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A nyomda ügyvezetője

A megtett út irtózatos súllyal nyom,
de szabad maradtam...˝ (Hobo)

Földes László Hobo február 13-án ünnepelte a 75. szüle-
tésnapját. Március 1-jén, vasárnap 18 órától a Petrik G
Band vendégeként lép fel a ceglédi George Pal film-
színházban tartandó rendhagyó előadói esten.

A Hobo Blues Band ikonikus frontembere, a Kossuth-dí-
jas Földes László, azaz Hobo, jelenleg a Nemzeti Színház
tagjaként végzi szuggesztív alkotói tevékenységét, a blues
zene és az irodalom elkötelezett és autentikus prókátora-
ként, a 70-es éveit taposván is fantasztikus energiákat
mozgósítva.
A ceglédi est folyamán Hobo versekkel, dalokkal, Nagy
Dénes homokrajz animációkkal, a Petrik G Band pedig
zenével járul hozzá a közös „játékhoz”.

Jegyek elővételben is kaphatók,
a szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Címlap

Hobo ludens
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rendezvényen az érintett szakasz
országgyűlési képviselői között
ott volt Földi László parlamenti
képviselő is a szalagátvágásnál.
„Ez régi álom a térség lakóinak,
hiszen biztonságosabban és

gyorsabban lehet eljutni a fővárosba.” – osz-
totta meg a hírt a képviselő.
A pénteki átadón az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium közlekedéspolitikáért fele-
lős államtitkára is részt vett. Mosóczi László
hangsúlyozta, az M4-es autóút fejlesztése
mindkét kiemelt kormányzati cél megvalósítá-
sát elősegíti. „Beköti a gyorsforgalmi hálózat-
ba Szolnokot, és újabb magas színvonalú köz-
úti összeköttetést létesít Erdély, Románia felé”

– fogalmazott az államtitkár. A beruházás to-
vább folytatódik, a tervek szerint idén kerül át-
adásra az út abonyi elkerülő szakasza is.

Cegléd fejlődése szempontjából történelmi mérföldkőnek tekinthető eseményre
került sor február 7-én: ünnepélyes keretek között átadták a Pilis térségében
megtartott ünnepségen az M4 gyorsforgalmi út Albertirsa-Üllő közötti szakaszát,
ezzel Abony északi lehajtójától Budapestig 2-2 sávon haladhatunk.

a
Átadták az M4-est
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Épül az új Infineon-gyárépület
EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA NŐ KI A FÖLDBŐL az
Infineon új gyárépülete. A német tulajdonú Infineon
Technologies vállalatcsoport 32 milliárd forintos
beruházással épít elektromobilitási gyárat – ahol
1300 embert foglalkoztatnak. A kormány 6,4 milli-
árd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a
cég számára. A beruházásnak köszönhetően olyan
gyárat hoz létre az Infineon Cegléden, amelyben az
elektromos és a hibrid meghajtású gépjárművekhez
készülő inverterekhez gyártanak majd félvezetőket.

Fotó: Krizsán Ervin
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Farsangi fánkverseny
FEBRUÁR 15-ÉN A KULTÚRHÁZAK éjjel-nap-
pal programja keretében tartottak Cegléden
fánksütő versenyt a művelődési központ
szervezésében. A megmérettetésre 21 fi-
nomság érkezett, a különböző kategóriák
legjobbjai között a Békebeli Cukrászat ve-
zetője, Lajos Mary által vezetett zsűri dön-
tött. Díjat nyert Böndő-Szegedi Szilvia fánk-
ja, hagyományos szalagos fánk kategóriában
Bognár Józsefné, a hagyományőrző csöröge
fánk kategóriában pedig menye Spindel-
bauer Éva nyert. Utóbbiak mindketten a
Cegléd és térsége Ipartestület színeiben mé-
rették meg magunkat.
A helyi ipartestület gasztronómiai sikerei
azonban itt nem értek véget. Délután a
Ceglédbercelen tartott I. Szárazkolbász ver-
senyen nyerte el a Polgármesteri különdíjat
az ipartestület decemberi csapatépítő ren-
dezvényén közösen készített kolbász.
Spindelbauer Attila elnök szerint, fontos
üzenete van annak, hogy az összefogással,
örömmel végzett közösségépítő tevékenység
mindig meghozza gyümölcsét.

Ki Mit Tud?
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZBAN tartot-
ták meg Cegléden a Ceglédi Tankerületi Köz-
ponthoz tartozó intézmények diákjainak te-
hetségkutató Ki Mit Tud?-jának döntőjét feb-
ruár 14-én. A hagyományteremtő versenyen
165 fellépő 37 műsorszámot mutatott be. A
négy órás program során olyan híres művé-
szek és szakemberek értékelték a diákok pro-
dukcióit, mint Sárik Péter, Terék József, Banai
Szilard, Török Szabolcs, Mohácsi Mónika,
Barna Zsuzsa, Verebélyi Ákos és Lebanov
József. Minden résztvevő ajándékban, a győz-
tesek különleges jutalmakban részesültek.

Csendéletek fotókon
FEBRUÁR 14-ÉN TARTOTTÁK KŐSZEGI GÁBOR,
Csendéletek a padlásról című kiállításának
megnyitóját a Csemőben. A tárlatot Abonyi
Maya fotóművész nyitotta meg. Megtekint-
hető március 14-ig nyitvatartási időben a
Csemői Községi Könyvtárban.

Fotó: Művelődési Központ

Fotó: Obrácz-Nagy Ágnes

Fotó: Kisfaludi István
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Ceglédi szerzők estje
A VÁROSI KÖNYVTÁR IRODALOMBARÁTI KÖRE
február 13-ai felolvasóestjén újabb ceglédi
szerzők alkotásait ismertette – már második
alkalommal – teltház előtt. A műsorban Bor-
da János, Egervári József, dr. Koltói Ádám
művei és dr. Juhász István műfordításai ke-
rültek bemutatásra.
Borda János és dr. Juhász István prezentál-
ták saját műveiket, Egervári József és dr.
Koltói Ádám pedig a közönség soraiban
hallgatta végig a felolvasóestet. A műsorban
most is közreműködött Csanád László Csiga
gitárjátékkal és énekkel, valamint Szatmári
Gábor is szerepelt a felolvasók között. Az
est programját Veres Tamás állította össze.

• Kukorica és napraforgó vetőmagok
(Monsanto, Martonvásári, Szegedi,
RAGT, Caussade fajták)

• Tavaszi árpa, tavaszi zab vetőmagok
februártól

• Burgonya vetőgumó mini és
zsákos kiszereléssel rendelhető

• Olajradiátorok, hősugárzók

• Keményfa brikett 10 db feletti
vásárlásnál 900 Ft/10 kg/cs

Hungaria Nostra
A CEGLÉDI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ Egye-
sület és a Tetz Alapfokú Művészeti Iskola ál-
tal meghirdetett Hungaria Nostra országos
rajzpályázat helyi kiállítását nyitották meg
február 13-án a Kossuth Művelődési Köz-
pontban, ahol Dr. Mihálka György mondott
köszöntőt. A pályázat témája olyan épített
vagy természeti érték, tárgy, amit a pályázó
megőrzésre méltónak, értékesnek talál.
Mindezt rajzban, fotóban, vagy írásban is
meg lehet örökíteni, akár egyénileg, akár
csoportosan. A díjazottak könyvet és egyéb
ajándéktárgyakat kapnak. A fődíjasok pedig
részt vehetnek nyáron a Város- és Faluvédők
Szövetsége által szervezett országos ifjúsági
örökségvédő táborban.

Fotó: Kisfaludi István

Fotó: Ceglédi Városi Könyvtár
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Cegléden forgatták a
Béres József filmet

MÁR JÁTSSZÁK A MOZIK A BÉRES JÓZSEF éle-
téről és munkájáról szóló magyar játékfilmet,
amelyhez több jelenetet is Cegléden vettek
fel. A film készítői a Rákóczi úton, a kollégi-
um előtt és a Gyümölcskutató intézetnél is
forgattak. A feltaláló című filmet Gyöngyössy
Bence rendezte és azt az időszakot mutatja be,
amikor az agrármérnökként laboratóriumban
dolgozó Béres József a 60-70-es években ku-
tatásai során felismeri, hogy a növények sok
betegségét a nyomelemek hiánya okozza. To-
vábbgondolva a felfedezést felmerül benne,
hogy emberek esetében is alkalmazható ez a
módszer. Szabadidejében megszállottan dol-
gozik azon, hogy elmélete gyakorlati igazolást
kapjon, és 1972-re elkészül az azóta már le-
gendássá vált Béres Csepp. A róla elnevezett
csepp ma már gyógyszernek minősül, bekerült
a nemzet különleges értékei közé.

Forrás: ctv / magyar kurír

ÁSVÁNYVÍZ
ÉS KÖTŐELEM ELADÁS

TERMELŐI ÁRON
LAKOSSÁG RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ÁRAKON:

minimum vásárlás 1 zsugor

0,5 literes: 1 zsugor 9 db:

40 Ft / flakon
1,5 literes: 1 zsugor 6 db:

50 Ft / flakon
2 literes: 1 zsugor 6 db:

60 Ft / flakon
Viszonteladók részére engedmény!

Vásárlási cím: Cegléd, Külső Pesti út 200.
Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig 7:00-16:00
Elérhetőségeink: (53) 505-640 vagy (53)505-644

www.german-rt.hu

Trianoni pályázat sorsolás
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK, összesen
27 csapat jelentkezett a ceglédi önkormány-
zat által kiírt trianoni pályázatra, melyben a
diákoknak az lesz a feladatuk, hogy mutas-
sanak be egy-egy határon túlra került tele-
pülést, a város magyar kultúrtörténeti emlé-
keit. Azt, hogy melyik csapatnak melyik te-
lepülést kell bemutatnia sorsolással döntöt-
ték el február 7-én. CTV

Fotó: Kisfaludi István



Átadták a megújult
gyümölcskutatót

DR. GYURICZA CSABA, A NEMZETI Agrár-
kutatási és Innovációs Központ főigazgató-
ja mondott köszöntőt a megújult a NAIK
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kuta-
tóintézet Ceglédi Kutató Állomása átadó-
ján. A 70. évfordulóját idén ünneplő Gyü-
mölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóin-
tézet történetének egyik legnagyobb beru-
házása zajlott az elmúlt hónapokban. A ku-
tatóállomás épületeinek energetikai fejlesz-
tésének köszönhetően a műemlékjellegű
épület teljeskörű nyílászáró cseréjére, kor-
szerű hőszigetelésére és fűtőberendezései-
nek cseréjére is sor került. A Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ épületei-
nek teljes energetikai fejlesztésének kö-
szönhetően közel 3000 négyzetméteren

újulhatott meg a NAIK patinás kutatóállomá-
sa. Az állomáson évtizedek óta folytatott ku-
tató és fejlesztő munka eredményeként szá-
mos új fajtával erősítette a magyar gyümölcs
hazai és külföldi elismerését, többek között
14 új kajszibarack fajta, 7 új szilvafajta, 18
alanyfajta fűződik a ceglédi „szellemi mű-
hely” kutatóinak nevéhez. Forrás: agroinform.hu
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Fasching a gimnáziumban
AZ IDÉN A 10. D OSZTÁLY SZERVEZTE a gim-
náziumi faschingot vagyis német nyelvű far-
sangi vetélkedőt, melyen vidám feladatokat
kellett megoldani német nyelven a diákok-
nak. Az osztályok különböző vicces jelme-

zeket öltöttek magukra. A szoros verseny vé-
gén 11. a osztály lett az első. Felkészítő ta-
nár: Pintér Helga. A tornatermi vetélkedővel
párhuzamosan a klubban a kisgimisek
„faschingoltak” a 8. d osztály szervezésében.
Náluk a 6. d osztály lett a legjobb Fehérné
Farkas Gyöngyvér tanárnő felkészítésével.
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Viharos szél és jégeső
FEBRUÁR 10-ÉN HÉTFŐN MAGYARORSZÁGRA
is megérkezett a Ciara nevű viharciklon,
amit akár 100-150 km/h-s széllökések is kí-
sérhetnek az érintett területeken. Emiatt több
megyében narancssárga, másodfokú riasztás
volt érvényben és szinte megállás nélkül
dolgoztak a tűzoltók: utakra vagy házakra
dőlt fákkal, feltépett tetőkhöz, megrongáló-
dott autókhoz riasztották őket. Az ország kö-
zépső részére délután érkezett meg a vihar.
Lapunknak Csámpai Attila tűzoltó százados
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság megyei szóvivője számolt be:
„Ötvennégy esetben kellett beavatkozni a
tűzoltóknak a tegnapi napon a viharos idő-
járást követően Pest megyében. Ebből a
ceglédi hivatásos tűzoltóknak tizenöt eset-
ben volt dolguk a tegnapi nap folyamán.
Az erős szél kidőlt fákat, leszakadt ágakat,
megrongált tetőszerkezetet hagyott maga
mögött. Ceglédet és a környező települése-
ket sem kímélte a szél. Cegléden a Szolno-
ki úton, a Cinege utcában, az Ugyer dűlő-
ben, a Batthyány utcában, a Csákány utcá-
ban és a Fűtőház utcában több helyen kel-
lett beavatkozni a városi hivatásos tűzol-
tóknak. Cegléden kívül Csemőn, Kőrös-
tetétlenen, Ceglédbercelen és Nagykőrösön
volt még szükség a ceglédi tűzoltók segít-
ségére.”
A ciklon miatt kedd estig volt érvényben
az országos riasztás. Kedd reggel Cegléden
is először sűrű zápor, majd jégeső borítot-
ta az utcákat, a csúszós utak több balesetet
okoztak.

Tankó-Walter
és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet

06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!

Közúti balesetek
KÉT BALESET TÖRTÉNT AZ EXTRÉM IDŐJÁRÁS
– viharos szél, zivatar és jégeső – miatt ja-
nuár 11-én reggel Cegléd környékén.
A Nagykőrös és Cegléd közötti vasúti átjárónál
két személygépkocsi ütközött össze. Cegléd fe-
lől szabályosan közlekedett egy Opel Corsa, de
valószínűleg a jégeső miatt megcsúszott a szem-
ből érkező Volvo személygépkocsi. Az ütközés-
től a Volvo megpördült és mindkét autó a me-
netiránnyal szemben állt meg. A nagykőrösi tűz-
oltók áramtalanították és vizsgálták át a jármű-
veket. A járművekben utazók könnyebben sérül-
tek. A helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt ér-
vényben, de a vonatközlekedés is lassult.

A 4-ES ÚT 69. KILOMÉTERÉNÉL Ceglédber-
celnél is baleset történt. Ott egy személyau-
tó ütközött a szalagkorlátnak és a jeges úton
az árokba csúszott, végül a tetejére fordulva
állt meg. Az utasok itt is megúszták köny-
nyebb sérülésekkel. A forgalom a helyszíne-
lés idejére félpályán haladt.

Fotó: Farkas Zsolt

Fotó: PMKI Cegléd http



11

Két kislány halt meg
EGY VONAT ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT február
16-án vasárnap reggel nem sokkal 9 óra után
Kecskeméten, a Barka utcában. Az autóban
hárman utaztak, egy 62 éves asszony és uno-
kái, egy 8 és egy 11 éves kislány. Az elsőd-
leges információk szerint az autós a piros
jelzés ellenére hajtott a sínekre. A nagyma-
ma még ki tudott szállni az autóból, de a
gyerekek olyan súlyosan megsérültek, hogy
azonnal meghaltak.

Tűzeset Kőröstetétlenen
KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN
égett egy kétszáz nm-es raktárépület tető-
szerkezete szerdán Kőröstetétlenen a Ko-
cséri úton. Amikor a ceglédi és a szolnoki
hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, a rak-
tárban egy munkagép és több szerszám is
meggyulladt, majd a tűz átterjedt a mellette
lévő épületre is. Több oldalról támadva, hat
vízsugárral oltották el a lángokat, késő estig
dolgozva a helyszínen.

Átjáróban álló autóval
ütközött két vonat

TEHERVONAT SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL ütközött
Vecsés és Üllő között egy vasúti átjáróban
február 11-én, az üresen álló autónak a másik
vágányon szembejövő, Ceglédről a Nyugati
pályaudvarra tartó Z50-es személyvonat is
nekirohant – tájékoztatta a Mávinform az
MTI-t. A baleset miatt jelentősen nőtt a vona-
tok menetideje a Budapest-Cegléd vonalon. A
balesetben senki nem sérült meg, az előzetes
vizsgálatok szerint a vasúti fény- és félso-
rompó rendben működött. Forrás: ma.hu

Fotó: Farkas Zsolt



öntés született az önkormányza-
ti képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjának emeléséről is.
Az önkormányzat a 2020. évi
költségvetésében – a bérjellegű
kiadásokhoz arányosan – a tisz-

teletdíjak 8%-os emelését tervezte, melyet a
grémium el is fogadott.
Elfogadta a város az idei évi költségvetést,
melynek főösszege mintegy 11 milliárd fo-
rint. A költségvetéshez a Fidesz-KDNP frak-
ciója nyújtott be módosító indítványt: 160
millió forinttal emelték a tervezet bevételi
oldalát, melyet azzal indokoltak, hogy az
eredetileg meghatározott iparűzési adó be-
vételek alul lettek tervezve. Mint elhangzott:
gazdasági növekedés tapasztalható, folyta-
tódik az M4-es út építése valamint több
nagy beruházással is tervezhet a város a
megnövekedett iparűzési adó bevétele vo-
natkozásában. A Czigle Egyesület részéről

elhangzott: kockázatosnak tartják, hogy az
eredeti tervezethez képest ekkora összegű
emelés történt. A módosítás végül bekerült a
tervezetbe, melyet a testület el is fogadott. A
beruházási tervek között olyan tételek sze-
repelnek, mint utak, járdák felújítása, közvi-
lágítás bővítése, kerékpárutak létesítése,
vagy akár a sportcsarnok felújítása.
Módosították a lakások és helyiségek bérle-
téről szóló önkormányzati rendeletet. A lak-
bér így 20%-al emelkedik. Ugyanakkor az
önkormányzat által bérbe adott lakások bér-
leti díja még mindig lényegesen alacso-
nyabb szinten van, mint a valós piaci árak.
Az önkormányzat egy korábbi határozatá-
val, László Ágnes képviselő önálló indít-
ványa alapján döntött arról, hogy a lakos-
sági önerőből történő járdaépítés és járda-
felújítási programot dolgoz ki. Az önkor-
mányzat főleg kiselemes térkő burkolattal
ellátott járdaépítésekhez vagy felújításhoz

Rohamtempóban készült a város költségvetése idén. A február 13-án megtartott
testületi ülésen a legfőbb napirendi pontról a FIDESZ-KDNP és az ellenzék is
igennel szavazott, Csáky András polgármester a költségvetés végszavazásakor
tartózkodott. A polgármester által kért gazdasági tanácsadó személyét a testület
végül elfogadta és a tiszteletdíjak 8%-os emeléséről is döntött.

d
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Elfogadták a város költségvetését

Fotók: Kisfaludi István



kíván segítséget nyújtani a lakosság részére.
Az önkormányzat megbízza a Z+R
Consulting Kft.-t gazdasági tanácsadással.
Az előterjesztő dr. Csáky András polgár-
mester az előterjesztésben úgy fogalmazott:
a gazdasági kérdésköröket meghagyta pol-
gármesteri hatáskörben, ugyanakkor szüksé-
gét érzi a gazdasági területen megfelelő
szakmai ismeretekkel és tapasztalattal ren-

delkező cég bevonására a gazdasági tanács-
adói feladatok ellátására. A megbízási szer-
ződésben olyan feladatok szerepelnek, mint
fejlesztési tanácsadás, vagy az önkormány-
zat 2019-2024 közötti gazdasági ciklusprog-
ramjának megalkotása.
A Képviselő-testületi ülés döntéseiről bő-
vebben a www.cegled.hu weboldalon tájé-
kozódhatnak.
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Eltűnt a kiégett autóroncs
NÉHÁNY HÉT UTÁN VÉGRE ELTŰNT A KIÉGETT
autóroncs a Pesti útról. Földi Áron önkor-
mányzati képviselő tájékoztatta lapunkat,
hogy több fórumon is jelezte, hogy valamit
kezdeni kellene a Cegléd tábla közelében
felgyújtott ronccsal, majd végül a helyszínen
„nyomozásba” kezdett.
- Nagyon bántotta a szememet a környezetkáro-
sítás, a szemét, másrészt az is, hogy milyen üze-
net ez a hozzánk látogatóknak. Meg az is zavart,
hogy mások is követik a példát, hogy ez elfogad-
ható mód a jármű megsemmisítésére. – mondta
a képviselő. - Régebben a 405-ös úton egy roncs
fél évig volt az út mellett és senki nem csinált
semmit. Ki illetékes intézkedni: az autó tulajdo-
nosa, a közútkezelő, a terület tulajdonosa, ahol a
roncs van, a rendőrség, vagy az önkormányzat,
amely a köztisztaságért felel? Mindenki egymás-
ra mutogat! Végül személyesen kimentem a Pes-
ti úti helyszínre és találtam egy félig égett rend-
számtáblát, az első betű ugyan hiányzott, de a
rendőrség hamar beazonosította a tulajdonos
személyét és néhány órán belül el is szállították,
ami megmaradt az autóból.

Migránsok
és a kereszténység

A KERESZTÉNY EURÓPA – ÉS ÍGY HAZÁNK jö-
vője tekintetében is – meghatározó kérdéssé
vált: mit kezdjünk a Közel-Keletről érkező
muszlim tömegekkel, kik is ezek a menekül-
tek, honnan, milyen háttérből érkeznek? –
Ezekre a kérdésekre kaphatott választ, aki
részt vett február 9-én a „Találkozz Istennel!”
szervezésében megvalósult beszélgetésen,
melyen részt vett Földi László országgyűlési
képviselő és Hánka Levente református lel-
kész is. Az esemény házigazdája Krizsán
Ervin volt és különleges vendége és előadó-
ja egy muszlimok között szolgáló keresztény
misszionárius, arabisztikát végzett baptista
lelkész (nevét biztonsági okokból nem írhat-
juk ki), aki a muszlimok között végzett szol-
gálatában szerzett személyes élményeit osz-
totta meg a közönséggel, akik kérdéseket is
feltehettek. A rendezvényen elhangzott: az
arab világban tömegek térnek keresztény hit-
re, vállalva az életveszélyt is, de Európába
mégis inkább a muszlimok vándorolnak ki.

Fotók: Makó András



ogyan értékelné a BÁCSVÍZ Zrt.
2019-es évét, külön figyelem-
mel a ceglédi aktualitásokra?
- Örömmel mondhatom, hogy
2019-ben sikerült elérnünk az
üzleti tervben meghatározott
pozitív eredményt. Gazdálko-

dási biztonságérzetünket növeli, hogy likvi-
ditásunk stabil. 2019 jelentős eseményei kö-
zül kiemelkedik az üzemirányító közpon-
tunk átadása. Komoly fegyverténynek tar-
tom, hogy működési területünk 58 települé-
sét tudjuk mindössze egyetlen helyről a nap
24 órájában felügyelni. Ugyancsak örömte-
li, hogy a terveknek megfelelően épül az új
laboratóriumunk. A beruházás jelenlegi ké-
szültségi fokánál azt látjuk, hogy a megcél-

zott műszaki színvonal és igényesség való-
sul majd meg az épületben.
Ceglédre térve megállapíthatjuk, hogy na-
gyon sok közös munka és egyeztetés van az
öt eltelt év mögött. Úgy gondolom, hogy
2015-ben jó döntés volt az együttműködés
megkezdése. Az elmúlt esztendőkben folya-
matosan erősödött a szakmaiság az üzem-
mérnökség területén is. Szolgáltatási színvo-
nalunk megbízható és az ügyfelek által ma-
gasra értékelt. Ez utóbbit támasztja alá, hogy
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozá-
si Hivatal országos szintű felhasználói elé-
gedettség felmérésén kiváló eredményt ér-
tünk el. Arra a kérdésre, mely szerint a fel-
használó összességében milyen színvonalú-
nak értékeli, illetve mennyire elégedett
víziközmű-szolgáltatója működésével, a 40
hazai víziközmű vállalat közül a BÁCSVÍZ
kapta a legmagasabb – a 10-es skálán 9,4-es
– pontszámot. Ez természetesen nem jelenti
azt, hogy nincsenek problémák, van még mi-
ben előre lépnünk. Cegléden legtöbbször a
hibaelhárítás és javítás utáni helyreállítás mi-
nősége és gyorsasága tárgyában kapunk jo-
gos kritikát. Ezúton is kérem a fogyasztókat:

Idén már öt éve, hogy a BÁCSVÍZ Zrt.
végzi Cegléden az ivóvíz- és csator-
naszolgáltatást. Kurdi Viktorral, a
cég elnök-vezérigazgatójával beszél-
gettünk az aktualitásokról és a 2020-
as évi tervekről.

h
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bátran jelezzék elérhetőségeinken, ha hiá-
nyosságokat tapasztalnak. Igyekszünk ezeket
minél gyorsabban megszüntetni, és minél in-
kább megfelelni a fogyasztói elvárásoknak.
- Cegléden igen sok problémát jelent, hogy
elöregedett a csatornahálózat. Van-e tervük
ennek szisztematikus felújítására, cseréjére?
- Nagyon aktuális kérdés ez, és nemcsak
Cegléden, de országosan is elmondható,
hogy a vízdíjakban megjelenő rekonstrukci-
ós forrás töredéke a szükségesnek. Országos
szinten évi 100 milliárd forint többletforrás-
ra lenne szükség az ütemezett csőcserékhez,
ezzel szemben tavaly mindössze kétszer 1,5
milliárdot kaptak pályázati alapon a
víziközmű-szolgáltatók felújításra. Cegléden
az önkormányzat számára fizetett bérleti dí-
jat a fejlesztési terv szerint javasoljuk fel-
használni csőcserékre, elöregedett szakaszok
felújítására. A belvárosi területen előnyben
részesítjük az útburkolat bontása nélküli el-
járásokat, hogy ne foglaljuk sokáig a közte-
rületet, és ne járjon útlezárásokkal. Az el-
múlt évben két helyszínen – a Rákóczi úton

és a Kölcsey téren – robottal végzett munka
azonban értelemszerűen drágább, és ez szű-
kíti a máshol, hagyományos módszerekkel
elvégezhető rekonstrukciók körét. 2019-ben
egyébként Cegléden, ahol útburkolat felújí-
tás volt a városban, ott előtte a vízbekötő ve-
zetékeket és – ahol szükséges volt – a ge-
rincvezetéket is kicseréltük. Ahogy már em-
lítettem, működik a távfelügyeleti rendszer
is, így a ceglédi vízellátást is a kecskeméti
központból felügyeljük.
- Milyen tervek, lakosságot érintő változá-
sok várhatók 2020-ban?
- Nagy öröm számomra, hogy a BÁCSVÍZ
Zrt. sikerrel szerepelt az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium energiahatékonysági
pályázatán. Ennek köszönhetően Cegléden
is lesznek újabb fejlesztéseink. Az 50 %-os
önerővel megvalósuló beruházásban szi-
vattyúkat és légfúvókat cserélünk majd.
Cegléden középtávú feladat, hogy a vízke-
zelési technológiát korszerűsítsük, és ezáltal
még jobb minőségű ivóvizet szolgáltassunk
a lakosság számára.



e térjünk vissza Sándor lányai-
hoz, akik hárman testvérek.
Sajnos, Sándor már nincs kö-
zöttünk, így nem láthatja mibe
fogtak lányai. Hajni és Szilvi
külföldön dolgoztak több éven
keresztül, de hazajöttek és vál-

lalkozást indítottak be, bízva az itthoni
megélhetésben. Mindkét lány vendég-
látóipari végzettséggel rendelkezik, Hajni
vendéglátó-szálloda szakon diplomázott.
Szakmai tapasztalata bőven van, folyami és
óceánjárón 7 évet dolgozott, már ott is ta-
lálkozott a vegetáriánus konyhával. A hajós
évek után 5 évet Skóciában dolgozott, s ott

az ország egyik legjobb hoteljében szerzett
cukrász gyakorlatot. 2 éve hazajött és el-
kezdték kialakítani vegetáriánus ételeken
alapuló konyhájukat a mostani követelmé-
nyeknek megfelelően. Nemcsak magyaros
ízekkel főz, de nemzetközi receptekből is.
Ételei hús- és laktózmentesek, nem használ
fehér lisztet, cukrot, tartósítószereket és
félkész termékeket. Kizárólag elvitelre főz-
nek, így aki ezt az életmódot választja,
vagy csak szeretné megkóstolni ezeket az
igazán finom ételeket, keresse a Húshagyók
Vegetáriánus Konyha facebook oldalát.

JÓZSI BÁ’

Jó barátom volt Klément Sándor, akit
1966-óta ismertem. Szép emlék, hogy
ő adta nekem kölcsön a lovát, melyet
szőrén megülve mentem megkérni a
későbbi nejem kezét. Igaz, hogy nem
fehér paripa volt, de én büszkén ültem
a szürke ló hátán. Ellovagoltam a Sző-
lő utcai házukhoz, ahol megtörtént a
lánykérés, ami olyan sikeres volt, hogy
azóta is a kedves feleségem.

d
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Megújuló a szálló
LÁTVÁNYOS SZAKASZÁBA ÉRKEZETT a
Rákóczi út 17. számú épület felújítása,
melynek köszönhetően folytatódik a belvá-
ros fejlesztése. A ceglédiek által leginkább
nőtlen tiszti szállóként ismert épületet az
Ecseri Kft. tulajdonosai vásárolták meg,
hogy értéknövelő beruházással a dolgozók
számára alakítsanak ki benne lakásokat.

Ötemeletes csúszdapark
Tiszakécskén

2020 JÚNIUSÁTÓL LÁTVÁNYOS, CSALÁDI
csúszdaparkkal várja a fürdőzőket és az új
kalandokra vágyókat a tiszakécskei Barack
Thermal Resort.
Tudjuk mit csinál idén nyáron: kipróbálja a
Barack Resort új csúszdaparkját! – akár ez-
zel a szlogennel is ajánlhatná új szolgáltatá-
sát a komplexum, amelynek a júniusban el-
készülő, új fejlesztéssel teljessé válik a kíná-
lata a fiatalabb, kalandokat és aktív időtöl-
tést kereső korosztály számára is.
Számukra ma már egyetlen medence önma-
gában nem elég. Ezért döntött úgy a Barack
Thermal Resort vezetése, hogy a régi „óriás-
csúszdától” elbúcsúzik, megköszönve „neki”
az elmúlt 27 évet, és helyette egy vadonatúj,
a kor igényeinek maximálisan megfelelő
csúszdát épít – négyféle élményelemmel.

Az ötemeletes csúszdapark már a fürdőbe lépés
pillanatától hívogatja a vendégeket. A csúszdák
kiválasztásánál fontosnak tartották, hogy közöt-
tük mindenki megtalálja a kedvére valót.
Az anaconda csúszda egy szelídebb lejtésű,
közkedvelt típus, amelyet a kezdő csúszdá-
zók is bátran használhatnak. A 2 pályás csa-
ládi csúszda (vagy versenycsúszda) nyitott
szerkezetű, izgalmas gyorsasági versenyek
rendezésére ad lehetőséget, mivel időmérő
funkcióval is rendelkezik. A kamikaze
csúszda a száguldás szerelmeseinek lesz a
kedvence, szinte szabadesés-élményt nyújt
és akár 60-70 km/h óra lecsúszási sebesség
is elérhető rajta. A negyedik, rafting és in-
ga csúszda pedig két kedvelt típus egyedi
ötvözete, Magyarországon egyedülálló él-
ményelem, amely csúszógumival (raft) ve-
hető igénybe.
A beruházást, a Barack Thermal Resortot
üzemeltető Tiszaparti Termálfürdő Kft. saját
forrásból finanszírozza.

17
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arminckét éve működik Cegléden az
AFK Munkaruházati Kft.
Munkaruha gyártásával , mun-
kavédelmi cipők forgalmazá-
sával foglalkozik. A munkaru-
hákat kérésre céges emblé-
mákkal, feliratokkal, teszik

egyedivé,szitázással, hímzéssel. A közel-
múltban új profillal bővült a termékkör. Kü-
lönböző ajándéktárgyakat kínálnak minden
alkalomra, ünnepre: bögréket, kispárnát,
órát, képet, törölközőt, pólót stb. amit a
megrendelő kívánsága szerint az általa ho-
zott fotóval, vagy felirattal látnak el.
Cégünk jogelődje 1988-ban magánvállalko-
zásként alakult, majd 1998-ban AFK Mun-
karuházati Kft néven született ujjá. Az el-
múlt évtizedek alatt nagyon sok kisebb-na-
gyobb cég lett állandó megrendelőnk
Cegléden és az ország minden részéből. –
mesélt először a kezdetekről Kővári Pálné a
vállalkozás vezetője. Megbízható munka-
társaink akik közül többen évtizedek óta
dolgoznak nálunk, precíz, lelkiismeretes
munkájukkal igyekeznek minden igényt ki-
elégíteni. Fontos dolog az is, hogy mi kis té-
telben , néhány fős vállalkozások számára is
vállalunk megbízást. Igény van az utóbbi
években a kisebb cégek részéről is, hogy
egységes céges logóval ellátott ruhában, pó-
lóban, pulóverben, kabátban jelenjenek
meg. A munkaruháink 100% pamut illetve
kevertszálas minősített munkaruha anyag-

Gazdaság
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ruházati Kft.
ból készülnek a kívánt színösszeállításban.
Az évek során a cég munkaruha kollekciói
több díjat nyertek kiállításokon, szakmai
megmérettetésen. Nagy választékban forgal-
mazunk munkavédelmi cipőket acél illetve
kevlár betétekkel.
- Az elmúlt évben új szolgáltatással bővült
a paletta?
- Igen , amit eddig csak az általunk készített
munkaruhákon alkalmaztunk, különböző
módszerrel készített feliratozást, azt kibőví-
tettük a lakosság felé. Az általunk forgalma-
zott pólókra, előkezelt ajándéktárgyakra bár-
milyen minőségileg megfelelő fotót , feliratot
felteszünk. Ha elküldik e-mailen az elképze-
lésüket , látványtervet, árajánlatot küldünk .
Minden alkalomra névnap, születésnap, év-
forduló, leánybúcsú, legénybúcsú, babaszü-
letés, ballagás, ünnepek, búcsúztató/nyugdíj,
évvége /. Pólóra, pulóverre, sapkára, kö-
tényre, törölközőre és minden nálunk kap-
ható előkezelt ajándéktárgyra, akár egy da-
rabra is. Hímzéssel, digitális nyomtatással,
szitázással, színes, fényvisszaverő, foszfo-
reszkáló, strech fóliával, és szublimációs el-
járással. Speciális eljárással feliratozzuk a
sport mezeket is. Várjuk szeretettel a régi és
az új megrendelőinket. Kapunk mindig nyit-
va, parkolási lehetőség az udvarban.

Címünk: Cegléd, Kender u 27.
Tel: 30/5179272

ertekesítés@afk-kft.hu



öszönetemet szeretném kifejezni a
Ceglédi Toldy Ferenc Kórház I.
Belgyógyászati osztály vezető
főorvosának Dr. Szepesi Gá-
bornak, Dr. Honti Kinga osztá-
lyos orvosnak, hogy két héten
át gyógyítottak, lelkiismerete-

sen és legjobb tudásuk szerint kezeltek. Az
osztály minden ápolójának szeretném meg-
köszönni a munkáját. Kiemelném két ápoló
Krisztián és Béla tevékenységét és munká-
ját. Ők olyan emberséggel és törődéssel
ápolják a betegeket, hogy az példamutató.
Sokan, sokszor szidják a kórházat és az ott
dolgozókat. Tudom én is, hogy sok minden

megtörténik, de én két hét alatt csak jót ta-
pasztaltam. Velem is maximálisan törődtek
és azokkal is, akiket a hozzátartozók nem lá-
togattak és ott felejtettek.
Az SBO-ról (Sürgősségi Baleseti Osztály)
még szeretném elmondani a tapasztalataimat.
Január óta háromszor „élveztem” a vendég-
szeretetüket. A működésük és a szakértelmük
megkérdőjelezhetetlen. Tudom, most jön a fel-
vetés: miért kell 6-7 órát várni náluk? A vérle-
letek 1-2 órán belül megvannak. Akkor dönte-
nek a leletek és a panaszok alapján, hogy mi-
lyen konzíliumot kérjenek. Sajnos a szakorvos
csak órák múlva érkezik meg. Nos, arra kell a
betegeknek várni, nem az SBO-döntésére.
Én amikor teljesen egyértelmű volt az ese-
tem, 3 óra múlva már osztályra kerültem.
Köszönöm az SBO-n dolgozóknak a mun-
káját, nincsenek könnyű helyzetben. Arra
szeretném felhívni a figyelmét mindenki-
nek, hogy nekünk addig jó, amíg Cegléd áll-
ja a sarat és ellátja a vonzáskörzetet. Ezzel
nem mondom, hogy a rosszat nem kell el-
mondani, de mondjuk el a jót is. Köszönöm!

KIRÁLY JÓZSEFNÉ

Király Józsefné olvasónk lapunkon ke-
resztül szeretne köszönetet mondani
orvosainak, de olvasói levelében nem-
csak tapasztalatairól számol be, de ar-
ra is rámutat, nemcsak a rosszat, de a
jót is el kell mondani az egészségügyi
intézményekről.

k
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„A jót is el kell mondani”

Cegléden hagyta
őket a MÁV

TÖBB UTAS IS AZT ÁLLÍTJA, HOGY CEGLÉDEN
hagyta őket a MÁV február 11-én kedden
este. Egyikük ezért feljelenti a vasúttársasá-
got. – írta meg az rtl.hu. Az utasok Kőbá-
nyáról szerettek volna Szeged felé utazni,
ám egy baleset miatt a vonalon órákig aka-
dozott a vonatközlekedés. Az utasok
kerülőúton jutottak el Ceglédig, onnan azon-
ban nem tudtak tovább utazni. A MÁV sze-
rint volt tovább közlekedő vonat, a pórul járt

utas szerint azonban erről sem ők, sem a
ceglédi vasutasok nem kaptak tájékoztatást.



a kimegyek a vadonba sajátos „pus-
kámmal” a nyakamban, előtte
a célállat életét tanulmányo-
zom egy remek könyvben, az
Európa madarai-ban. Az opti-
kából nem röppen ki golyó,
csak képek jelzik a találatot.

Nekem ez azért is örömteli, mert szinte
nesztelenül tudok a madarak közelébe fér-
kőzni. A tőkés réce ugyan vízimadár, mégis
inkább szeret a magas fűben, nádcsomók
mellett vagy a fűzfák ágai között fészket
építeni. A megfelelő fészkelő hely keresése
a gácsér dolga, aki halk jip-jipeléssel a tojót
odahívja kacsa háztűznéző-félére.
Most télen nem jellemző a párokra egymás
kerülgetése, inkább bandáznak, mert nehéz
a tollas jószágoknak is az élete télen. A táp-
lálékuk olykor városban a hulladékfélék, de
ősi ösztönük igényli a sekély víztócsát is.
Nagy gond számukra, ha a hidegben befagy
a vízfelület, kalapácsuk nem lévén, a csapat
addig csuszogatja a fenekével a jeget, hogy
nyílt vizet csinálnak, amit aztán folyamato-
san vizesen is tartanak. Ilyenkor a peches
csigák, férgek, vagy piócák sorsa beteljesül,
biztosítva a récéknek táplálékot. A fészkük-
be ilyenkor nem lehet
belenézni, még ter-
málvizes kifolyóknál
sem kapnak kedvet a
fészkelésre. Majd ké-
sőbb, amit a Hold já-
rása és a Nap biztatása
fog majd segíteni.
Jobb esetben, ha róka
vagy kóbor kutya nem
pusztította el a fész-
két, a 2020. év tavasza
akár 8-9 kiskacsát is
ad a természetnek.

SZABÓ SÁNDOR

h
Récék télen

Képekben
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Óvatos léptek a jégen

Bandázás

Megízlelhetem a vizet!

Nyújtózkodás – és start



zerencsére az idő is kedvezett ne-
künk, jó kedvünk egy pillanatra
nem hagyott el minket és még a
buszos út hosszúsága sem vette el
a lelkesedésünket. Utazásunk fára-
dalmait Jesolo-i szállásunkon pi-

hentük ki. Bár a késő esti órákban érkeztünk
meg, a csapat nagy része még önfeledten
nézte az éjszakai holdfényben is csodálato-
san tündöklő tengert. Az elszántabbak más-
nap kora reggel is kilátogattak a partra, hogy
a napfelkeltében gyönyörködhessenek. Fe-
ledhetetlen élmény volt, mint ahogy néhány
társunk csillogó szeme is – hiszen ők éle-
tükben először pillantották meg a tengert!
Szombat reggel hajóval indultunk Velen-

cébe, ahol rögtön a karneváli forgatagba
vetettük magunkat. Lelkes társaságunk
több csoportra oszlott: voltak, akik gyalo-
gosan indultak városnéző túrára, néhányan
pedig Vaporettón, a vízen ringatózva fe-
dezték fel ezt a szép olasz várost. Többen a
múzeumokat is végigjárták és akadtak,
akik a szomszédos Murano szigetére ha-
józtak át, hogy a jellegzetes muranói üveg-
fúvás rejtelmeibe nyerjenek bepillantást.

Február 7-én pénteken nagy utazás-
ra indultak a Patkós Irma művészeti
iskola diákjai, néhány szülő és pár
pedagógus: a velencei karnevál nyi-
tóhétvégéje volt a cél!

s

Pimisek Velencében
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Estére mindenki összegyűlt a Szent Márk
téren, ahonnan közösen vonultunk át a kar-
nevál nyitóhelyszínére. Késő este fáradtan
bár, de teli élményekkel tértünk vissza
Jesoloba, ahol mindenki hamar álomra haj-
totta a fejét.

Vasárnap reggeli után, kényelmesen készü-
lődve indultunk haza. Utunk során megáll-
tunk Szlovéniában, ahol finom fánkot ettünk
és a lélegzetelállító kilátásban is gyönyör-
ködtünk. Ez a második tanévem a PIMI-ben
és a második külföldi utam az iskolával.
Őszintén remélem, hogy nem az utolsó és
lesz még lehetőségem számomra ismeretlen
helyek felfedezésére és új kalandok átélésé-
re kollégáimmal és a diákjainkkal egyaránt.
Ez a fantasztikus kirándulás nem jöhetett
volna létre Andó László igazgató úr nélkül,
aki megszervezte ezt az utazást, valamint
Palotás Gábor olasz szakos kollégánk nélkül
sem – aki segített nekünk áthidalni minden
nyelvi akadályt, amivel szembesülhettünk. A
résztvevők nevében is köszönöm szépen!

GONDA ANITA
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ogyan tudtál mindig fölemelkedni?
- Két forrásból: őseim, szüleim
véröröksége és életszemlélete,
majd a folytonos küzdelmek ta-
pasztalatai, amelyek nagyon
szívóssá teszik az embert.
- Akkor merüljünk el a forrá-

sokban!
- Amelyek a földből erednek. A nagyszülők
ugyanis mind a két ágról földművesek vol-
tak. Az anyaiak tanyán éltek és gazdálkod-
tak Újszász mellett. Apai nagyszüleim
Tápiószőlősön laktak, ez nevében is hordoz-
za munkájukat: szőlő- és gyümölcstermesz-
tés adott nekik kenyeret, a fölösleget ugyan-
is piacokra hordták. Én az anyakönyv sze-
rint Tápiószelén születtem a családi házban,
de valójában Tápiószőlősön, de ez ekkor
még nem volt önálló. Édesapám a környék
neves bognár- és kádármestere lett. Négy
évig volt szovjet hadifogságban. 1949-ben,
hatéves koromban tért haza, tulajdonképpen

ekkor láttam őt először emlékmegőrzően. A
szívós, talpraesett ember egész életében a
szakmájában dolgozott, de semmilyen gépet
nem használt, minden munkát kéziszer-
számokkal végzett. A hírnevét egy eset is
megalapozta: Egyszer a megrendelő kérdez-
te, ereszt-e a hordó. Föltették a kocsira,
megtöltötték vízzel, s kérte, lökje le a gazda.
Ha eltörik, ingyen viheti. Persze épen ma-
radt a hordó…
- Az őseid mennyire határozták meg élet-
felfogásodat?
- Nagyon. Gyermekkorom munkával telt.
Meg kellett dolgoznunk a kenyérért. Szüle-
im aratást vállaltak, cséplés után hat zsák
búzát kaptak, megőröltették, a lisztből ott-
hon sütött anyám. Bár sokat dolgoztam, de
nem utáltam meg a földet, – ellenkezőleg:
rabja lettem. Azt hiányolom, hogy a mai fi-
atalok elszakadnak a természettől, sok gye-
rek azt hiszi, hogy a csirkemellfilé a
TESCO-ban „terem”. Az anyaföldet szeret-

„A kor folyam, mely visz, elmerít…”
Madách Imre szóképe az élet képe is,
amelyre ráfest néhány motívumot a
tapasztalat. Van, aki a sodrással
úszik. Van, aki a szélre sodródik. Van,
aki szembefordul az árral. S van, akit
többször alányom a hullám, de küz-
déssel felszínre emelkedik, s tempó-
zik tovább. Ez utóbbi történést élte át
az idők folyamán Sós János Cegléd
egykori tanácselnöke, majd két ciklu-
son át polgármestere. A rá jellemző
egyszerű természetességgel beszélt
sorsfordulatairól.

h

Ember
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ni kell. Abban a nehéz sorsban is jó nevelést
kaptunk a szigorú szülőktől. Amikor példá-
ul elvágtam a kezem a fűrésszel, még ki is
kaptam, hogy tanuljam meg jól használni a
szerszámot.
- Testvéreid?
- Két leány: nővérem ma pénzügyi vezető,
húgom pszichológus szakorvos.
- Merre fordult veled a föld?
- Szolnokra, a gépipari technikumba. 1962-
ben érettségiztem. Kaptam egy zárt boríté-
kot, rajta a kötelező gyakorlatra kijelölt mun-
kahely címe: Cegléd, Villamosipari Gyár.
Megkérdezték: – Veled mit csináljunk? –
Tessék adni egy söprűt, csak dolgozhassak!
Minden szakmát meg kellett ott ismerni: ál-
talános gépészetet, hegesztést. Az első mun-
kakönyvi bejegyzésem: esztergályos. A jó
munkám eredményeként haladtam előre: me-
ós, diszpécser, művezető. 1971-ben fölvittek
a műszaki osztályra technológusként. Majd
létrejött az EVIG. 1977 januárjában üzemve-
zető lettem. Háromszor tüntettek ki, a „nagy”
EVIG kiváló művezetője címet kaptam.

- A föld és a fém után a fa (íróasztal) követ-
kezett…
- Ezek valójában nem állnak ellentétben
egymással. Ami összeköti őket: a munka, a
közösség, az emberek szeretete. 1977 márci-
usában bevittek a pártbizottságra, gazdaság-
politikai osztályvezető lettem Rátóti István
(Zoltán színművész édesapja) után. Nem az
ideológia vezérelt, hanem az a lehetőség,
hogy még több városlakóért tudok cseleked-
ni. Sokan jártak hozzám, sok embernek se-
gítettem. „Feljebb” akartak vinni innen, de
én ragaszkodtam Ceglédhez. Elvégeztem a
politikai főiskolát iparpolitikai szakon, jó
eredménnyel. A diploma felsőfokú minősí-
tésnek számít.
- Ezután (köz)életednek drámai fordulatok-
kal is sújtott szakaszai következtek. Arra
kérlek – a sorsdramaturgia érzékeltetése ér-
dekében – vázold fel a döntő eseményeket.
- 1985. július: helyi választás. Tanácstag let-
tem, majd a tanács alakuló ülésén tanácsel-
nök-helyettessé választottak. 1989. ősz: Fe-
kete Antal tanácselnök leköszönt, >>>
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engem választott meg egyhangúlag a testü-
let tanácselnöknek. Két vezérgondolat hatá-
rozta meg a munkánkat. Iskolaépítés és -bő-
vítés: Kereskedelmi, Mezgáz új szárnya,
Rákóczi úti Várkonyi, Bem konyhája, a mai
katolikus iskola Pesti úti szárnya. A másik
irány: közművesítés a lakossággal együtt-
működve: gázvezeték, járdák, utak.
- 1990, rendszerváltás…
- Nyilván Sós-(le)váltás is. Új világ jött, ezt
megértettem. Nem a pozíció elvesztése mi-
att éreztem magam rosszul, hanem az indo-
kolatlan támadások miatt. Nehezen viseltem
el azt, hogy olyannal gyanúsítottak meg, ami
távol áll tőlem, ütközik az értékrendemmel.
Arra neveltek, hogy ne nyúljak ahhoz, ami
másé; ha megkívánom, kérjem; ha nem ad-
ják, vegyem tudomásul békével. Az emberi
tisztesség nem politikai hovatartozás kérdé-
se, hanem erkölcsi magatartás, jellemfüggő.
Bár a Városvédők „színeiben” képviselő
maradtam, de a megaláztatások után le-
mondtam. Aztán persze kiderült, hogy nem
vagyok semmiért elmarasztalható, egy forint
sem hiányzott a város kasszájából, minden a
törvények szerint történt. Máig fáj, hogy a
meghurcolásomért senki nem kért elnézést.
- Magadra maradtál a hullámverésben?
- A család mellettem állt.
- S a barátok?
- Ha előtte hívtam volna össze a „barátai-
mat”, akkor megtelt volna velük a focipálya.
Ha utána, vagy most akarnám ezt megtenni,
elég lenne egy nyolcszemélyes asztal. Hi-
bám a túlzott jóhiszeműség, a nyitottság. S
mily’ furcsa az élet: akitől vártam a segítsé-
get, az hátat fordított, akitől nem, az mellém
állt. A legjobb barátom ma is Kovács Gábor,
aki pedig a „másik oldalon” áll. Rendes em-
ber, okos fiú.
- Mi lett a továbbvivő utad?
- A fóliázás. Virágot termesztettem. Mivel
nem volt induló tőkém, a két kezem munká-
jával kellett boldogulnom egyik napról a
másikra.
- 1995: megint választás.
- Kárteszi István nyert. De ő sajnos hamar
elhunyt, ezért időközi választást írtak ki
1996-ban. Sokan biztattak az indulásra, -
nyertem, polgármester lettem. Boldog vol-

tam, hogy a lakosság öt év után is bízott
bennem. Sokan számítottak a bosszúra a ko-
rábbi sérelmek miatt. De én nem ilyen típus
vagyok, s bölcsebbé is váltam.
- 2001: újabb győzelem. Majd hullámveré-
sek: 2006, 2010…
- Nem személyes okok miatt buktam, hanem
a „nagypolitika” sodort félre. De úgy érzem,
ma is tisztelnek az emberek, kétezer ismerő-
söm van a Facebookon. Ha véleményt kér-
nek tőlem – mert kérnek –, nem foglalok ál-
lást se pró, se kontra.
- Visszavonultál?
- 2000 óta csak olyan hivatalos eseményre
megyek, ahová hívnak. Illetve mennék.
Képzeld el, ez 14 év alatt mindössze két (2!)
alkalmat jelent. A második az idén történt,
meghívást kaptam a városháza újévi fogadá-
sára. Nagyon váratlanul ért, megtisztelő és
örömet adó érzés, korrekt gesztus. De visz-
szatérve a meghívásokhoz: nem lehettem ott
a fürdő megnyitásának tízéves évfordulójá-
ra rendezett ünnepségen. Pedig a semmi kö-
zepén kifúrott kúttól a 2004. évi felavatásig
nagy részem volt a létrehozásában.
- S mi történt veled a 2006-os kisodródás
után?
- Életemnek egy rendkívül nehéz időszaka
következett. Társam, Erika bérelt egy üzle-
tet a fürdőnél, majd egy édességboltot nyi-
tottunk a Rákóczi úton. Mindkettőbe a gaz-
dasági válság miatt belebuktunk. Több mil-
lió forint úszott el, 2023-ig kell törleszte-
nünk. A nyugdíjam alig haladja meg a két-
százezret. Mivel a fizikai munkától sosem
féltem, egy kertészetben dolgozom napi
nyolc órát. Utána otthon a kert vár. Az olyan
szép, hogy még esküvői fotózásra is ide jár-
nak.
- Térjünk vissza a korábbi, „bensőbb” ma-
gánéletedhez.
- 1967-ben nősültem. Az EVIG-ben ismer-
tem meg Máriát. Két gyermekünk született:
János (ő most autószerelő), Gábor (közgaz-
dász, informatikus). 1996 tragikus fordulatot
hozott: meghalt a feleségem. Elindult nála
egy depressziós, később sajnos alkohollal
kísért folyamat, amelyet nem tudtunk meg-
állítani. Megbeszéltem a fiaimmal, nekünk
kell megoldanunk mindennapi feladatainkat.
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Ezt harmóniában megtettük.
- Aztán érkezett az életedbe Erika.
- Polgármesterként támogattam a focista
gyerekeket. Kijártam a meccsekre, Erika is,
mivel Krisztián fia is labdarúgó volt. (Ő
U16-os magyar válogatott lett.) Ott találkoz-
tunk. Már több mint két évtizede vagyunk
együtt, jól és szépen élünk.
- A kor folyama többször alámerített. Ho-
gyan tudtál újra és újra a felszínre kerülni?
- Gyermekkoromban megtanultam, hogy az
életben csak küzdéssel lehet haladni. Nem

sírni és panaszkodni kell, hanem ha úgy
hozza a sors (nekem többször) küszködni,
megfeszülni is.
- Ez a lelki erő. S a fizikai?
- Lehet, hogy más állandóan orvosnál ülne
annyi bajjal, amennyi nekem van. De mon-
dom: semmi bajom, csak fáj ez, fáj az.
- Milyen erkölcsi értékeket tartasz a legfon-
tosabbnak?
- Egyszerűség, őszinteség, nyíltság, nyíltszí-
vűség…
- Hordozol magadban tüskéket?

- Csak a he-
lyük sajdul né-
ha.
- Mélyről in-
dultál, magas-
ra jutottál,
közben fojtó
hullámok is
csapkodtak.
Ha visszate-
kintesz…?
- Ahogy idő-
södik az em-
ber, nemcsak
az emlékek
sora jön elő,
hanem a mér-
legelés szük-
ségessége is.
Azért vagyok
e l é g e d e t t ,
mert megfe-
leltem annak
az önmagam-
nak, akit őse-
imnek normái
irányítanak. Jó
érzés, ha me-
gyek a város-
ban, sok pont-
ra rá tudok
mutatni: eh-
hez közöm
van. A szere-
tett város az
enyém is.

KOLTÓI ÁDÁM



Múltunk a jelenben című kiállí-
tásra belépve nyugalom és össz-
hang árasztja el a szemlélődőt, hi-
szen a profi válogatás és összevá-
logatás színek, hangulatok, mű-
fajok tekintetében Somos Gyula

festőművész profi munkájáról tanúskodnak.
A középpontban Gyöngyösi-Bartus Zita

Tisza trilógiája, mely monumentalitásával,
kristálytiszta színeivel szinte uralja a teret.
Az alapos szemlélődő talál itt még bőven
kincseket: Apáti-Tóth Sándor fotóművésze-
ti alkotásait, Somos Gyula misztériumjáté-
kait, Gulicska Lőrinc mandaláit színes kön-
tösben, P. Rónai Gábor tájképeit. Csernus
Lajos Küzdelem I., II. festményein közép-

A Ceglédi Kossuth Múzeumban vendégeskedett a Ceglédi Alkotók Egyesüle-
te képzőművészeti kiállítása. A kiállítást Détári-Lukács Ágnes a Kossuth Mű-
velődési Központ ügyvezető igazgatója nyitotta meg, de köszöntőt mondott
Ujházi György a CAE Képzőművészeti szekció vezetője és Reznák Erzsébet
múzeumigazgató is.

a

Alkotók
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Kovács Edit: Kecskék
NYARANKÉNT A BENEDEK
PÉTER RAJZKÖR éppen nem
nyaraló tagjai minden pénte-
ken délután elindulnak és té-
mát találva letelepednek egy-
egy helyszínen, hogy kipró-
bálják magukat a tájképfesté-

szet nehéz terepén. A Kecskék című akril kép
2019. nyarán készült Bakányi Gyula festőmű-
vész vezényletével egy ilyen nyári délutánon.
A kép érdekessége, hogy a legelésző kecs-
kék a főszereplők, még sincsenek annyira
kidolgozva, mint a háttér.
- Bakányi mester javasolta, hogy hagyjam a
kecskéket ilyen nyers, mondhatni üde állapotban,
mert ez így lesz jó, friss. – segít a megfejtésben
Edit, aki a tanácsot megfogadva, így is hagyta a

képet. A kecskék belekerültek egy körforgásba,
amit a dűlőút kanyarodása indít és lazán, üdén
uralják a képet, így kidolgozatlanul.
Edit a Benedek Péter rajzkörben pénteken-
ként fantasztikus lendülettel, energiával és
türelemmel tanít, segít. Nem is kérdés, hogy
mivel érdemelte ki, hogy övé legyen most a
hét festménye, amely két hétig a Bern Kávé-
házban látható. KISZELY MARGÓ

A hét festménye

kori alabárdosok csatái elevenednek meg,
Bogdán Márta és Oldalné Gyura Irén a fák
ábrázolásán keresztül repítenek a természet-
be, míg Oláh Tibor sejtelmes, igazán festői
képei ragadják magukkal a szemlélődőt.
Horváth Klára munkái depresszív világunk
zugaiba hívogatnak, míg Gór Erika üde szí-
neivel lepi meg a látogatót. Kiszely Margó a
múltból retró 1 forintossal lép elő, majd
Csurgai Ferenc szobrain át a műtermi káosz-
ba repít, hogy senki sem unatkozhasson.

KISZELY MARGÓ

Ceglédi Cipõgyár Mintaboltja

Cegléd,
Fûtõház u.11.
alatt várja

megújult
kínálattal
vásárlóit!
Gyermek, nõi, férfi
kiváló minõségû
bõrbõl készült cipõk

GYÁRI ÁRON!

Munkacipõ

Sportcipõ

Utcai cipõ

Kalló-Plast Kft.,
Cegléd, Fûtõház u. 11., Tel.: 53/311-889.
Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig
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*A finanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötö� szerződésekre érvényes Renault Kadjar Life TCe 140 FAP személygépjármű esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat: 
fix 4,81%, devizanem: forint, önerő: 2 000 000 Ft, futamidő: 36 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 40%, THM: fix 4,99%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés  futamidejére teljes körű Casco biztosítás 
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyo� végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntete� feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye 
a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Renault Márkakereskedőjét. Új KADJAR Life TCe 140 FAP vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4 – 7,0; CO2-kibocsátás g/km: 145 – 158. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok 
meghatározása a Bizo�ság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.  A gépjárművek 
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan 
módosíthatjuk. A feltüntete� adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánla�ételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault 
Márkakereskedést! A Renault Hungária K�. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

SUV a Renault-tól
Renault KADJAR
Új

C
O
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Y

R
IG
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E

RMár fix havi 49 000 Ft*-tól
2 millió forint befizetése esetén

ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
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sport

döntő kedd este került megrende-
zésre, ahol Viktor ellenfele a két-
szeres U23-as világbajnok ukrán
Novikov volt. Világbajnoki
ezüstérmes tokiói kvótás Lőrincz
Viktor most nem tudta megismé-

telni a 2017-es újvidéki Eb-címét, a döntő-
ben fiatal ukrán ellenfele saját támadásaiból
verte meg kontrákkal, így ezüstéremmel zárt
az olasz fővárosban. Sebaj: ahogy maga
Lőrincz mondta, nem most kell a csúcsfor-
ma, hanem majd augusztus 4–5-én a japán
fővárosban… – írta meg a Nemzeti Sport.

A kötöttfogás küzdelmeit február 10-12 kö-
zött bonyolították. Kecskeméti Krisztián a
Ceglédi VSE versenyzője a 60 kg-ban lépett
szőnyegre élete első felnőtt világversenyén.
Krisztián vé-
gül a 11. he-
lyen végzett.
H é t v é g é n
szombaton a
kadetok is
megkezdték a
küzdelmeket
az ez évi vá-
logatottságért.
A három
szakág meg-
mérettetésére
a Kaposvár rendezésében Somogyjádon ke-
rült sor. A Ceglédi VSE birkózói kötött és
szabadfogásban 2-2 fővel, a női mezőnyben
1 fővel képviseltette magát. A ceglédiek vé-
gül három érmet gyűjtöttek be.

Február 10-16 között került megren-
dezésre Rómában a felnőtt Európa-
bajnokság, ahol Lőrincz Viktor re-
mek szereplésének köszönhetően
döntőbe jutott.

Európa-bajnoki ezüstérem

a CEKK vereség
A NŐI KOSÁRLABDA NB I 19. fordulójában
szombaton a Peac Pécs csapatát fogadta a
VBW CEKK Cegléd a Gál József Sportcsar-
nokban. A fordulatos mérkőzésen a 26. perc-
ben még vezető Cegléd a hajrában maradt
alul és kikapott a vendégektől.
VBW CEKK CEGLÉD–PEAC-PÉCS 66–76



Történelmi sikert arattunk
TÖRTÉNELMI SIKERT ARATVA BRONZÉRMES
lett a Ceglédi KE férfi kosárcsapat a Hepp ku-
pában. A Ceglédi Kosárlabda Egyesület törté-
nete során először jutott be a kupa négyes
döntőjébe, a bejutott csapatok pályázhattak a
rendezésre és Cegléd nyert, így városunkban
került megrendezésre a elődöntő és a döntő
hétvégén. Először kikapott a ceglédi csapat,
így a harmadik helyért léphettek pályára.
Az első negyed jókora pontzuhatagot hozott,
a bajaiak fiatalja, Goldring Bence nagyon el-
kapta a fonalat, de nem igazán akadt társa
egy idő után, így pedig a hazaiak alapvetően
tudták uralni a pályán zajló eseményeket. A
légiós, Darrell Miller nem lépett pályára, ma-
gas poszton viszont meghatározó teljesít-
mény így is érkezett a hazaiaknál Nárai
Bence részéről, ráadásul Tóth Zoltán a hát-
védsorból most is legjobbját adta. Vavra
András legénysége története első kupaérmét
szerezte ezzel a diadallal és jókora lendületet
meríthet a feljutásért folytatott ádáz harcra.

Bronzmérkőzés: Ceglédi KE – Bajai Bácska FKE 84 – 74

Keszthelyi Luca ötpróba
Magyar Bajnok!

VASÁRNAP RENDEZTÉK A BOK CSARNOKBAN
a Magyarország Ifjúsági Fedettpályás Atléti-

kai összetett Bajnokságát,
ahol Keszthelyi Luca ifjúsági
ötpróba magyar bajnok lett
3581 pontot szerezve! Egyé-
ni csúcsot szerzett távolug-
rásban 543 cm, 60 m gátfu-
tásban 9,31 mp, súlylökés-

ben 10,71 m, valamint 800 m- en 2p 35,5 mp-
el. Magasugrásban pedig 170 cm-t ugrott!
Luca 4 egyéni csúcsot teljesítve végig vezetett
a verseny során és teljesen megérdemelten
nyerte meg az egyik legrangosabb korosztá-
lyos bajnoki aranyérmet, annak ellenére hogy
vetélytársai komoly erőt képviseltek.
Előtte való nap, szombaton magasugró ver-
senyt rendeztek az MTK új fedett atlétikai
csarnokában Budapesten. Luca gyönyörű
versenyzéssel és kiváló ugrásokkal a 2. he-
lyen végzett a felnőtt versenyen. 172 cm-es
ugrásával új egyéni csúcsot ugrott.

A HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK
MEG Budapesten a BOK
csarnokban a serdülő ma-
gyar bajnokságot a 2005-
2006-os korosztálynak, ahol
Ecseri Angéla (2006) gát-
futásban, 300 m-es futásban
valamint a 4x200 m-es váltóban indult.

Eredmények: 60 m-es gátfutás 5. hely.
300 m-es futás 3. hely.
4x200 m-es váltóban 9. hely.

Győzelemmel kezdte a
tavaszt a Ceglédi KK SE

A FÉRFI KÉZILABDA NB I/B TAVASZI első
fordulójában Balassagyarmaton lépett pá-
lyára szombaton a Ceglédi KK SE. A vendé-
gek győzelme egy percig sem forgott ve-
szélyben a sereghajtó otthonában. PÉZSÉ

Eredmény: Balassagyarmati Kábel SE – Ceglédi KK SE 23 – 31

Juhász András
a válogatottnál

JUHÁSZ ANDRÁS 16 ÉVES FIATAL labdarúgónk
meghívást kapott, hogy Spanyolországban ve-
gyen részt egy tornán az U17-es magyar válo-
gatottal. Az U17-es válogatott márciusban ha-

zai rendezésű Eb-selejtező
minitornán próbálja meg ki-
harcolni a tavaszi Európa-
bajnoki részvételt. Ebben a
fontos időszakban kapott
meghívót Juhász András, aki
a második mérkőzésen be is

mutatkozhatott a skótok ellen. Ez nem csak
Juhász számára fontos esemény, hanem a ceg-
lédi labdarúgás számára is. Ugyan az elmúlt
években is utaztak Ceglédről korosztályos vá-
logatottba játékosok, de Kenderes Zoltán óta
András az első ceglédi születésű labdarúgó,
aki a ceglédi felnőtt csapatból került a korosz-
tályos válogatottba. CEGLEDIFOCI.HU
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MORVAY Autósiskola
Cegléd, Rákóczi út 13. Tel: 06-30-597 7478

„B” VSM gyak: 52,52% VSM elm: 52,07% ÁKÓ: 125,06% KK: 240.600.-

Vezess és légy csodás!
Február 24. és március 8. között beiratkozó tanulóink részére a

Nemzetközi NŐNAP alkalmából
„Driving & Beauty” ajándékutalványt

adunk 15.000 Ft értékben!
Legyen csodás a hajad, selymes a bőröd és építsd,

szépítsd körmöd! Az utalvány beváltható:
„KÖRÖMVARÁZS” (Cegléd, Rákóczi út 8.)

Inkább azonnal vezetni szeretnél?
Akkor választhatod ajándék Gokart utalványunkat,

és a kormány mögé pattanhatsz a Bognár Gokart-Parkban!

Minősítő versenyen a Relevé Tánciskola
A BUDAPESTEN ÉS KISKUNFÉLEGYHÁZÁN megrendezésre kerülő országos minősítő táncver-
senyeken szép eredményekkel lettek gazdagabbak a Relevé Tánciskola táncosai, szóló, duó és
formációs produkciókkal. A több bronz és ezüst minősítés mellett Ujvári Norina nyerte el a
„Legígéretesebb táncos” címet számos tánciskola kiváló táncosa közül.



Living Sport sikerek
tollaslabdában

A BUDAPESTI HÓDOS TAMÁS TOLLASLABDA
csarnokban február 15-én megrendezésre

került „D” ka-
tegóriás Peli-
kán Kupán is-
mét nagyszerű-
en szerepeltek
a ceglédi Li-
ving Sport tol-
laslabda sport-
egyesület ver-
senyzői. A
négy korosztá-
lyos U11A,
U13D, U15D

és U17D kategóriában összesen 16 ceglédi
versenyző indult, egyéni, páros és vegyes
páros kategóriákban, amely után elmondha-
tó, hogy az egyesület az eddigi legeredmé-
nyesebb versenyét zárta. NAGY KRISZTIÁN

Az elért helyezések a következők:
U11A lány: Benedek Nóra és Papp Emma 3. hely
U11D fiú: Juhász Zalán 3. hely
U13D lány páros: Kövecses Judit és Mészáros Enikő 3. hely,
Papp Emma és Búcsú Eszter (Trollas) 4. hely
U13D fiú páros: Szatmári Tamás és Varga Bonca 4. hely
U15D lány: Tóth Kinga 2. hely
U15D lány páros: Tóth Kinga és Geiger Míra (Pápa) 1. hely, Bim-
bó Petra és Szalkai Petra 3. hely; U15D fiú páros: Fehér Gábor
és Vincze Gábor 4. hely; U17D fiú: ifj. Németh Roland 3. hely
U17D lány páros: Bimbó Petra és Szalkai Petra 1. hely
U17D vegyes páros: Tóth Kinga és ifj. Németh Roland 1. hely

Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel,
így 0-24 órában, non-stop a
horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.

FISH

HUNTER

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!

Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200

Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu
Webáruház: www.fishhunter.hu

Vég Zsombor bronzérmes
AZ AUSZTRIAI OBERWARTBAN MEGRENDEZETT
olimpiai kvalifikációs Europen Open via-
dalon négy fő képviselte a
Ceglédi VSE csapatát. 100
kg-ban Vég Zsombor
bronzérmet szerzett, 66 kg-
ban Szegedi Dániel arany-
pontos mérkőzésen maradt
alul, 73 kg-ban Ócsai
Sándor 16 közé jutott, +100 kg-ban pedig
Árvai Péter szoros mérkőzésen kapott ki.

34






