tehetség. Komoly 
hatótényező. Gazdag lélek és 
önmaga is bőven osztogató. 
Osztogatók című regénye 
színes, tartalmas, lebilincselő. 

Minden sora lenyűgözően 
szórakoztat és észrevétlenül 
tanít.” (Körösvidék, 1942.)

Megrendítő őszinteséggel

A most bemutatott kötet 93 
levelet tartalmaz. Nem vélet-
len, hogy Imrének címezte 
őket, „mert a Te szeretetedben 
bízom legjobban…” – indo-
kolja választását Gitta néni az 
október 21-én kelt írásában. 
Később is ők álltak legköze-
lebb egymáshoz.

A levelekben megrendítő 
őszinteséggel örökíti meg a 
Mezőberényben történteket, 
az emberi sorsok drámai ala-
kulását, ugyanakkor ceglédi 
utalásokat is találunk. 

Szókimondó, de senkit nem 
ítél el, a nap nap után ta-
pasztaltakat írja le. Egyszerre 
megrázó és olvasmányos, 
döbbenetes, olykor humor-
ral fűszerezett történelmi 
olvasmány ez egy olyan idő-
szakról, amiről a szüleink, 
nagyszüleink nem sokat me-
séltek nekünk. Mert nem 
lehetett. Reális kép azokról a 

hónapokról, amikor nagyon 
sok könny és szenvedés volt a 
magyarság része, de rámutat 
arra, hogy nem minden orosz 
vagy német volt gonosz, és 
nem minden magyar volt 
jóakaratú. Nincs eleve fehér 
és fekete. Gonosz vagy jó….

„Imre! Mit adnék 
egy sor írásodért?!”

A könyvbemutató napján 
volt 75 éve, hogy Gitta néni ezt 
írta: „…Te Imre! Olvasod-e 
ezeket a gyötrelem szülte so-
rokat valaha? Éltek-e? Vagy-
tok-e? Vártok-e? Hisztek-e? 
Imre! Mit adnék egy sor írá-
sodért?!”

Éltek. A csodával határos 
módon valamennyien át-
vészelték a háborút. Ők és 
utódaik pedig a szeretetükkel 
halmozták el a nyugdíjas éveit 
Cegléden élő Gitta nénit, aki 
a Kálvária temetőben alusz-
sza örök álmát. Családjának 
megszámlálhatatlan emléket, 
határtalan szeretetet, szá-
munkra a történelem egy 
szeletét hagyta örökül.

Köszönettel KozI
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Cegléd Város Önkormányzata a 2019-es év-
ben ismételten ebösszeírást tart. Az ebtartók 
a bejelentésüket 2019. december 16-tól 2020. 
január 31. napjáig tehetik meg.

Az adatgyűjtés célja jelenleg is az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény előírásainak betartása, a 
településen tartott ebek nyilvántartása és az 
esetlegesen felmerülő járványok megelőzése.

Az önkormányzat továbbra sem vezet be 
ebadót. Közösségi érdek, hogy tekintettel le-
gyünk házi kedvenceink és a környező lakó-
közösségek igényeire és teljesítsük a kötelező 
adatszolgáltatást.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebössze-
íráskor köteles a törvényben előírt adatokat 
az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a Cegléd közigazgatási területén 
tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdo-
nosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” 
kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetősé-
gekkel élve a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen

2020. január 31. napjáig.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell ki-

tölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött 

adatlap(ok) benyújtására a következő kézbe-
sítési módok állnak rendelkezésre:

•  a nyomtatott és kitöltött adatlapot postai 
úton megküldeni a címzettnek: Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2701 Ceg-
léd, Pf.: 85.

•  a nyomtatott és kitöltött adatlapot a Vá-
rosháza Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatti 
épület Kossuth Ferenc utcai bejáratnál 
munkaidőben tartott Gyűjtőládába helyezni,

•  ügyfélkapus bejelentkezéssel, elektronikus 
űrlap kitöltésével: https://ohp-20.asp.lgov.
hu/ugyinditas

Felhívom a Tisztelt Ebtartók fi gyelmét, hogy 
az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bír-
ság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatlap letölthető a város honlapjáról, 
illetve 2019. december 16. napjától kezdő-
dően átvehető személyesen a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján.

Együttműködését köszönöm!
Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző

Tájékoztatás kötelező ebösszeírásról
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

16. oldal

„Határozottan mondhatjuk, 
hogy ennek a napnak szere-
pet kell játszani Czegléd város 
történelmében, mert ezen a 
napon pusztult el a város egyet-
len, országra szóló hiressége: a 
Czeglédi Hengermalom Rész-
vénytársaság malma.

A tüz kitörése: Hétfőn reggel 
még a rendes megszokott pon-
tossággal történt az éjjeli mun-
kások fél hat órakor szokásos 
felváltása. Szólt szabályszerűen 
a malom kürtje. Megkezdődött 
a nappali munka. 7 óra után 
30 perccel ismét megszólalt a 
malom kürtje. Néhány percre 
rá félreverték a harangokat. 
A beavatottak már sejtik a 
szörnyű valót. Ez a vészjel. 
Majd hamarosan elterjed a 
borzalmas való: ég a malom! 
A czeglédi tüzoltóság, sajnos, 
nincs is felkészülve ily óriási 
vész meggátlására, teljes felsze-
reléssel, de kb fél órával később 
a vészjel megadása után ért ki a 
helyszínre. Ekkorra már a ha-
talmas, négy emeletes épület, 
amely a vasúti sinek mentén 
fekszik, lángokban állott. Fojtó 
füstgomolyagok kavarogtak a 
levegőben és kisérteties látvány 
volt, amint a négyemeletes ma-

lom kis ablakaiból lángnyelvek 
csapkodtak… A füst és a tűz 
olyan erős volt, hogy a tüzoltók 
nem is gondolhattak kezdetben 
a mentésre.

Közben a tűz vészes gyorsa-
sággal terjedt tovább. A malom 

két épületrészből áll. Az egyik 
épületben volt a malomberen-
dezés, a másikban a raktárak 
és a gépház. A raktárakban 
tömérdek sok liszt és búza volt 
felhalmozva. A főépület teljesen 
elhamvadt.

A tüz lokalizálása: Ilyenkor 
természetesen legfőbb dolog a 
szomszédos épületek és irattár 
megmentése, ami a hivatal-
nokok, munkások, tűzoltók 
emberfeletti munkája árán si-
került is. Nagyban hozzájárult 
a mentéshez a szél iránya is. 
Északnyugatról fujt délkelet 
felé, ami lehetővé tette az óriási 
értékeket, milliókat képviselő 
raktár, gépház, árpamalom 
megmentését. A megfeszített 

munka eredménye délfelé meg-
hozta a sikert. A tüz lokalizálva 
volt. Janicsek budapesti tüzol-
tóparancsnok aznap délután 
kiment a helyszinre és bejárta 
az egész területet és a tüz kelet-
kezéséről a következőket mond-
ta: A tüz egy megtüzesedett 
tengelyből kipattanó szikrától 
támadt. Ez a szikra meggyuj-
totta az olajat. Hatalmas füstgo-
molyag keletkezett, amely elől a 
munkások elmenekültek és igy 
a tüz gyorsan terjedhetett to-
vább. Az ilyen malomtüzeknél a 
legelső dolog, hogy azonnal ol-
táshoz lássanak, mert ha az olaj 
meggyulad, akkor már nincs 
segitség. A tűzvész által okozott 
kár hozzávetőlegesen két millió 
korona, amely azonban teljesen 
megtérül, mert a malom egész 
értékéig volt biztosítva.”

„Az óriási tűznél, amely a 
Czeglédi Hengermalmot el-
pusztította, az elsők között 
jelent meg Dr. Gombos Lajos 
polgármester, aki a katasztrófa 
felett az egész város közönsége 
nevében is legnagyobb rész-
vétét fejezte ki Forrai Dezső 
igazgatónak.”

(Czegléd, XXXV. évf. 47. sz., 
1913. november 22., 2-3. o.)
(Az égő malom kép forrása: „Néprajzi 
szemelvények Cegléd malomiparáról”)

A CZEGLÉDI NAGY TŰZ
Egy virágzó iparvállalat pusztulása
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Ezúton tájékoztatom Cegléd 
Város lakosságát, Városunk-
ban székhellyel-, telephely-
lyel rendelkező gazdálkodó 
szervezeteket, Városunkban 
működő érdekképviseleti 
szerveket és civil szerveze-
teket-, és – az Országgyűlés 
által elismert- egyházakat 
(továbbiban: Partnerek), hogy 
Cegléd Város Önkormányzata 
lakossági fórumot tart 2019. 
december 11-én, melynek 
témája Cegléd Város Tele-
pülésrendezési eszközeinek 
részleges módosítása.

Cegléd Város Településren-
dezési Eszközeinek részleges 
módosítása egyszerűsített 
eljárásban történik, amely a 
partnerségi és államigazgatási 
véleményezéssel indul.

A részleges módosítás meg-
indításáról, a tervezési terü-
leteket érintő módosítások 
támogatásáról, valamint a 
véleményezési dokumentáció 
elfogadásáról és a véleménye-
zési szakasz megindításáról 
Cegléd Város Önkormányza-
tának Képviselő- Testülete a 
157/2019 (V.23.), a 222/2019. 
(VIII.2.) és a 327/2019. 
(XI.21.) önkormányzati ha-
tározatokban döntött. A te-

lepülésfejlesztési koncepció, 
az integrált településfejlesztési 
stratégia, a településrendezési 
eszközök, a TAK és a telepü-
lésképi rendelet készítéséhez, 
módosításához a lakosság, 
érdekképviseleti, civil és gaz-
dálkodó szervezetekkel, vallá-
si közösségekkel történő part-
nerségi egyeztetés részletes 
szabályairól szóló 27/2017. (X. 
27.) önkormányzati rendelet 
(Partnerségi rendelet) alapján 
a Partnerek meghatározott 
módon és határidőig tehetnek 
véleményt.

A Partnerek tájékoztatásá-
ra Cegléd Város honlapján 
(www.cegled.hu), a Városunk 
/ Partnerségi egyeztetések / 
Véleményezési szakasz / 2019 
menüpont alatt jelen felhí-
vás és a teljes véleményezési 
tervdokumentáció feltöltésre 
került, valamint jelen felhívás 
a Ceglédi Közös Önkormány-
zati Hivatal (CKÖH) hivatalos 
hirdetőtábláján és a Ceglédi 
Hírmondó aktuális számában 
is közzétételre kerül. Emellett 
a teljes véleményezési terv-
dokumentáció a CKÖH (Ceg-
léd, Kossuth tér 1.) I. emelet 
115-ös irodájában, a városi 
főépítésznél, ügyfélfogadási 

időben (kedden: 9 -11 óráig, 
szerdán: 14-16 óráig) is meg-
tekinthető. 

2019. december 11-én, 
16:30 órai kezdettel

a Városháza első emeleti 
Dísztermében tartandó

lakossági fórumra a 
Partnereket

tisztelettel meghívom!
A polgármesteri megnyitó 

után a tervezéssel megbízott 
Pestterv Kft . vezető tervezője 
tart előadást, melyet követően 
a Partnerek javaslattétellel 
élhetnek a módosításokkal 
kapcsolatban.

Amennyiben a Fórumon 
nem tud részt venni, úgy ja-
vaslatait, észrevételeit írásban 
is megteheti a fórumot köve-
tően, 2019. december 20-ig a 
polgármesternek (2700 Ceg-
léd, Kossuth tér 1.) vagy a foe-
pitesz@cegledph.hu elektroni-
kus levélben, Ilyés Marianna 
főépítésznek címezve.

A fentiek alapján teszek ele-
get a Partnerségi Rendelet 6. § 
(2) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelően a véleményezési 
szakaszban előírt tájékozta-
tásnak. 

Dr. Csáky András
polgármester

FELHÍVÁS 
Cegléd Város Településrendezési eszközei részleges módosításának 

véleményezésére
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– Nem szokványos a pálya-
futásod eleje, felsőfokú 
tanulmányaidat nem a 
középiskola után végezted. 

– A főiskolát 1976-ban 
kezdtem. Ez a néhány év ki-
hagyás felkészülés volt a ké-
sőbbi pályámra.

– Húszévesen, 1972-ben 
lettél a Róna Vendéglátó 
dekorációs csapatának 
tagja, ahol Nagy László Lá-
zár mellett fejleszthetted 
technikai tudásodat. Mit 
tanultál el tőle?

– Megtanultam a sokszo-
rosító grafi kai technikákat, a 
fa- és linómetszést, a hideg-
tű-karcot, megismertem a réz-
metszet, rézkarc technikákat 
is. És a címfestést.

– Szegedi tanulmányai-
dat követően rajztanár 
lettél Cegléden. Milyen ki-
hívást jelentett számodra 
a tanítás?

– Rajztanár Cegléden let-
tem az akkori Kisegítő Isko-
lában. Máshol nem volt hely. 
Értelmileg sérült gyerekeket 
tanítottam, és olyan szinten 
kellett differenciálni, hogy 
16 gyerek esetén 14 féle raj-
zot csináltunk, mindenkinek 
a képességeihez megfelelőt. 

– Mikor, hogyan döntöt-
ted el, hogy művészi pályá-
ra is lépsz?

– A linó- és fametszetek 
készítése Nagy László Lázár 
mellett, már több volt, mint 
hobbi. Ebben az időben már 

országos grafi kai kiállításokon 
is részt vettem. Ez elindított egy 
folyamatot az újabb és újabb 
alkotások és technikák felé, 
de nem fogalmazódott meg 
bennem, hogy művész vagyok.

– A mandalákhoz sajátos 
kapcsolat fűz, hogyan ala-
kult ez ki?

– Egy mandaláról szóló 
könyv olvasása után kezdtem 
készíteni ilyen jellegű képei-
met 1999-ben. Elhatároztam, 
hogy naponta készítek egyet, 
400 napon át! Belejöttem, 
úgyhogy még kétszáz napig 
folytattam, majd csináltam 
még 140-et. Ez a folyamat ki-
alakított bennem egy sajátos 
rajzolási készséget, technikát.

Gulicska Lőrinc grafi kai alkotásaiból nyílt kiállítás a Kossuth 
Múzeum kiállítótermében. A megnyitón – nem szokványos 
módon – az alkotót testvére, Makuláné Gulicska Valéria kér-
dezte pályafutásáról, alkotásairól. Az ott elhangzottak alapján 
készítettem interjút a művésszel. A kiállítás december végéig 
megtekinthető.

Mandala, ezotéria, reiki
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– A megnyitón szóba ke-
rült, hogy könyvillusztráci-
ókat is készítettél. Milyen 
könyvhöz/könyvekhez?

– Rajta Ferenc Tibor ’Új vi-
lágot építünk’ című ezoterikus 
könyvéhez készültek rajzaim. 
Az 52 fejezethez készítettem 
52 rajzot, majd egy 53.-at is. 
Ezt követően derült ki, hogy 
Rajta Ferenc írt még egy 53. 
fejezetet a könyvhöz. Ilyenek 
a megérzések!

– Képeiden dominálnak 
a geometrikus alakzatok. 
Sajátos egyensúly látható 
rajtuk, ez vonatkozik a szín-
használatra, az arányokra is. 
Hogyan tervezel meg egy 
alkotást? Miben nyilvánul 
meg ez az alkotói folyamat?

– A képalkotás számomra 
szórakoztató időtöltés. Nem 
tervezem, hanem intuícióim 
alapján készülnek. Megpró-
bálom üressé tenni a gondo-
lataimat, a ráhangolódás után 
szinte automatikusan egyik 
vonal követi a másikat, a szí-
neket ugyanígy megérzések 
alapján döntöm el. 

– A kiállított 55 műből 
kilencben is megidézed 
Nagy László Lázár szel-
lemét, egy portréban és 
nyolc Don Quijotét ábrázo-
ló grafi kában. Ez tisztelgés 
Laci emléke előtt?

– Igen, mindenféleképpen 
szerettem volna ezen a kiál-
lításon az emlékét felidézni. 
Utolsó kiállításának címe 
’Don Quijote Cegléden’ volt, 
és ennek az alaknak a raj-
zaival lett nemzetközi hírű 
grafi kusművész. Azt gondo-
lom, ez így méltó tisztelgés az 
emléke előtt.

– Hét grafikához zenei 
aláfestés is született, amit 
a kiállításon meg lehet 
hallgatni. Hogyan szület-
tek ezek?

– Keresztfi amnak, Győző-
nek a születésnapjára készí-
tettem egy képet, amelyen 
hangjegyek is voltak, mivel 
Győző zenél. Számára ez ih-
letet adott, és zenét írt hozzá. 
Ezt követően még 6 képhez 
alkotott zenét. 

– Összesen kilenc mű-
veden látható portré. Kos-
suth Lajos, három ceglédi 
díszpolgár, négy színész és 
a feleséged. Miért éppen 

őket rajzoltad meg ilyen 
módon?

– Nagy László Lázár, Patkós 
Irma és Kürti Béla a díszpol-
gárok. Zenthe Ferenc, Bárdi 
György, Latabár Kálmán és 
Bodrogi Gyula a színészek. 
Kedvenceim voltak és tisztelem 
őket. A Kossuth portrét egy 
pályázatra készítettem. Fele-
ségem pedig munkám állandó 
segítője, születésnapjára meg-
lepetésnek szántam a képet.

– Reiki mester vagy, ter-
mészetgyógyászattal is 
foglalkozol. Ezekhez mi 
adott inspirációt?

– Volt egy könyöksérülé-
sem, amit az általam rajzolt 
jelek segítségével egy év alatt 
sikerült meggyógyítani. Ez 
meggyőzött arról, hogy mű-
ködő dolog. Ezután sok em-
bernek segítettem, például 
allergiával kapcsolatban is.

– Milyen terveid vannak 
a következő évekre?

– Tovább dolgozom a belső 
késztetéseim alapján. A témák 
fogják meghatározni a stílust 
és a technikát.

– Köszönöm a beszél-
getést, további sikereket 
kívánok!

JI, a Krónikás
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A KDNP Ceglédi Szervezete 
nemsokkal a rendszerváltozás 
után alakult meg, amelynek 
alapító elnöke Kiss Attila volt, 
akit a legutóbbi, november 
9-én tartott beszámoló és tiszt-
újító taggyűlésen egyhangúlag 
tiszteletbeli elnökké válasz-
tottak. A szervezetük életéről 
dr. Prohászka Mónika, ismé-
telten megválasztott elnök, a 
KDNP Pest Megyei Szervezete 
vezetőségének tagja adott tá-
jékoztatást.

– A KDNP Ceglédi Szer-
vezete a kezdetekben sem az 
országos, sem a megyei, sem 
pedig a helyi önkormányzati 
választott testületekben nem 
képviseltette magát és első-
sorban csak a pártpolitikával 

foglalkozott. Azonban 2007-
ben Bán Lajos elnökletével, 
fi atalokkal kibővítve újjáala-
kultunk. Akkorra már a tag-
létszámunk vetekedett a többi 
helyi pártszervezetével, mert 
ötvennél is többen voltunk. 
A tapasztalatot az idősebbek 
hozták, míg a működésünk 
felfrissítésében, kiszélesíté-
sében nagy szerepet vállalt az 
ifj úsági szervezetünk, amely 
részévé lett az IKSZ-nek, az 
Ifj ú Kereszténydemokraták 
Szövetségének, s vezetőjévé 
engem választottak meg. Kü-
lön érdekessége a dolognak, 
hogy a néhány hete történt 
önkormányzati választáson 
az akkori helyettesem Tarr 
Felícián a 7. számú választó-

kerület képviselője lett, nagy 
fölénnyel legyőzve ellenfelét 
a Jobbik Ceglédi Szervezete 
elnökét. Én pedig bekerültem 
a Pest Megyei Közgyűlésbe, 
váltva tagtársunkat dr. Zsám-
berger Györgyöt. A doktor úr 
változatlanul elnöke maradt 
a Ceglédiek a Ceglédiekért 
alapítványnak. Nagy öröm és 
büszkeség számunkra, hogy 
tagtársunk Földi László több 
ciklusban Cegléd polgármes-
tere volt, majd immár harma-
dik ízben a választókerület 
országgyűlési képviselője. 

Szervezetünk újjáalakulását 
követően a politikai rendez-
vények mellett nagy fi gyelmet 
fordított a tagság baráti közös-
ségé formálására. 

Rendszeressé tettük a tag-
gyűlések utáni sütizéssel, te-
ázással egybekötött kötetlen 
beszélgetéseket. A tagság na-
gyon szereti a családi napokat, 
ahová a szimpatizánsainkat is 
rendszeresen meghívjuk egy 
kis sportolásra, főzőcskére és 
eszmecserére. Többen ezen 
alkalmakon kaptak kedvet 
hozzá, hogy sorainkba állja-
nak. Rendszeressé tettük jeles 
előadók meghívását is. Több-
ször vendégünk volt például 
Semjén Zsolt országgyűlé-
si képviselő pártelnökünk, 
Harrach Péter országgyűlési 
képviselő, frakcióvezetőnk, s 
aktuálpolitikai tájékoztatást 
rendszeresen kapunk Föl-

Kereszténydemokrata sikersorozat Cegléden



21. oldal

di László képviselő úrtól is. 
Rajtuk kívül több, mint egy-
tucatnyi vendégelőadó nevét 
sorolhatnám még fel. Arról 
külön érdemes szót ejteni, 
hogy rendszeres részvevői va-
gyunk a városi rendez-
vényeknek, s többször 
voltunk csoportosan az 
Országházban, s mindig 
nagyobb létszámban 
képviseltetjük magun-
kat pártunk valamennyi 
nyílt megyei rendez-
vényén.

Rendkívül fontosnak 
tartom hangsúlyozni, 
hogy a népszerűségünk 
növekedésének egyér-
telmű bizonyítéka, hogy tag-
társunk Tarr Felícián a fi atal, 
kétgyermekes agrármérnök 
egyéni választókerületben 
indulva lett önkormányzati 
képviselő. A kampány so-
rán házról házra jártunk leg-
többször együtt, beszélgetni a 
lakosokkal. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy a választók nagy 

többsége fogékony a keresz-
tény értékrenden alapuló gon-
dolkodásunkra, és a körzetet, 
valamint a városfejlesztést 
érintő kiegyensúlyozott ter-
veinkre. Felícián a képviselői 

munkába is nagy lendülettel 
kapcsolódott be, s már az első 
hetekben a testületi ülésre 
előterjesztést nyújtott be, az 
Örkényi út mielőbbi kátyú-
zását szorgalmazva. 

Tagtársunkat beválasztották 
Cegléd Város Önkormányza-
tának Kulturális, Oktatási és 
Népjóléti Bizottságába és a 

Ceglédi Városfejlesztési Non-
profi t Kft . felügyelőbizottsági 
tagja lett. További nagy el-
ismerés számunkra, hogy 
javaslatunkra tagtársunkat 
Magyar Pált külső tagként 

beválasztották Cegléd 
Város Önkormányzata 
Gazdasági Bizottságá-
ba.

Összegezve elmond-
hatom, hogy a válasz-
tóknak köszönhető 
mind szélesebb körű 
elismerésünk ered-
ményeként a KDNP 
Ceglédi Szervezeté-
nek tagjai a Parlament, 
Pest megye és Cegléd 

választott képviseleti testüle-
teiben minden tőlük telhetőt 
megtesznek a velünk párt-
szövetségben lévő Fidesszel 
együtt hazánk, megyénk 
és városunk fejlődéséért, 
felvirágoztatásáért – zárta 
a beszélgetést az elnök asz-
szony.

Kőhalmi Dezső

Az idei ceglédi faültetésekről Hervai Gergő a 
VÁRVAG Nonprofi t Kft . főkertész-helyettese 
a következő tájékoztatást adta:

A megújult utak mellett: 96 db
Lakossági pályázaton nyertek: 137db
Lakótelepen (most folyamatban): 32 db
Civil akció a Malomtó szélen: 105 db
Mindösszesen: 370 db

Kőhalmi

370 darab fával gyarapodtunk

Fotó: Makó A.
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Kilenc évet már eltöltött az 1. 
számú választókerület kép-
viselőjeként, most újabb 5 
évre kapott bizalmat a sza-
vazóktól Hegedűs Ágota. A 
járdák, utak karbantartása 
mellett a legfontosabbnak a 
közösségek támogatását érzi. 
Közte a fi atalokét, akiknek a 
lehető legtöbb alternatívát kell 
nyújtani – hogy szeressenek 
Cegléden és még szűkebben az 
1-es választókerületben élni. 

– 50 százalék feletti arány-
nyal nyert mandátumot 
választókerületében, két 
kihívója is volt a válasz-
tásokon. Hogyan értékeli 
mind az eredményt, mind 
a kampányt?

– Először is szeretném meg-
köszönni annak a több mint 
600 szavazónak, aki rám adta 
a voksát, hogy bennem bízott 
és engem szeretett volna látni 
a képviselő-testületben. Fon-
tos, hogy tisztelem azokat 
is, akik nem rám szavaztak. 
Egyik ellenfelem, Szabó Lász-
ló egyébként október 13-án 
este az elsők között hívott fel. 
Gratulált az eredményhez és 
támogatásáról biztosított. Ter-
mészetesen én is megígértem, 
hogy a jövőben együtt fogok 
vele működni. 

– Hogyan értékeli a pol-
gármester választás ered-
ményét?

– Nem lennék őszinte, ha 
azt mondanám: nem volt csa-

lódás. A befektetett munka és 
a letett eredmények tükrében 
Takáts László győzelmét re-
méltük. Cegléd lakosai más-
ként döntöttek. Ezt október 
13-án este tudomásul vettük 
és elfogadtuk. Az új polgár-
mesterrel együtt fogunk dol-
gozni, Ceglédért. 

– Mostanra az is kiderült, 
Ön továbbra is alpolgár-
mesterként folytathatja a 
munkát. 

– Nehéz két hetem volt, be-
vallom őszintén. A választás 
után másnap a névtáblámat 
levették az ajtóról, ami kicsit 
rosszul esett, de tudomásul 
vettem. Hallottam a város-
ban híreket arról, hogy pol-
gármester úr esetleg engem 
szeretne felkérni, de ez a két 
frakció döntése volt. Nekik 
kellett megegyezni, valamint 
a polgármesternek is el kel-

lett fogadni azt a személyt, 
akit a két frakció megjelölt. 
A frakciók is jelölhetnek 
ugyanis alpolgármestert, 
viszont a polgármesternek 
vétójoga van. De erre nem 
került sor. 

– A munka azonban nem 
csak az alpolgármesteri 
teendőkkel folytatódik. 
Milyen tervei vannak a vá-
lasztókerületet érintően? 

– A közlekedés a legna-
gyobb gond. Reményeim 
szerint az elkövetkezendő öt 
évben a belváros közlekedését 
is át tudjuk egy kicsit alakíta-
ni. 9 éve vagyok a választó-
kerület képviselője, mindig 
a lakossági igények alapján 
dolgoztam. Hozzám bármikor 
betelefonálhattak, bármikor 
bejöhettek a fogadóórámra. 
Nyilván nagyon sok járdát 
kellene megcsinálni, de ami 
nekem az útnál, járdánál még 
sokkal többet jelent, az a kö-
zösség. Hogy a körzetemben 
élőkkel találkozzak, az egyesü-
leteket látogassam, különböző 
közösségeket szervezzek, az 
időseket meg tudjam mozdí-
tani. Látom, hogy egyre több 
fi atal költözött a körzetembe, 
nekik is szeretnék alternatívát 
nyújtani. Szeretnék minél 
több lakógyűlésre eljutni, a 
közös képviselőket meg fo-
gom személyesen keresni és 
a támogatásomról biztosíta-
ni őket.

„Mindig a lakossági igények alapján dolgoztam”
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Rimóczi Gábor két ellenfelét 
megelőzve lett a 2-es számú 
választókerület régi-új kép-
viselője. A Czigle Egyesület 
jelöltje, Fehér István és a füg-
getlenként induló Smahajcsik 
Péter szállt még harcba a szava-
zatokért – bár a kampány igen-
csak békés lett – fogalmazott 
a Fidesz-Kdnp önkormányzati 
képviselője.  

– Hogyan értékeli a vá-
lasztási kampányt és az azt 
követő eredményt?

– Mindenekelőtt szeretném 
megköszönni a választópol-
gároknak a bizalmat. Ám 
köszönet illetve az ellenfe-
leimet is, hiszen nem ellen-
ségek, ellenfelek voltunk és a 
kampány alatt is konstruktív 
beszélgetéseket tudtunk foly-
tatni. Hálás vagyok mindkét 
jelöltnek, hogy megtartották 
az emberségüket és nagyon 
számítok véleményükre a kö-
vetkező 5 éves ciklusomban 
is. A választás eredményeire 
visszatérve: Cegléd város la-
kói úgy döntöttek, hogy Dr. 
Csáky András lesz a polgár-
mester, vele kell dolgoznunk 
tovább Cegléd jövőjéért és 
Cegléd fejlődéséért. Meg-
győződésem, hogy ez a közös 
munka eredményes lesz és 
a továbbiakban is sokat fog 
fejlődni Cegléd és benne 
választókerületem is. 

– Hogyan látja választó-
kerülete jelenét és jövőjét? 

– Örülök, hogy tudom foly-
tatni a megkezdett munkát, 
hiszen vannak olyan dolgok, 
amik félbemaradtak. Például 
a Kölcsey tér közvilágítása. 
Tény, hogy a mai napig nem 
működik pedig a város és 
a Várvag mindent megtett 
azért, hogy ez ne így legyen. 
A város, a kivitelező mindent 

előkészített, amit az áram-
szolgáltató kért, ám egyelőre 
részükről még nem történt 
előrelépés. Egyre hamarabb 
sötétedik, egyre sötétebb a 
tér, nagyon szeretnénk a foly-
tatást, főként, hogy helyükön 
vannak a lámpatestek és veze-
tékek. A választókerület nagy 
problémája a székelykapu 
folyamatos rongálása. Néha 
már úgy érzem, kifejezet-

ten odavonzza a fi atalokat a 
gyönyörű alkotás. Minden 
egyes alkalommal megcsi-
náltatom, de ez hosszútávon 
nem megoldás. Szeretnénk 
kamerarendszert telepíteni 
a parkba és nagyon fontos 
lenne a járőrszolgálat sűrítése, 
főként nagyobb rendezvények 
alatt, után. Szeretném elérni, 
hogy a következő év költség-
vetésébe már beépítsük a 
rendszer bővítését, legalább 
két kamerával. Égető problé-
ma a parkolás. Mindenképpen 
bővíteni kell a lehetőségeket 
és úgy, hogy zöld felület ne 
sérüljön. A Mozdony utca 
egyik területét szeretnénk 
kihasználni erre. A parkok 
rendbetétele és felújítása is 
fontos – kicsit vidámabb te-
reket szeretnénk, parkokat, 
játszótereket felújítani. De 
nem szabad megfeledkezni a 
járdák, utak állapotáról sem, 
ott is van még sok tennivaló. 
Mint ahogy az emeletes há-
zak belső udvarának szebbé, 
élhetőbbé tétele is tervem a 
következő évekre.

„Örülök, hogy folytathatom 
a megkezdett munkát”
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Játszótér és útfelújítás a Szűcs 
telepen, közösségi tér kiala-
kítása a Hubertusz parkban 
– egyebek között ezekkel a 
célokkal lát neki a képviselői 
munkának László Ágnes, a 3-as 
választókerület önkormány-
zati képviselője, aki a Czigle 
Egyesület jelöltjei közül egye-
düliként győzött egyéniben, 
hat szavazattal megelőzve a 
FIDESZ-KDNP jelöltjét, Hö-
römpő Annamáriát. 

– Nagyon szoros volt a 
választási eredmény. Ho-
gyan értékeli a kampányt 
és a győzelmét? 

– Valóban, az én körzetem-
ben volt a legkisebb szavazat-
különbség. Természetesen 
nagyon örülök, hogy sikerült 
nyernem. Hörömpő Annamá-
ria tapasztalt, kemény ellenfél 
volt. A kampányt nyugodtnak 
nevezném, sokkal személyes-
kedőbb hangvételre számítot-
tam, szerencsére nem volt így. 
Ütköztettük a véleményünket 
képviselőjelölt társammal, sok 
mindent másképpen látunk és 
képzelünk, de ez így természe-
tes. Most már csak az előttem 
álló feladatokra koncentrálok. 

– Az ellenzék részéről 
öten vannak a testület-
ben, míg a FIDESZ-től ki-
lenc képviselő jutott be. 
Mit gondol, hogyan sikerül 
majd a két frakciónak kö-
zösen dolgoznia?

– Nem titkolom, abban 
bíztam, hogy több ellenzéki 
jelöltünk ülhet majd a testü-
letben, sajnos nem így lett. 
Ettől függetlenül én abszolút 
pozitívan állok az előttünk 
álló feladatokhoz. Nem sze-
retném, ha ellenséges lenne 

a hangulat, hiszen úgy nem 
lehet tenni a városért. Eddig 
azt mondhatom, hogy jó a 
kommunikáció a két frakció 
között, meg tudtunk egyezni 
a bizottsági helyek felosztásá-
ban is. Természetesen hangot 
adunk véleményünknek és ki 
is állunk azok mellett minden, 
a várost érintő döntésben.  
Biztosan lesznek olyan ügyek, 
amiben másképpen gondol-
kozunk, mint a fi deszesek, 
de bízom az intelligenciában 
és abban, hogy minden kép-
viselő a legjobbat szeretné 
Ceglédnek.

– Melyek a legégetőbb 

feladatok, amelyek meg-
oldásra várnak a 3-as vá-
lasztókerületben és mik a 
hosszú távú céljai?

– Egyelőre gyűjtöm a lakos-
sági panaszokat, kéréseket. 
A Facebook oldalamon lét-
rehoztam egy hibabejelentő 
lapot, ahová bárki, bármilyen, 
a kerületet érintő problémát 
leírhat. Ez meggyorsítja a 
kapcsolattartást a lakókkal, 
bár a személyes találkozások-
ra is nagy hangsúlyt fektetek. 
A Szolnoki úti lakótelepen 
már rendszeres vendég va-
gyok, bizalommal fordulnak 
hozzám, de lesz majd fogadó-
órám is minden hónapban. 
Mindenképpen szeretném, ha 
közösségi tartalommal tölte-
nénk meg a Hubertusz parkot, 
de nagy szükség van egy kis 
játszótérre a Szűcs telepen és 
arra is, hogy a Fűtőház utca 
eleje új aszfaltborítást kap-
jon. Minden gondot a lehető 
leggyorsabban és leghatéko-
nyabban szeretnék megoldani.

„Hiszek az együttműködésben Ceglédért!”
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Az elmúlt években megkezdett 
lendületes fejlődés folytatása 
a cél – így fogalmaz Klément 
György a 4-es választókerü-
let képviselője, aki negyedik 
ciklusát kezdte meg az ön-
kormányzatban. 

– Meggyőző fölénnyel 
nyert az október 13-i válasz-
táson. 50% feletti aránnyal 
Önt választották a szavazók 
két riválisával szemben. Mi-
lyen volt a kampány és ho-
gyan értékeli a győzelmét? 

– Nagyon örülök, hogy ismét 
nekem szavaztak bizalmat a 
választópolgárok Az pedig még 
nagyon boldogsággal tölt el, 
hogy soha ennyi voksot nem 
kaptam. Ez persze az eddigiek-
nél is nagyobb felelősséget ró 
rám, amit örömmel vállalok 
és megszolgálom a bizalmat. 
A kampányt korrektnek ér-
tékelem, mindkét képviselő 
jelölt társamat régóta ismerem, 
köszönöm nekik a kulturált 
magatartást. Lővei Sándor és 
Szováti Árpád is gratulált és 
felajánlották, hogy ha bármi-
ben tudnak segíteni, megteszik. 

– A polgármesteri szék-
ben változás történt. Ho-
gyan értékeli az eredményt 
és hogyan látja az együtt-
működést az új polgár-
mesterrel és az ellenzéki 
frakcióval? 

– Meglepett az eredmény, 
bevallom. Azt gondoltam, 

hogy az elmúlt öt év városszé-
pítése és a fejlesztések meggyő-
zik a választókat arról, hogy jó 
vezetéssel milyen jó eredmé-
nyeket lehet elérni Cegléden. 
A választók nem így döntöttek, 
tudomásul vesszük. Nagyon 
bízom benne, hogy sikerül az 
új polgármesterrel megtalálni 

azokat a közös szálakat, ami-
vel tovább vihető Cegléden a 
dinamikus fejlődés. Ugyanezt 
remélem az ellenzéki frakció 
esetében is. A FIDESZ frakció 
Dr. Ferenczi Norbert vezeté-
sével továbbra is elkötelezett 
a város további fejlődéséért. 
Képviselői munkám mellett 
a Gazdasági Bizottságban el-
nökként is tevékenykedem, a 
11 fős bizottságnak a jövőben 
is számos fontos kérdésekben 
kell döntenie, természetesen 
mind-mind a város érdekeit 
szolgálva. 

– A 4-es választókerület-
ben sok probléma megol-
dódott az elmúlt években, 
de bizonyára vannak, amik 
még nem. Melyek ezek és 
mik a legfontosabb célki-
tűzései? 

– Túlzás nélkül mondha-
tom, hogy soha annyi fej-
lesztés nem történt a 4-es 
választókerületben, mint az 
elmúlt öt évben. Kül - és bel-
területi utak kaptak útalapot, 
illetve végleges aszfaltborítást. 
Nemrégiben fejeződött be a 
Vadász utcában a csatornázás 
utáni megsüllyed út javítása. 
Az egyik legfontosabb cél, 
hogy folytassuk az utak kar-
bantartását és az útfejlesztése-
ket. Például a Dinnyéshalom 
és a Temető dűlőt is el kell 
látni útalappal. Az Aszaló 
utcában mindenképpen be 
kell vezetni a minőségi ivó-
vizet, ezt szeretném látni a 
jövő évi költségvetésben. A 
kátyúzás is nagyon fontos, 
például a Kékkő utcában, 
de a kerület több területén 
is szükség van rá. Ezúton is 
kérem mindazokat, akik ká-
tyús szakaszokat észlelnek a 
4-es kerületben, forduljanak 
hozzám bizalommal és jelez-
zék nekem a 20-9451-941-es 
telefonszámon, de minden 
hónap első szerdáján a Lövész 
utcai óvodában fogadóórát is 
tartok. 

„Bízom a megkezdett fejlődés 
folytatásában!”
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Járda- és útfelújítás, a Kos-
suth tér rekonstrukciójának 
befejezése, körforgalom és 
parkolók kialakítása- csak 
néhány az elkövetkező időszak 
feladataiból az 5-ös választóke-
rületben. A célokat, teendőket 
az újraválasztott önkormány-
zati képviselő, Imregi Tibor 
sorolja, akit a választásról és 
az együttműködésről is kér-
deztünk. 

– Egy riválisa volt az ok-
tóber 13-i választáson. 56% 
fölötti aránnyal Ön került 
ki győztesen. Hogyan ér-
tékeli a kampányt és az 
eredményt? 

– Több szavazatot kaptam, 
mint öt évvel ezelőtt, aminek 
nagyon örülök és ezúton is 
köszönöm a választók bizal-
mát. Úgy gondolom, hogy a 
választók értékelték a fejlődést 
és mindazt a munkát, amit az 
elmúlt öt évben a városszépí-
téséért tettünk. A kampány-
ban kaptunk hideget-meleget, 
de túl vagyunk rajta, már csak 
a jövővel foglalkozunk. 

– A polgármester válasz-
tás eredménye változást 
hozott. Mi a véleménye 
erről?

– Nem így képzeltük el a 
folytatást, ez nem titok. Azt 
szerettük volna, hogy Takáts 
László polgármester vezeté-
sével folytathassa a csapatunk 
a város fejlesztését, sajnos 

nem így lett. Muszáj azonban 
tennünk a dolgunkat nélkü-
le, arra tettünk esküt, hogy 
Cegléd fejlődését szolgáljuk 

és ez így is lesz. Remélem, 
hogy dr. Csáky András és az 
ellenzék is ugyanezt teszi, és – 
habár biztosan lesznek olyan 
ügyek, amiben nem értünk 
egyet, de sok éves tapasztala-
tunkat latba vetve próbálunk 
meggyőzőek lenni a város 
érdekében Cegléd további 
szépítéséért. Tagja vagyok a 
jogi, ügyrendi, közbiztonsági 
és pénzügyi bizottságnak. 
Remélem, hogy ezen bizott-
ságban is zökkenőmentesen 
zajlik majd a munka. 

– A belváros látványos 
szépülése folytatódik? Biz-
tosan vannak még olyan 
feladatok, amik az elkö-
vetkező időszakot érintik…

– Van, és nem is kevés. 
Büszke vagyok rá, hogy a 
belváros sokat fejlődött, szé-
pült az elmúlt öt évben, ez 
óriási eredmény, de van még 
mit tennünk valóban. A Kos-
suth tér felújításának csak 
egy részével vagyunk készen, 
be szeretnénk fejezni. Nem 
odázható a Kossuth tér végén, 
a Petőfi  utcánál egy körfor-
galom kialakítása, ezenkívül 
vannak terveink, hogyan le-
hetne a parkolási gondokat 
megoldani a piacnál. A Piaccal 
kapcsolatban egyébként van 
egy nyertes pályázatunk, ami 
a belső piaccsarnok felújítását, 
korszerűsítését és további 
elárusító helyek befedését is 
tartalmazza. A Malom téren 
egy igazi közösségi teret sze-
retnénk létrehozni egy kis 
játszótérrel. De természetesen 
az útfelújításokat is szeretnénk 
folytatni és a rossz minőségű 
járdákat helyrehozni. Feladat 
tehát van bőven, remélem, 
hogy az elkövetkező öt év-
ben is a megkezdett fejlődési 
ütemmel tudjuk még szebbé 
tenni Ceglédet. 

„Sok teendő van még, folytatjuk 
a megkezdett munkát!”
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17 év után ismét a körzet 
képviselőjének választották 
ifj. Károly Ferencet Újvá-
roson. A választási ered-
mények értékeléséről, a 
Képviselő-testület együtt-
működéséről és a jövőbeli 
tervekről kérdeztük.

– Hogyan értékeli a vá-
lasztást?

– Szeretném elsőként meg-
köszönni a választók bizalmát, 
aminek köszönhetően 17 év 
önkormányzati munka után 
az ötödik ciklusomat kezd-
hetem meg képviselőként. 
Továbbra is azon leszek, hogy 
Újváros fejlődése folytatód-
jon, és ezen fogok dolgozni 
az elkövetkezendő öt eszten-
dőben is.

– Új, független polgár-
mestert választottak Csá-
ky András személyében. 
Milyennek látja az együtt-
működést?

– Úgy gondolom, hogy a 
személyi változástól függet-
lenül nekünk, képviselőknek 
töretlenül azon kell dolgoz-
nunk továbbra is, hogy a 
választókörzetünk akaratát, 
fejlődését előre mozdítsuk. 
Az elmúlt években sokat 
tettünk a város szépítéséért, 
nekünk ezt az irányt kell foly-
tatnunk. Bízom abban, hogy 
polgármester úr is így látja és 
együttműködés lesz a közös 
munkában. 

– Milyen célok, kitűzések 
vannak a körzetére vonat-
kozóan? 

– Örülök annak, hogy a kör-
zetem belterületi részén majd-
nem minden utca útalappal 
ellátott vagy aszfaltos, de van 

még teendő e téren: szeretném 
100%-ban befejezni a meg-
kezdett munkát és minden 
utcát aszfalt burkolattal ellátni 
a körzetben. Szintén folyta-

tásra vár a közvilágítás bőví-
tése is, úgy gondolom ezen a 
téren is nagyot léptünk előre 
az elmúlt években. Újváros 
szíve, ha lehet így mondani, 
a Vörösmarty tér. Jól látható, 
hogy mennyit fejlődött: ezt a 
munkát szeretném folytatni a 
jövőben is, hogy még inkább 
élettel teljen meg a közösségi 
tér. Elengedhetetlenül fontos-
nak tartom a Cegléd-Csemő, 
valamint a Cegléd-Nagykőrös 
kerékpárutak megépülését, 
hiszen nagyon sokan hasz-
nálják ezeket a szakaszokat a 
mindennapi teendőik során 
és fontos, hogy ezt az utat 
biztonságos körülmények 
között tegyék meg. Valamint 
a sertéstrágya bűz kérdését 
szeretném, ha megoldódna: 
örömmel vettem, hogy ebben 
polgármester úr is partner. 
Bízom abban, hogy sikerül 
pontot tenni erre az évek óta 
elhúzódó problémára is.

„Továbbra is azon leszek, hogy Újváros fejlődése 
folytatódjon”
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A politikai életben újoncként, 
de nagy affi  nitással kezdi meg 
képviselői munkáját Tarr Feli-
cián, a 7-es választókerület 
önkormányzati képiviselője. 
A FIDESZ-KDNP támogatá-
sával indult Tarr Felicián az 
elkövetkező időszak legfon-
tosabb feladatairól is beszélt: 
útfelújításról és közvilágítás 
bővítésről. 

– Először indult önkor-
mányzati választáson és 
nyert. Két jelölttársát uta-
sította maga mögé. Ho-
gyan értékeli a 46,5 %-os 
győzelmét? 

– Nagyon örülök a győze-
lemnek, nagy eredménynek 
érzem, hogy gyakorlatilag a 
politikai életben újoncként 
sikerült bizalmat kapnom 
a választóktól. Ezúton is 
köszönöm a támogatást! 
Minden energiámmal, igye-
kezetemmel azon leszek, 
hogy megszolgáljam a bizal-
mat és jobbá, komfortosabbá 
tegyem a 7-es választóke-
rületben élők életét. Kép-
viselőtársaimtól maximális 
segítséget kapok, hogy minél 
előbb belerázódjak az ön-
kormányzati munkába. A 
Kulturális, Oktatási és Nép-
jóléti Bizottság tagjaként is a 
lehető legjobb döntésekért 
dolgozom. 

– A polgármesterrel, illet-
ve az ellenzéki frakcióval 

való együttműködés jövőjét 
hogyan látja?

– A kulcsszó szerintem 
az együttműködés. Nagyon 
bízom benne, hogy konst-
ruktív lesz a közös mun-
ka Dr. Csáky Andrással, és 
az ellenzéki képviselőkkel 
is. Vannak dolgok, témák, 
amikben különböző lesz a 
véleményünk, ez természetes. 
Ugyanakkor remélem, hogy 
mindenkiben győz a Cegléd 

jövőjéért való tenni akarás. 
A FIDESZ-KDNP programja 
véleményem szerint nagyon 
jó, remek az irány, hiszek 
benne, hogy nem áll meg a 
dinamikus fejlődés. 

– Melyek a 7-es választó-
kerületben a legégetőbb 
problémák, amik megol-
dásra várnak? 

– Sok feladat van, sok a 
megoldásra váró probléma. 

Az Örkényi út hosszú évek 
óta elmaradt felújítása min-
denképpen az elsők között 
van. Az önkormányzat − bár 
próbálta eddig is – önerőből 
nem tudja egyszerre meg-
oldani az út rendbetételét. 
Pályázati megoldást kelle-
ne találni, vagy szakaszos 
munkával járhatóvá tenni az 
utat. Elkezdtük a tárgyaláso-
kat az Aranymeggyes széli 
G1-es csatornánál húzódó 
útszakasz és járda védő-
korláttal való ellátásáról. 
A Mizsei úton egy zebra 
kialakításával kapcsolatban 
civil kezdeményezés történt 
a közelmúltban. Ezt polgár-
mester úrral mindketten 
támogatjuk. Remélem minél 
előbb meg is valósulhat, bár 
tudjuk, hogy a különböző 
engedélyek, szabályok miatt 
ez hosszadalmas folyamat. 
Megvizsgáljuk a Vidra utca 
és Sáska utca közötti útsza-
kaszokon járda létesítésének 
lehetőségét is. Fontos kér-
dés a közvilágítás bővítése, 
ami választókerületemben 
17 utcát érint, de gond ez 
több külterületi részen is. 
Szeretném, ha mindenre 
minél előbb lenne meg-
oldás, hogy a kerületben 
élők életminősége még jobb, 
még komfortosabb lehessen. 
Ezért dolgozom.



„Megszolgálom a választók bizalmát!”
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Takátsné Györe Anett 2006-
ban lett a testület tagja. A 
választók döntésének ered-
ményeként most további öt 
évig képviselheti a 8-as szá-
mú választókerület lakóinak 
érdekét. 

– Egy ellenfele volt, Varga 
Franciska Ildikó személyé-
ben. Hogyan élte meg a 
kampányt, hogyan értékeli 
az eredményt?

– Nagyon örülök, hogy 
győztem, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni. A sza-
vazatok száma 600 fölé ment, 
ennyit egyik választás során 
sem kaptam. Más körzetekhez 
képest a körzetemben lévő 
kampány nem volt csendes. 
Jelölttársam – talán a kör-
zet rovására is –  a kelleténél 
többet foglalkozott szemé-
lyem, illetve a mögöttem álló 
jelölőszervezet lejáratásával. 
Ezt sajnálatosnak tartottam.

– A polgármester válasz-
tás eredménye nyilván sze-
mélyesen is érinti. 

– Több szempontból is érin-
tett vagyok. Nagyot csalódtam 
és nagyon megérintett, engem 
jobban, mint a férjemet. Ke-
mény öt év és nagyon sok 
munka van mögöttünk. Azt 
gondolom, mindenki láthatja, 
hogy a város mekkorát fejlő-
dött. A fejlődésben nagy része 
volt magának a polgármester-
nek, a képviselő testületnek, 
nekem is, mint képviselőnek 

és mint feleségnek is. Igyekez-
tem olyan hátteret biztosítani 
számára, mely megkönnyíti a 
munkáját. Előre kell tekinteni, 
az idő mindenre talál orvos-
ságot. Most úgy értékelem, 
hogy visszakaptam a férjemet 
a várostól. 

– Milyennek látja az 
együttműködés lehetősé-
gét az új polgármesterrel?

– Korai még erről beszél-
ni, de mint ahogy a szó is 
jelenti együttműködni, csak 
együtt lehet.  Nekünk, a ve-
lünk szemben ülő frakciónak 
és a polgármesternek is ezt 
kell szem előtt tartania. Fon-
tos, hogy lássuk az irányt. Még 
nem ismerjük a polgármester 
elképzelését a város fejlő-
dése tekintetében és a Cigle 
Egyesületnek sem láthattuk 
a programját. Ez alapjaiban 
határozza meg az együttmű-
ködést. Véleményem szerint a 

megválasztás után sem lehet 
a jelölőszervezetet elfelejteni. 
Adott értékrendet képvise-
lünk és úgy gondolom, ez az 
értékrend fontos. A cél viszont 
legyen azonos minden kép-
viselőnek, függetlenül attól, 
hogy ellenzék vagy többség-
ben lévő. Ez pedig a város 
fejlődése, e cél irányába kell 
haladnunk.

– Újabb ciklusra, öt évre 
kapott bizalmat. Melyek 
a választókerület fontos 
feladatai? 

– A kampány során az egész 
körzetet bejártam. Az em-
berek számára a mai napig 
a legfontosabb az út-, járda-
építés, felújítás, csapadékvíz 
elvezetés – én is ezt tűztem 
ki célul. Nagyon fontos, hogy 
az útszakaszoknak legalább az 
egyik oldalán jól járható járda 
legyen az út teljes hosszában. 
A csapadékvíz elvezetés javítá-
sát, fejlesztését is mindenkép-
pen folytatni kell. Fontosnak 
tartom, hogy csökkenjen a 
városon átmenő forgalom, 
mely nagyban hozzájárul a 
körgyűrű kereszteződéseiben 
a dugók kialakulásához. Itt a 
képviselő munkája nem ele-
gendő, lobbizni kell a város 
vezetőségének. Bízom abban, 
hogy a jövőben is fog az Ön-
kormányzat élni a pályázati 
lehetőségekkel, hogy minél 
több fejlesztés valósulhasson 
meg városunkban.

„Út- és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés 
– ezek a legfontosabb feladatok”
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A szavazatok több mint 60 
százalékát kapta meg a válasz-
tásokon Kónya Ágnes, aki az 
elmúlt 13 év után így újabb 5 
éven át képviselheti a 9-es szá-
mú választókerületben élőket. 
Emellett a Kulturális, Oktatási 
és Népjóléti Bizottságban is 
továbbra is elnöki tisztséget 
tölthet be. 

– Negyedik ciklusát kez-
di a képviselő-testületben, 
több kampány részese 
volt már, hogyan értékeli 
a mostanit? 

– Az én ellenfelem egy fi atal, 
politikában kezdő és meglehe-
tősen introvertált beállítottsá-
gú fi atalember, Csipai Gergő 
volt. Ő – és ezt saját maga is 
megfogalmazta – nem akart 
belefolyni abba a sárdobálásba 
és mocskolódásba, ami ebben 
a kampányban is jellemző 
volt az ellenfeleinkre. A 60 
százalék feletti eredmény – 
amellyel nyertem – nagyon 
szép szám számomra. Azt 
gondolom, nagyon sokat is 
dolgozom ezért. A választó-
kerületben élők problémáit 
jórészt sikerült orvosolni az 
előző ciklusban. Sokan meg-
kerestek engem – és rajtam 
keresztül a városvezetést. A 
képviselőnek ugyanis az a 
dolga, hogy a városvezetés 
és a lakosság közötti kapocs 
legyen. Úgy gondolom, hogy 
az elmúlt 13 évből ez az öt 

év kimagasló eredményeket 
hozó ciklus volt nem csak eb-
ben a városrészben, minden 
választókerületben. 

– Melyek az elsődleges 
és legfontosabb feladatok 
választókerületében?

– Mint mindenhol, az út-
építések a legfontosabbak. 
Ebben komoly előrelépés 
történt már. Azt gondolom, 

hogy az elmúlt időszakban fel-
újított utak, járdák, útalapok 
magukért beszélnek. Jön a tél, 
így ez a munka most szünetel. 
Viszont itt a költségvetéské-
szítés időszaka, vagyis ami-
kor kiderül, a továbbiakban 
mire lesz keret és lehetőség. 
Nagyon fontos célom, hogy 
a belterületeken található föl-
des utak szilárd útburkolatot 
kapjanak a ciklus végére. Már 
korábban megfogalmazódott 
az is, mennyire fontos lenne 

körforgalmat kialakítani a 
Pesti út Bajcsy Zsilinszky út 
kereszteződésében. Emel-
lett nagyon fontos lenne egy 
olyan kerülőutat építeni, ami 
kivezetné a forgalmat erről a 
szakaszról. Fontos a kerékpár-
úthálózat további bővítése is. 
Tavaly pályázatot adtunk be, a 
Pesti úti kerékpárút Aldi áru-
házig tartó meghosszabbítá-
sára. A közbeszerzés lezajlott, 
az időjárás függvénye, mikor 
lehet elkezdeni a munkát. Re-
méljük minél hamarabb.

– A 2024-ig tartó időszak-
ra milyen terveket fogalma-
zott még meg?

– Az előző években lezaj-
lott szennyvízhálózat kiépí-
tés miatt komoly problémát 
jelent, hogy sok helyen az 
átvágott aszfaltcsíkok ne-
hezítik a közlekedést. Ezek 
kijavítás is fontos feladat. És 
van egy nagy álmunk. Böl-
csőde létesítésére adtunk be 
pályázatot. Ha nyerünk, a 
Nefelejcs utcában épülhetne 
egy minibölcsőde. Sok fi atal él 
a városrészben, reméljük sok 
gyermek is születik, minden-
képpen fontos lenne, hogy ez 
megvalósulhasson.

„A képviselő dolga, kapocsnak lenni 
a városvezetés és a lakosság között…”
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Az újonnan megalakult Kép-
viselő-testület összetételéről, 
a választás értékeléséről és 
a megoldandó feladatokról 
dr. Ferenczi Norbert önkor-
mányzati képviselővel beszél-
gettünk.
– Negyedik ciklusát kezdi 
önkormányzati képvise-
lőként. Hogyan értékeli a 
választást?

– Ezúton is köszönöm az 
olvasóknak azt a bizalmat, 
amit immár negyedjére adtak 
meg nekem és a Fidesz-KDNP 
majdnem minden jelöltjének. 
Nem ez volt a legkönnyebb 
csatánk. Új módszerrel, a 
szivárványszínű összefogás 
módszerével jött ki az ellenzék 
a pályára. Büszke vagyok arra, 
hogy a körzetben negyedjére 
is meg tudtam felelni ennek 
az új formában jelentkező 
kihívásnak. Ugyanakkor a 
polgármesteri eredményt nem 
tartom az ellenzék sikerének, 
hiszen Csáky András kifeje-
zetten nem vette igénybe az 
ellenzék támogatását, és ez 
még segítette is az ő kampá-
nyát. Tehát az ellenzéki össze-
fogás Cegléden leszerepelt. 
Saját körzetemet tekintve 
úgy gondolom, hogy magu-
kért beszélnek azok a sikerek, 
amiket a mögöttünk levő 
ciklusban sikerült elérnünk. 
Elég, ha a Budai utat, vagy a 
4-es utat említem, vagy azon 

infrastrukturális beruházá-
sokat, melyek segítették a 
körzet fejlődését. A választás 
megmutatta, hogy az embe-
rek szeretik ezt a fejlődésben 
környezetet.

– Hogyan értékeli a tes-
tület összetételének ala-
kulását?

– Az új helyzetet még szokni 
kell. Ki kinek az ellenzéke? A 
többség a kisebbségnek, vagy 

a többség a polgármesternek, 
vagy éppen fordítva? Ezeket 
a státuszokat félretéve fon-
tos tudni, hogy Cegléd csak 
összefogással működtethető. 
Korábban is rengeteg volt az 
egyhangú döntés és így kezdte 
meg munkáját a Képviselő-
testület most is. Így alakultak 
meg a bizottságok és ennek az 
együttműködésnek a keretén 
belül kell folytatni a munkát 
a jövőben. Nyílván lesznek 

véleménykülönbségek. Ez 
fakad abból, hogy nekünk 
van egy konkrét programunk, 
az ellenzék pedig bele ra-
gadt ennek a kritizálásába. 
Polgármester úrnak ki kell 
választani azt az irányt amivel 
azonosulni tud, ugyanakkor 
hamarosan ciklusprogramot 
kell alkotni, amiben döntő szó 
jut majd a polgármesternek. 
Persze szeretnénk mi is hozzá-
tenni majd a magunkét és ez 
komoly fokmérője lesz annak, 
hogy hogyan alakul majd az 
együttműködés.

– Mondhatni az együtt-
működés körvonalazódik 
már?

– Igen, az első ülésen és an-
nak előkészítésekor is látszott, 
hogy az együttműködésre van 
igény. A túlnyomórészt egy-
hangú szavazatok tükrözik a 
választók akaratát, hiszen ők 
szerették volna, hogy a FI-
DESZ-KDNP frakció egy má-
sik polgármesterrel dolgozzon 
együtt. Mi a bizottsági helyek 
elosztásakor is törekedtünk 
arra, hogy a választók akara-
tában megnyilvánuló arány 
megmaradjon. A párbeszédet 
így is elő kívánjuk mozdítani, 
hiszen fontos, hogy legyen 
színtere ennek a párbeszédnek 
úgy az előkészítésben, mint 
magánál a döntéshozatalkor.

– Frakcióvezető lett, mi-
lyen munkára számít?

„A város fejlődésének irányába kell 
politizálnunk” 
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– Komoly munka lesz, 
ugyanis ha a polgármester 
nincs benne ebben a frakció-
ban, - márpedig nincs benne 
- akkor nagyon sok feladat 
hárul a frakcióvezetőre. Sok 
egyeztetés előzi meg az ülé-
seket és adódtak már olyan 
érzékeny kérdések, amik-
ben bizony valóban politi-
zálni kellett. Azt gondolom, 
hogy az ilyen irányú, kezdeti 
tapasztalataim jók dr. Csá-
ky András vonatkozásában. 
Az együttműködés jegyében 
teltek első beszélgetéseink. 
Reményekkel teli módon te-
kintek a későbbi kooperációra 
is, hiszen polgármester úr ki-
fejezett szándéka szerint hoz-
zájárultunk egy sebeségmérő 
kapu telepítéséhez a Kossuth 
Ferenc utcára, szinte minden-
ben szándéka szerint módo-

sítottuk a testület szervezeti 
és működési szabályzatát. 
Sőt hely adtunk azon kérésé-
nek is, hogy ismét tanácsadó 
kerüljön a városházára, bár 
utóbbi személyét testületi jó-
váhagyáshoz kötöttük. A leg-
első testületi ülésen kifejezett 
szándékunkat szerette volna 
megnyerni az újvárosi temető 
ravatalozójának visszavásár-
lásához, ettől sem zárkóztunk 
el, csak nagy körültekintést 
kérünk későbbi, konkrétabb 
előterjesztéshez.

– A 10-es választókerület-
ben van-e olyan beruházás, 
ami jelenleg is tart? Kérem 
beszéljen a rövid- és hosz-
szútávú terveiről!

– A Külső-Kátai úti kerék-
párút kivitelezése jelenleg is 
tart. Azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon fontos beruházás, 

hiszen az Ipari Parkot el kell 
tudnunk érni kerékpárral. A 
helyben kialakított munkahe-
lyek munkaerőigényét ki kell 
szolgálni abból a szempontból 
is, hogy infrastruktúrát ké-
szítünk neki. Terveim között 
szerepel a közvilágítás további 
bővítése az Öregszőlőben, 
ugyanitt ivóvízellátás hiá-
nyosságainak kiküszöbölése. 
Folytatódnia kell az utak ál-
lagjavítási munkájának és meg 
kell, hogy kezdjük a járdák 
általánosan rossz állapotának 
orvoslását. Persze Budai út 
belterületi szakaszának a meg-
újítása, és tömegközlekedés 
lehetőség szerinti kierjesztése 
a Fürdő környékére is minél 
hamarabb napirendre kell, 
hogy kerüljön, de ezek már 
távlati célok.



Összességében elégedett a vá-
lasztás eredményével Magyar 
Károly önkormányzati képvi-
selő, aki kérésünkre értékelte 
a mögöttünk levő kampányt 
és az együttműködési lehető-
ségekről is beszélt.

– Hogyan élte meg ezt a 
kampányt? Ön a választó-
kerületében 40%-ot ért el, 
hogyan értékeli az ered-
ményt?

– Gyakorlatilag gyalog. Vé-
gig jártam a választókerü-
letem háromszor, mert régi 
képviselő társaim megtaní-

tották arra, hogy ez elenged-
hetetlenül szükséges. Minden 

emberhez el kell menni és 
beszélni velük. A választás 
során 250 körüli aláírásom 
volt. A lényeg, hogy ott kell 
lenni, sok időt és energiát 
igényel de elengedhetetlen. 
Volt egy közös szórólapunk 
is, amit a Czigle Egyesület 
nevében mi kihordtuk. Ez is 
megtörtént.  A második kér-
désre válaszolva meg vagyok 
elégedve az eredménnyel. A 
területfelosztás a szavazatok 
fényében kicsit kusza, azt át 
kellene gondolni a következő 
választásra.

„A saját meglátásunk szerint szeretnénk 
ezt a várost jobbá tenni”
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– A Képviselő-testület 
összetételéhez mit szól? 
Mekkora erő lesz a Czigle 
Egyesület részéről?

– A Czigle Egyesület a 
város fejlődésért jött létre. 
Nálunk nincsen pártutasítás, 
mi a saját józan meglátásunk 
szerint szeretnénk ezt a vá-
rost jobbá tenni. És ezen is 
leszünk.

– Mennyire elégedett a 
polgármester választás 
végeredményével?

– Meg vagyok vele eléged-
ve. És bár nem kérte, de mi is 
segítettünk a kampányában, 
ő pedig támogatta az egye-
sületünket.

– Lát-e esélyt az együtt-
működésre akár a Fidesz 

frakcióval, akár polgármes-
ter úrral?

– Együtt tudunk működni. 
Ha a város érdekében akarnak 
döntést hozni, akkor abban 
mindenféleképpen együtt 
fogunk működni. Sok olyan 
dolog van, amibe belecsöp-
pentünk, ami nem is a mi 
kompetenciánk. Azt kellene 
tudatosítani a lakossággal, 
hogy például ami 2016-ban 
történt döntés, a város részéről 
azt nem mi döntöttük el. Ezt 
majd a polgármester úrnak is 
kommunikálni kell. 

– Milyen várost érintő tervi 
vannak?

– Legnagyobb tervem az, 
hogy ahol most ültettek 100 
fát (Malomtó szél – a szerk.), 

ott egy szabadidő parkot hoz-
zunk létre. Van rá igény a 
városnak, egy egyensúlyt te-
remtenénk ezzel a Vörösmarty 
tér és a Malomtó szél között. 
Nincs elnevezve az a tér, ki 
kellen találni egy nevet is neki 
és onnan elindulhatna egy fej-
lesztés. Ez nagyon szépen mű-
ködne. Turizmus terén lenne 
további fejlesztési javaslatom, 
hiszen én azzal foglalkoztam 
sokáig. A vendégéjszakák 
számát úgy lehetne növelni 
Cegléden, hogy a Termálfür-
dőnél vízfelületet növelünk. A 
városnak az egyetlen kitörési 
pont a fürdő, ezt látni kell. 
Egy nyugodt, kiegyensúlyo-
zott Ceglédet szeretnék látni 
2024-ben.

A környezetvédelmi feladatok 
továbbra is fontosak a képvise-
lőnek, aki egyúttal értékelte az 
önkormányzati választás ered-
ményét, valamint a jövőbeli 
célokról is mesélt. Földi Áron 
önkormányzati képviselőt 
kérdeztük.

– Nem ismeretlen az Ön 
számára az önkormányzati 
munka. A választókerületé-
ben levő küzdelemről mit 
gondol?

– A 2010-2014-es időszak-
ban Cegléden illetve előtte 
Abonyban, utána pedig 2014-
2019-es időszakban a Pest 
Megyei Önkormányzatban 
voltam képviselő. Annyit tu-

dok mondani, hogy mindent 
megtettem, bejártam a körze-
tet, de azt a 17 éves munkát, 
amit ifj . Károly Ferenc kép-
viselő elvégzett, azt nem lehet 

1 hónap alatt leküzdeni, nem 
is volt erre nagy esély. Abban 
bíztam, hogy a környezetvé-
delmi problémák, - úgy mint 
sertésbűz, a kerékpárutak 
meg nem épülése és a 400 
kVos vezeték - kapcsán segí-
teni fogok akkor is, ha listás 
képviselőként jutok be és ezt 
a fogadalmam tartom is. 

– Beszéljünk a testületről. 
A 10 választókerületből 1-et 
nyert a Czigle Egyesület, 
viszont valamennyi listás 
hely az Önöké.

– A Fidesz jelöltjei közül 
azok buktak el, akik a várost 
valamiféle hűbérbirtokuknak 
tekintették, én ezt így látom. 

„Most van együttműködés, korábban nem volt”
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Ez vonatkozik a 3-as válasz-
tókerület és a polgármesteri 
tisztségre. Hiszen a megyei 
listán 50% feletti szavaza-
tot kapott a Fidesz, de ez itt 
nem jött össze. Ennek az okai 
messzemenők és nem szeret-
nék belemenni, de súlyosak. 

– A polgármester válasz-
tás eredményéről mit gon-
dol?

– Azt a Czigle Egyesület 
eredményének is tartom rész-
ben, hogy sikerült Csáky And-
rásnak győznie függetlenként. 
Hosszas tárgyalások előzték 
meg a választást és volt szó 
arról korábban, hogy mi is 
indítunk jelöltet. De egyik 
szervezet sem szaladt annyi-
ra előre, hogy polgármester 
jelöltet indítson és ezzel a 
türelemmel és feláldozással 
ezt is sikerült elérni. Remél-
jük, hogy a mi frakciónknak 
polgármester úrral nagyon jó 
lesz a kapcsolata.

– Lesz-e és milyen együtt-
működés?

– Az előző ciklusban ma-
gam voltam, több pártból 
is egyedül voltak, most így 
öten vagyunk. Frakció ülést 
tartunk, minden napirendet 
átrágunk. Most van együtt-
működés, korábban nem volt. 
Továbbá az egyesület is segíti 
abbéli munkánkat, hogy a 
város javát gyarapítsuk. Négy 
külsős bizottsági tagot dele-
gáltunk, ők is részt vesznek a 
frakció munkájában. 

– Milyen együttműkö-
désre számít a Fidesz frak-
cióval?

– Úgy látom, hogy a koráb-
bi lendületből visszavettek 
és kompromisszumos meg-
oldások fognak születni. Úgy 
gondolom, hogy egy olyan 
5 évnek nézünk elébe, ahol 
kompromisszumok szület-
nek. 

– Milyen tervei, elképzelé-

sei vannak a város jövőjére 
nézve?

– A választáskor is a kör-
nyezetvédelem volt az egyik 
fő kulcs, ezeket a témákat 
nem hagynám el. A levegő-
szennyezettséggel kapcsolatos 
problémák enyhítése, meg-
szüntetése, de említettem a 
sertés trágyabűz megoldását, a 
zöldfelületek arányának csök-
kenése szeretném, ha meg-
állna, és inkább növekedne 
a zöldterületek száma. Ezen 
felül szeretnénk létrehozni egy 
pénzügyi ellenőrző bizottsá-
got, és abban tevékenykednék, 
mint közgazdász.

– Milyen Ceglédet szeret-
ne 2024-ben?

– Átlátható működést, to-
vábbá a lakosságot minél 
jobban szeretnénk bevonni 
a döntéshozatalba. Amikor 
a költségvetést elkészítjük, 
javaslom lakossági fórum 
megtartását.

A testületen belüli együttmű-
ködésről, a választási ered-
mény értékeléséről és a jövő-
beli tervekről dr. Czinege Imre 
önkormányzati képviselővel 
beszélgettünk.

– Volt országgyűlési kép-
viselő, tagja volt az Euró-
pai Tanácsnak, de az ön-
kormányzati munka sem 
idegen az Ön számára. Arra 
kérem, hogy értékelje a vá-
lasztás eredményét! 

– Amikor a választásra 
készültünk, akkor jól tud-
tuk, hogy ebben a választá-
si küzdelemben hátrányos 
helyzetben vagyunk. Nem 
volt egyenlőség a lehetősé-
gek között. Úgy gondolom, 
hogy a jelen állapotban az 
önkormányzatiság nem felel 
meg annak az önkormány-
zatiságnak, amit én gondo-
lok. Én sokkal szabadabban 
dolgozó önkormányzatot 

képviselek, annak a meg-
valósítását szorgalmazom: 
tehát azt, hogy nem jogokat 
vonunk el, hanem növeljük 
az autonómiát. Mivel ezt nem 
tudjuk megváltoztatni az ön-
kormányzati törvény miatt, 
ehhez alkalmazkodunk és 
így tevékenykedünk a helyi 
önkormányzatban.

– Megalakult a Czigle 
Egyesület frakciója. Tetten 
érhető-e az egység a frak-

„Egy újfajta politikai kultúra van kialakulóban 
Cegléden”
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ción belül, aminek egyéb-
ként a vezető-helyettese?

– A frakció megalakult, 
mindenkinek megvan a sa-
ját szakmai területe és re-
ményeim szerint, ahogy az 
eddigiek is mutatják, megvan 
az összhang. Megteremtettük 
annak a lehetőségét, hogy 
minden anyagot egyeztetünk, 
mindenkinek saját véleménye 
van és megteremtettük a frak-
ció szabályzatban azt is, hogy 
mikor lehet közös véleményt 
képviselni és mikor egyénit. 
Úgy gondolom, hogy jól mű-
ködő frakció lesz, melynek 
feladata kettős: egyik, hogy 
minden erejével segítse a ha-
talmon levőket, hogy Cegléd 
fejlődjön, de megvan a kritikai 
észrevételünk is és azt hiszem, 
ez mind a két frakció műkö-
dését javítani fogja.

– A közös együttműkö-
désre lát-e lehetőséget a 
Fidesz-KDNP frakcióval 
majd?

– Természetesen. Úgy gon-
dolom, hogy vannak olyan 
célok, melyek teljesen füg-
getlen frakciótól, ha Cegléd 
érdekét nézzük, akkor meg 
lehet valósítani. 

– Milyen az együttműkö-
dés a polgármesterrel?

– Érdekes választási kam-

pány volt, amit Csáky András 
folytatott. Ha a számokat né-
zem, akkor a DK és a Momen-
tum 4000 szavazatot szállított 
az ő győzelméhez, az MSZP 
és Jobbik újabb 2000-et és 
ez kevés lett volna, hogy ő 
polgármester legyen. Tehát ő 

számított arra, hogy a Fidesz 
választók is támogatni fogják. 
Kb. 500 szavazatot kapott a 
Fidesztől. Mi őt támogattuk és 
azt hiszem, ezzel mi teljesítet-
tük is azt, amit felvállaltunk.

– Beszélhetünk-e három-
pólusú városvezetésről? 
Független a polgármester, 
két frakció működik mel-
lette.

– Ha arra gondolok, hogy a 
polgármesternek mi a hatás-
köre, mit tud tenni, akkor 

azt hiszem, hogy ő egyedül 
a 9 tagú Fidesz frakcióval 
szemben sok mindent nem 
tehet. Én bízom abban, hogy ő 
kész lesz arra, hogy megfelelő 
döntéseket tegyen a frakciók 
elé, hiszen kompromisszum-
készséget mutatott. Amikor 
képviselő voltam a politikai 
térben ő ellene küzdöttem 8 
éven át, hiszen ő egy másik 
oldalnak a képviselője volt. 
Azzal hogy most mi közösen 
dolgozunk Cegléden a legjobb 
kifejezése az összefogásnak, 
hogy Cegléden egy újfajta 
politikai kultúra alakuljon 
ki, egy újfajta élet legyen a 
közgyűlésben.

– Mik a konkrét tervei, 
elképzelései?

– Sokat foglalkoztam a vá-
rosi közlekedéssel, kifejezet-
ten az itt áthaladó gépkocsi 
és kamion forgalommal. Az 
én legfontosabb feladatom 
most nem is önkormányzati, 
inkább megyei és ország-
gyűlési képviselői segítséggel 
annak szeretnék utána menni, 
hogy a tervekben már szerep-
lő, Ceglédet a keleti irányból 
elkerülő út mikor épül meg. 
Mert ebben a pillanatban az 
észak-dél irányú teherforga-
lom a városon megy keresztül. 
Ezt fontos dolognak tartom.
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A Czigle Egyesület lehetősé-
geiről, a közös munka sikeres-
ségéről és a jövőbeli tervekről 
is beszélt az egyesület frak-
cióvezetője. Fehér Istvánnal 
beszélgettünk.

– Meséljen politikai múlt-
járól, valamint arról, hogyan 
értékeli a kampányt és a 
polgármesteri választást?

– Korábban 16 éven ke-
resztül az önkormányzatban 
dolgoztam, mint képviselő. 
Ezen belül bizottsági elnöki 
feladatokat is elláttam. Az 
önkormányzati rendszer át-
alakult, így sok új eleme van 
a képviselői munkának és 
örömmel látom el ezt a fel-
adatot. Az egyéni körzetem-
ben a második lettem, de jól 
szerepeltem a közvélemény 
szerint, hiszen hárman in-
dultunk és több mint 430 
szavazatot kaptam. Úgy gon-
dolom, hogy a polgármester 
választás az ellenzék sikere. 
De ebben kiemelt szerepe 
van a polgármesternek, aki 
olyan egyéniség, aki elnyerte 
a választók bizalmát. Az ő 
személye jelzésértékű a vá-
lasztók számára, hogy abban 
az esetben, ha a város lakos-
sága változást akar, akkor el 
tudja érni azt. 

– Mikor alakult meg a 
frakció, ki a helyettese, egy-
ségesek-e, hogyan tudnak 
együtt dolgozni?

– Két héttel ezelőtt ala-

kult meg a frakció. (2019. 
november elején – a szerk.) 
Úgy döntöttünk, hogy aki a 
Czigle Egyesület színeiben 
indult, azokkal egy egysé-
ges frakciót alakítunk annak 

ellenére, hogy a delegálás 
különböző pártok részéről 
történt. De a szándékainkat 
tekintve egységesek tudunk 
lenni és arra törekszem, hogy 
azok is maradjunk. A kam-
pány során mindenki azt 
a nézetet vallotta, hogy a 
lakosság érdekeit fogja szol-
gálni, és ha ezt betartja az öt 
ember, akkor nem lesz nehéz 
az egységet kialakítani. A 
frakcióvezetői poszt hatalmas 
felelősség, több súly neheze-
dik rám, mint amit korábban 
feltételeztem, hiszen elvárják, 
hogy egységes és irányított 
legyen a frakció. Mi nem 
botránypolitizálást akarunk 
folytatni, hanem ellenőrző, de 

adott esetben kezdeményező 
szerepet is.

– 15 személyből a tes-
tületben 5 Cziglés: meny-
nyire tudják Ön szerint az 
elképzelésieket érvényre 
juttatni?

– Az alakuló ülésen elmond-
tam, hogy mi bizalommal va-
gyunk a polgármester iránt, 
a testület és az országgyűlési 
képviselő iránt is. Azt remé-
lem, hogy nem ellenségként, 
hanem ellenfélként tekintünk 
egymásra. És az ellenfelek 
tisztelik egymást.

– Ha azt mondom Czigle 
Egyesület és Cegléd, akkor 
mik a prioritások?

– Az első, amit mondanék, 
az egységnek a kialakítása. Ez 
azért fontos, mert különböző 
bizottságokban dolgozunk, és 
más-más témakörök vannak. 
Azt a módszert alkalmazzuk, 
hogy minden témát minden 
képviselővel megbeszélünk. 
Úgy készülünk már a bizott-
sági ülésekre, hogy minden-
ki ismeri a saját feladatát és 
ismeri a más bizottságokban 
felmerült témaköröket. Sőt azt 
is alkalmazzuk, hogy a más 
területen dolgozóknak is be-
segítünk azért, hogy képben 
legyenek. Nekünk van egy 
programunk, amit szeretnénk 
majd megvalósítani. Az első 
az volt, hogy új polgármester 
legyen, ami megvalósult. Az 
is megvalósult, hogy jelentős 

„A polgármester választás az ellenzék sikere”
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számba legyünk a Képvise-
lő-testületben és az összetartás 
legyen az erősebb a tagok ré-
széről. Tehát azt keresni, ami 
összeköt bennünket, és nem 
ami elválaszt. Ezt kiterjeszte-
ném a Képviselő-testületre is, 
hogy egy igazi testület akkor 
tud együttműködni, – és mi 
erre fogunk törekedni – ha a 
nagy dolgokban egyetértenek, 
és a kis dolgokban vitatkoz-
nak csak. 

– Mit szeretne, milyen 
pályát fusson be Cegléd 
2024-ig?

– Az első dolog, ami közös 
volt a programban, hogy nyi-
tott önkormányzat legyen. 
Olyan, hogy minden szer-
ződésünk, ténykedésünk a 
nyilvánosság előtt történjen. 
Ez egy nagyon fontos dolog. 
A másik a rendelkezésre álló 
anyagi eszközöknek a célsze-
rű felhasználása és az, hogy 

ez az egész város területére 
terjedjen ki. Szeretnénk, hogy 
minél több pályázati pénzt 
nyerjen Cegléd, ehhez az or-
szággyűlési képviselő segítsé-
get kérjük és remélem, hogy 
ebben élen tudunk járni. De 
a lobbizás ehhez elengedhe-
tetlen. Szeretnénk továbbá 
szakembereket bevonni a 
munkába. Ezért szakmai 
alapon választottuk a külső 
bizottsági tagjainkat.

GÉPSZEMLE
FELKÉSZÜLTEN A TÉLRE
Húsz géppel és mintegy 300 tonna 
síkosságmentesítő anyaggal készül 
a tél kihívásaira az Elastic ’91 Kft . 
A cég mintegy 75 kilométernyi 
úthálózat hómentesítéséért felel, 
elsősorban a város kezelésében 
lévő, fő közlekedési utakat bele-
értve. Az ügyvezető a polgár-
mesternek, és a képviselőknek 
bemutatta a gépparkot és válaszolt 
minden, a hóeltakarítással kap-
csolatos kérdésre.

Fotó: Kisfaludi

HANGSZERES CSALOGATÓ 
A TÁNCSICS MIHÁLY 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Rendhagyó énekóra helyszíne lett a Táncsics 
iskola tornaterme. Hangszeres bemutatót 
szerveztek a kisiskolás és az óvodás gyere-
kek számára. A fellépők pedig az intézmény 
diákjai voltak, akik fúvós, húros, ütős és 
billentyűs hangszereken játszottak.

Fotó: Kisfaludi
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„LÉSZEN ÁGYÚ!”

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc háromszéki 
emlékeit bemutató „Lészen 
ágyú! - Gábor Áron rézágyú-
ja” című új időszaki kiállítás 
2020. június 30-ig látható 
Budapesten a Hadtörténeti 
Múzeumban. A tárlatban a 
sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumból érkezett 
különleges ágyú mellett továb-

bi hatvan 1848-49-es ereklye 
kapott helyett, megtekinthető 
például Kiss Ernő tábornok 

nyerge, Deák Ferenc pipája, 
Kossuth Lajos cigarettaszipká-

ja, Bem József sétabotja vagy 
Zathureczky István a kufsteini 
börtönben készített kosárkája 
is. A kiállításban megtekint-
hető a Digitális Legendárium 
munkacsoporttal közösen 
készített, a háromszéki ágyú-
öntés történetét bemutató 
animációs kisfi lm is. (Forrás: 
Facebook HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Kép for-
rása: nullahategy.hu/kezdi.ro)

kulturális
paletta

Karácsony este van. Marika és 
családja a meghívott vendégek-
kel együtt tölti az ünnepet. A 
gyerekek fi gyelmét egy későn 
érkező vendég vonja magára. Ő 

Drosselmeyer úr, aki Marikának 
egy különleges babát hoz aján-
dékba: a Diótörőt.  Az ünneplés 
a vége felé közeledik, búcsúznak 
a vendégek, és Marika aludni tér.  
Álmában harcias egerek bújnak 
elő, de a Diótörő nagy csatában – 
és Marika segítségével! – legyőzi 
az Egérkirályt, majd mesebeli 
tájra indul Marikával. A kislány 
álmában Mária Hercegnővé 
válik, aki mellett ott a Herceg: 
a hős Diótörő, aki mesebeli biro-

dalmába vezeti menyasszonyát: 
birodalmának lakói táncukkal 
gyönyörködtetik a vendégeket.
Azonban az álom gyorsan véget 
ér… A koreográfi át jeles elődök 
után a Magyar Táncművészeti 
Egyetem oktatói készítették, és a 
Magyar Táncművészeti Egyetem 
növendékei és hallgatói adják 
elő december 15-én délután, 
a ceglédi Kossuth Művelődé-
si Központ színháztermében. 
(Forrás: www.cegledikultura.hu)

Ezzel a játékos csatára hívó 
mondattal várja látogatóit a 
Ceglédi Galéria dr. Ladó Má-
ria és dr. Tóth Ferenc „Hin-
talóvilág” magángyűjtemé-
nyéből rendezett kiállítása. 
A január 6-ig megtekinthető 
tárlat egyedülálló módon a 
hintalovak összessége előtt 
tiszteleg: a gyermekkori játék 
kedvencek és a hintalovak 

ihlette műalkotások – festmé-
nyek, grafi kák, fotók, képes-
lapok, porcelánok – előtt, az 

1800-es évektől napjainkig. A 
kiállítás így szokatlan kont-
rasztok látványát kínálja a lá-
togatóknak: gyermekjátékokat 
és műtárgyakat, a sorozat-
gyártás darabjait és egyszeri 
műremekeket, több generáció 
által koptatott, restaurálásra 
váró koros szépségeket és 
napjaink designjait. (Forrás: 
Facebook Ceglédi Galéria) 
Az oldalt összeállította KozI

CSAJKOVSZKIJ: A DIÓTÖRŐ 

AZ ÁLMOK HUSZÁRA FELPATTAN HINTALOVÁRA
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Egy új vállalkozás elindítása, 
vagy egy meglévő adminiszt-
rációs feladatainak teljesítése 
mellett nehéz a rohanó hét-
köznapok során még az ön-
kormányzati hivatalt is útba 
ejteni. Szerencsére manapság 
erre már nincs feltétlenül 
szükség, hiszen van olyan 
digitális tér, amelyre belép-
ve egyre több helyi hivatali 
ügy elintézhető. Az Önkor-
mányzati Hivatali Portálon 
keresztül lakossági, ipari, ke-
reskedelmi, szociális ügyek 
sora indítható és egyszerűen 
nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír 
alapú, személyes megjelenést 
igénylő ügyintézés helyett az 
ország bármely pontjáról, bár-
mikor, kényelmesen, online 
is intézhetők akár a magán 
és vállalkozói helyi adóügyek 

is. Adóigazolás kérhető, túlfi -
zetés esetén átvezetés és visz-
szatérítés kezdeményezhető, 
gépjármű-, illetve termőföld 
adó jelenthető be, valamint 
helyi/önkormányzati adó- és 
értékbizonyítvány igénylésre 
is van mód. A helyi iparűzési 
adó bevallása a portál segít-
ségével szintén könnyűszerrel 
megoldható, függetlenül attól, 
hogy általános vagy ideiglenes 
tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézés-
nek köszönhetően jelentősen 
megrövidül a helyi adóbeval-
lásra fordított idő. A lakosság 
mellett a gazdálkodó szerve-
zetek is kényelmesen telje-
síthetik helyi adóbevallással 
kapcsolatos kötelezettségüket, 
és lekérhetik helyi adóegyen-
legüket. Az online rendszerbe 
való belépést és személyes 

azonosítást követően ismét 
időt takarít meg a rendszer 
a felhasználónak, ugyanis 
közhiteles nyilvántartásokban 
meglévő személyes adatok 
már automatikusan kitöltve 
jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felü-
leten közel félszáz különféle 
ügy indítható, többek között 
ipari és kereskedelmi, hagya-
téki, birtokvédelmi, valamint 
szociális, sőt az Önkormány-
zati Hivatali Portálról is köz-
vetlen linken elérhető, az úgy-
nevezett e-Papír szolgáltatás 
(epapir.gov.hu) segítségével 
szinte bármilyen egyéb ügy 
is benyújtható elektronikus 
úton. A bejelentkezett fel-
használók bármikor nyomon 
követhetik az általuk indított 
helyi önkormányzati ügyeket, 
így pár kattintás után meg-
tekinthetik, hol tart az adott 
ügy, illetve az előzetesen már 
kitöltött űrlapjaikat is köny-
nyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali 
Portál az https://e-onkor-
manyzat.gov.hu weboldalon 
és településünk weboldalán is 
elérhető.

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak 
magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti 
a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország 
bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az 
önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók 
így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg 
magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő 
ügyintézést is.

  Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit online!
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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

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29. www.cegledfurdo.hu

ÉLMÉNYT KARÁCSONYRA!
KARÁCSONYI  WELLNESS
AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

CEGLÉDFÜRDŐBE

AZ UTALVÁNYOK FÜRDŐ-, AQUA CENTRUM CSÚSZDAPARK
BELÉPŐRE, SZAUNAJEGYRE, VAGY WELLNESS MASSZÁZSRA

HASZNÁLHATÓAK FEL.
 

KERESSE HONLAPUNKON VAGY
PÉNZTÁRAINKBAN!
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A Központi Statisztikai Hivatal 
Cegléd településen kötelező 
adatszolgáltatáson alapuló 
mezőgazdasági adatfelvételt 
hajt végre, melynek helyszíni 
munkái 2019. november 25. és 
december 15. között zajlanak.

Az adatfelvétel Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Prog-
ram (OSAP) szerinti nyilván-
tartási száma és neve: 2219 
Egyéni gazdaságok decemberi 
összeírása 2019.

Az összeírási feladatot a 
KSH megbízásából igazol-
vánnyal ellátott kérdezőbiz-
tosok végzik.

A válaszadásra kijelölteket 
véletlenszerűen választottuk 
ki, matematikai-statisztikai 
mintavételi módszerrel. A vá-
laszadás a kijelölt háztartások 
számára kötelező, akik rész-
vételükkel nagymértékben 
hozzájárulnak az agráriumra 
jellemzőinek minél átfogóbb 
megismeréséhez.

A felvétel során nyert infor-

mációkat kizárólag statisztikai 
célra használjuk fel. Az egyedi 
adatokat a hivatalos statisz-
tikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény, valamint az Európai 
Unió 2016/679 sz. Általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR) 
előírásainak megfelelően ke-
zeljük.

A felvétel módszertanáról 
és a kutatás eredményeiről a 
http://www.ksh.hu oldal nyújt 
tájékoztatást.

Központi Statisztikai 
HivatalÜNNEPI 

MUNKAREND
Értesítem a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
ügyfeleit, hogy

december 7-én, valamint 
december 14-én, szomba-
ti munkanapokon, 8:00 
- 12:00 óráig lesz ügyfél-
fogadás,

december 20-án, pénte-
ken 8:00 - 11:00 óráig lesz 
ügyfélfogadás!

December 30-án, hétfőn 
a délutáni ügyfélfogadás 
időtartama alatt ügyelet 
működik.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

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

A Ceglédi Kossuth Múzeum-
ban ebben az esztendőben 
négy időszaki kiállításnak 
örvendhetett a közönség, tá-
jékoztatott Reznák Erzsébet 
igazgató.

A Magyar Sajtó Napján 
hagyományosan Kisfaludi 
István fotóriporter képein 
mutatták be a 2018. év vá-
rosi eseményeit. Áprilisban 
ceglédi képeslapokból ren-
deztek tárlatot. Júniusban a 
Múzeumok Éjszakáján nyílt 
meg a ceglédi pásztorkodásról 
kiállítás. November 22-e óta 
pedig Gulicska Lőrinc „Meg-
érkezések képekben” című 
kiállítása tekinthető meg, 
amelynek különlegessége, 
hogy hét képet – okostelefon 

segítségével – hangélménnyel 
társítva mutatnak be.

Kőhalmi

A Ceglédi Kossuth Múzeum idei kiállításai

Tájékoztatás 
adatgyűjtésről
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Belme Péter társtulajdonos, 
Vasgyúró Gym: Az első ver-
senyünk 2019-ben, május-
ban a magyar bajnokság volt, 
amelynek Mezőkeresztes 
adott otthont. 18 versenyzőnk 
indult az ob-n, s 6 arany-, 7 
ezüst- és 4 bronzérem ke-
rült Ceglédre, nem mellesleg 
egy abszolút magyar bajno-
ki cím is. Szintén májusban 
rendezték a GPC Erőemelő 
Európa-bajnokságot, a hely-

szín Tiszakécske volt. A 13 
ceglédi 8 első, 3 második és 
1 harmadik helyet szerzett, 
s kettő abszolút Európa-baj-
noki címet. Ezen a viadalon 
5 világrekordot jegyezhettek 
a Vasgyúró Gym sportolói. 
A világbajnokság jelentette a 
versenyszezon csúcsát, ami-
re a szlovákiai Érsekújváron 
került sor. 9 versenyzővel ne-
veztünk a vb-re, akik 10 érmet 
szereztek, 8 aranyat, s egy-egy 
ezüst- illetve bronzérmet. 
Erről a megmérettetésről is 

hazahoztunk egy abszolút baj-
noki címet. Külön örömmel 
tölt el, hogy egy világcsúcsot 

is sikerült elérni, ráadásul ez 
a rekord éppen a lányom, a 
mindössze 14 éves Belme 
Barbara nevéhez fűződik. De 
valamennyi versenyzőnkre 
nagyon büszke vagyok, akik 
végigdolgozták ezt az évet és 
remek eredményeket értek el. 
Most van idő egy kis pihenés-
re, rá is fér a sportolóinkra, de 

Meghozta 
gyümölcsét 
a befektetett 
munka

Öt rangos versenyen is részt vettek ebben az évben a Vasgyúró 
Gym erőemelői. A legnagyobb kihívás a világbajnokság volt 
számukra, de a többi megmérettetésen is számtalan érmet 
gyűjtöttek be.
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ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓÓ: Ó:  ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓÓ: 
2019. november 29.(péntek)  )  )  

    19.30 Jégtánc revü -  
„Jégördögök”előadásában 

- csoportos és családi kedvezmény - bérletváltás -            
korcsolyabérlési lehetőség - korcsolya oktatás 

További információ:  Gál József Sportcsarnokban (2700 Cegléd, Rákóczi út 33., 
53/310-124) www.cegledisportcentrum.hu oldalon és a helyszínen 

 

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!                                
FOLYAMATOSAN FRISS INFORMÁCIÓK!                       
www.facebook.com/cegledijegpalya 

NYITVA  TARTÁSÁS S  
 

Hétfőtől vasárnapig  
(ünnepnapok kivételével):  

08.00-21.00 
 

    

ÜNNEPI  NYITVA  TARTÁS SS S  
 

December 24.:     08.00-14.00  
December 25.:     14.00-21.00 
December 26.:     08.00-21.00     
December 31.:     08.00-14.00 

 2020. január 01.:  14.00-21.00 

AKCIÓ!Ó! 
Aki a jégpályára bérletet vált,  

alkoholmentes forró italt kap ajándékba  
a KATA-PULT büfében! 

HELYSZÍNN: :  HELYSZÍ
Cegléd, 

ÍN: 
d,d  Ceglédd, 

Szabadság tér
2

éréré  

Az időjárás függvényében a jégpálya nyitvatartási ideje változhat!  

Tájékoztatás 2020. évi 
parkolóbérletek rögzítéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cegléd város 
területén lévő fi zetőparkolók használatához tartozó 
2020. évi bérletek rögzítését elkezdtük, ezért a regisztrá-
ció miatt kérjük, keressék fel ügyfélszolgálati irodánkat 
a VÁRVAG Nonprofi t Kft . 2700 Cegléd Gubody u. 28. 
szám alatti székhelyünkön, Hétfőtől-csütörtökig 13:00 
órától - 15:00 óráig, Pénteken 09:00 órától - 11:00 óráig 
tartó nyitvatartási időben.

   Köszönettel: 
VÁRVAG 

Nonprofi t Kft .

rövidesen ismét csatasorba 
állunk: el kell kezdeni a felké-
szülést a májusi kvalifi kációs 

magyar bajnokságra. Jövő 
nyáron a reményeink szerint 
folytatjuk a hagyományt és 

megrendezzük itt Cegléden 
a III. Vasgyúró Kupát. Jövő 
októberben pedig ismét vb, 
ezúttal Magyarországon, Di-
ósgyőrött.

VGM
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A Kossuth Művelődési 
Központban folyó vál-
tozatos színházi életről 
és a rendezvényeikről, 
klubjaikról, szakköreikről 
kértem néhány aktuális 
adatot az intézmény ve-
zetőjétől, Détári-Lukács 
Ágnestől.

– A 2016/2017-es évadban 
237 bérletező volt, az azt kö-
vető évadban 50%-al nőtt a 
bérletezők száma, azaz már 
355 fő váltott bérletet. A kö-
vetkező évadban, 9%-kal nőtt, 
387-főre, az idén ez a létszám 
stagnált, de szerencsére jó pár 
teljesen új bérletezőt köszönt-
hetünk a sorainkban.

Ugyanakkor a szólójegy 
vásárlások száma jelentősen 
megemelkedett, így pár hely 
híján teltházasak a bérletes 
előadásaink. 

Novemberben új „Pódium 
bérletet” indítottunk – mely-
ben olyan nagyszerű színé-
szek lesznek a vendégeink 

mint Pogány Judit vagy Má-
csai Pál.

Pille mesebérletünk az idei 
évtől már három időpontban 
is meghirdettük, így közel 

1500 gyermek jár az óvodá-
soknak és kisiskolásának szóló 
bérletünkre.

Tipegő mesebérletünkből 
(babaszínház) is dupla idő-
pontba futnak, így ezekre az 
előadásokra több mint 120 
bérletezőnk van.

 Októberben 18 saját ren-
dezvényünk volt, emellett 
számos külsős rendezvénynek 
adott otthont az intézmé-
nyünk.  A rendezvények mel-
lett 35 klubnak, szakkörnek ad 
otthont a Művelődési Központ 
– tájékoztatott az ügyvezető 
igazgató.

Kőhalmi

Pezsgő élet a Kossuth Művelődési Központban

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a drága 
férj, szeretett édesapa id. KÖKÉNY ERNŐ teme-
tésén részt vettek, koporsójára és sírjára virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Kökény Ernőné Zsiga Anna 
és gyermekei
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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

A központi háziorvosi ügyelet szóbeli tanácsadásra használható telefonszáma: 

06-20/983-9269

2019. november 28. csütörtök: Tömörkény Gyógyszer-
tár Cegléd, Rákóczi út 46-49. Telefon: 53/310-524, 

06/30-531-8675. Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig.

2019. november 29., péntek: Szent Imre Gyógyszer-
tár Cegléd, Szent Imre h.u.22. Telefon: 53/315-845. 

Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig.

2019. november 30., szombat: Kígyó Patika Cegléd, 

Reggel utca 2. Telefon: 53/315-114. Ügyelet: 19:00 - 

22:00 óráig.

2019. december 01., vasárnap: Felszegi Gyógyszertár 
Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Telefon: 53/500-785. 

Ügyelet: 8:00 - 22:00 óráig.

2019. december 02., hétfő: Szent Anna Gyógyszertár 
Cegléd, Kőrösi út 11. Telefon: 53/316-620. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig.

2019. december 03., kedd: Belvárosi Gyógyszertár 
Cegléd, Szabadság tér 9. Telefon: 53/500-079. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig.

2019. december 04., szerda: Gyógyír Gyógyszertár 

Cegléd, Rákóczi út 7. Telefon: 53/319-200. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig.

2019. december 05., csütörtök: Pingvin Patika Ceg-

léd, Múzeum u. 2-4. Telefon: 53/500-295. Ügyelet: 

20:00 - 22:00 óráig.

2019. december 06., péntek: Schulek Gyógyszertár 

Cegléd, Kőrösi út 51. Telefon: 500-603, 06/30-531-8678. 

Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig.

2019. december 07., szombat: PatikaPlus Gyógyszer-
tár Cegléd, Malomtó szél 30. TESCO Áruház. Telefon: 

53/500-252. Szombati nyitvatartás: 8:00 – 19:00. 

Ügyelet: 19:00 - 22:00 óráig.

2019. december 08., vasárnap: Tömörkény Gyógyszer-
tár Cegléd, Rákóczi út 46-49. Telefon.: 53/310-524, 

06/30-531-8675. Ügyelet: 8:00 - 22:00 óráig.

2019. december 09., hétfő: Szent Imre Gyógyszertár 
Cegléd, Szent Imre h.u.22. Telefon.: 53/315-845. Ügye-

let: 20:00 - 22:00 óráig.

2019. december 10., kedd: Kígyó Patika Cegléd, Reggel 

utca 2. Telefon.: 53/315-114. Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig

2019. december 11., szerda: Felszegi Gyógyszertár   
Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Telefon.: 53/500-785. 

Ügyelet: 20:00 - 22:00 óráig.
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hírek
innen-
onnan

30 ÉVES AZ MSZP

A Magyar Szocialista Párt 30. születésnapját ünne-
pelték Cegléden a Kossuth Étteremben. Fehér Ist-
ván az Mszp helyi szervezetének elnöke felidézte a 
kezdeteket: annak idején Cegléden mintegy 270-en 
írták alá a tagsági nyilatkozatot. Az ünnepségen részt 
vett az MSZP elnökhelyettese is. Dr. Szakács László 
egyebek mellett beszélt az ellenzéki összefogásról.

Fotó: Kisfaludi

A VÉRADÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Ünnepségen köszöntötték a rendszeres és jubiláló 
véradókat. Oklevelekkel, ajándékokkal, érmekkel 
köszönték meg azok segítségét, akik legtöbbször 
nyújtották karjukat. A tapasztalat az, hogy egyre 
aktívabbak a véradók, egyre többen szeretnének vé-
rükkel segíteni beteg embertársaikon.

Fotó: Kisfaludi

KARÁCSONYVÁRÓ HANGULAT
Karácsonyváró hangulatban telt az idei utolsó ÖKO 
piac az Ordass közben. A helyi termelők, kézműve-
sek vásárán lehetett venni mézet, horgolt és varrott 
ünnepi díszeket, táskákat, de árultak fazekastermé-
keket és lekvárt is. A piac – mint mindig – most is 
a környezettudatosságot helyezte fókuszba.

Fotó: Szokolai

Megérkezett 
a város 
karácsonyfája 
a Szabadság térre
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A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gu-
body u. 28.) rendszeresen ír ki pályázatokat 
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, 
valamint lakások és nem lakás célú helyiségek 
bérbeadására. 

Aktuális bérbeadásra kiírt 
ingatlanok:

• Cegléd, Szent Imre Herceg utca 15. szám 
alatt található 63 m2 alapterületű iroda, üzlet-
helyiség (min. bérleti díj: 65.000-Ft+ÁFA/hó)

• Cegléd, Szabadság tér 5. szám alatt talál-
ható 60 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség 
(min. bérleti díj: 72.000-Ft+ÁFA/hó)

***
A részletes pályázati kiírások megtekint-

hetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve 
a pályázatokkal kapcsolatosan bővebb fel-
világosítást a VÁRVAG Nonprofi t Kft . iro-
dájában lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody 
u. 28.) személyesen, vagy a 06/53-505-248-as 
telefonszámon.

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

1968-at írunk, Amerikában járunk. Szinte mindenütt a változás 

szele fúj, a metropoliszokban zajló felfordulásoktól távol, Mill 

Valley kisvárosában azonban generációk óta a Bellows család 

árnyéka vetül a helyiek életére. A család városszéli kúriájában 

élt Sarah, egy fi atal lány szörnyű titkokkal, aki gyötrelmes életét 

félelmetes történetek sorozatává formálta, és ezeknek nagyon 

is valóságos következményei lesznek egy csapat kamasz számá-

ra, akik rábukkannak Sarah könyvére. Rendező: André Ovredal. 

Szereplők: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, 

Gabriel Rush, Dean Norris.

FILMAJÁNLÓ:

LIDÉRCES MESÉK ÉJSZAKÁJA

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

NOVEMBER 28-TÓL DECEMBER 04-IG
Patkós Irma terem
15:45 Jégvarázs 2. - amerikai animációs vígjáték, kaland-

fi lm, musical

17:45 Charlie angyalai - amerikai akciófi lm, vígjáték

20:00 Lidérces mesék éjszakája - amerikai horror

Patkós Irma terem hétvégén
14:00 Dino király - dél-koreai-amerikai családi animációs 

fi lm, kalandfi lm

15:45 Jégvarázs 2. - amerikai animációs vígjáték, kaland-

fi lm, musical

17:45 Charlie angyalai - amerikai akciófi lm, vígjáték

20:00 Lidérces mesék éjszakája - amerikai horror

Huszárik Zoltán terem
15:45 Aretha Franklin - A szeretet hangján - feliratos, 

amerikai zenés, dokumentumfi lm

17:45 Van Goghok - feliratos, orosz-lett dráma

19:45 Egy esős nap New Yorkban - feliratos, amerikai 

romantikus vígjáték

Huszárik Zoltán terem hétvégén
14:00 Egy esős nap New Yorkban - feliratos, amerikai 

romantikus vígjáték

15:45 Aretha Franklin - A szeretet hangján - feliratos, 

amerikai zenés, dokumentumfi lm

17:45 Van Goghok - feliratos, orosz-lett dráma

19:45 Egy esős nap New Yorkban - feliratos, amerikai 

romantikus vígjáték

DECEMBER 05-TŐL DECEMBER 11-IG
Patkós Irma terem
16:00 Pamacs - A Mikulás kis rénszarvasa - kanadai 

családi animációs fi lm

17:45 Charlie angyalai - amerikai akciófi lm, vígjáték

20:00 Tudsz titkot tartani? - amerikai romantikus vígjáték

Patkós Irma terem hétvégén
14:00 Jégvarázs 2. - amerikai animációs vígjáték, kaland-

fi lm, musical

16:00 Pamacs - A Mikulás kis rénszarvasa - kanadai 

családi animációs fi lm

17:45 Charley angyalai - amerikai akciófi lm, kalandfi lm, 

vígjáték

20:00 Tudsz titkot tartani? - amerikai romantikus vígjáték

Huszárik Zoltán terem
15:45 Seveled - magyar vígjáték

17:30 Élősködők - szinkronos dél-koreai vígjáték

19:45 Akik már nem öregszenek meg - feliratos, új-zé-

landi-angol fi lm

Huszárik Zoltán terem hétvégén
14:00 Seveled - magyar vígjáték

15:45 Seveled - magyar vígjáték

17:30 Élősködők - szinkronos dél-koreai vígjáték

19:45 Akik már nem öregszenek meg - feliratos, új-zélan-

di-angol fi lm
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Hétfőtől péntekig: 
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédről és a térség-
ből minden hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében? Min-
den hétköznap a Híradó után
Hétfő:  18:50 Archív-múltidéző magazin
Kedd:  18:50 Sportközvetítés
Szerda: 18.50. Sporthírek 
 19:10 Hosszabbítás 
 19:30 Fogadóóra – politikai magazin
Csütörtök:  19:00 Múzsa – kulturális magazin
 19:30 Könnyű – zenei magazin
Péntek:  18.50 Múzsa (ism.) 
  19:30 Fogadóóra (ism.)
Szombat:  18:00 Heti hírösszefoglaló
Vasárnap:  18:00 Sportközvetítés (ism.) 
  19:10 Háttér – a hét magazinjainak 

ismétlése 
www.ctv.hu
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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 480 Ft/kg-tól 
zeller 80 Ft/db-tól
burgonya 120 Ft/kg-tól
csicsóka 300 Ft/kg-tól
batáta 800 Ft/kg-tól
vöröshagyma 230 Ft/kg-tól
lilahagyma 250 Ft/kg-tól
zöldhagyma 100 Ft/csom.-tól
fokhagyma 1.200 Ft/kg-tól
karfi ol 350 Ft/kg-tól
karalábé 100 Ft/db-tól
kelkáposzta 350 Ft/kg-tól
fehér képoszta 260 Ft/kg-tól
gyalult káposzta 400 Ft/kg-tól
tv paprika 380 Ft/kg-tól
hegyes erős paprika 40 Ft/db-tól
magyar kápia paprika 200 Ft/kg-tól
paradicsom 150 Ft/kg-tól
sütőtök 100 Ft/kg-tól
gyömbér 1.200 Ft/kg-tól
spenót 800 Ft/kg-tól
sóska 800 Ft/kg-tól
japán szilva 400 Ft/kg-tól
körte 500 Ft/kg-tól
mandarin 700 Ft/kg-tól
banán 450 Ft/kg-tól
narancs 550 Ft/kg-tól
citrom 750 Ft/kg-tól
szőlő 600 Ft/kg-tól
alma 200 Ft/kg-tól
magyar eper 3.600 Ft/kg-tól
tojás 32 Ft/db-tól
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz
Cegléd, Külső Jászberényi út
Nyitvatartás: H-P: 08-17 Sz: 08-12
E-mail: cegled@jansik.hu 
Internet: www.jansik.hu

A Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés 
és Szervizben
Eljött az idő, hogy megtapasztalja a Suzuki Hybrid 12V, vadonatúj hibrid benzin-elektromos üzemű, fejlet 
járműtechnikai rendszerünket. A technológia csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, és javítja az üzemanyag- 
takarékosságot, ami önnek alacsonyabb fenntartási költségeket jelent. Ráadásul könnyebb és kevésbé helyigé-
nyes, mint a megszokott hibridrendszerek, ami a könnyűsúlyú karosszériával egyesítve nemcsak még gazdaság-
osabb, de fürge teljesítményt is biztosít.


