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BOLDOG 
SZÜLETÉSNAPOT!
Az ország legidősebb iker-
párját köszöntötte családja 
november végén. A 97 éves, 
ceglédi Schebál testvérek 
kiváló egészségnek örvende-
nek, kedvességük mindenkit 
magával ragad. Különleges-
ség, hogy Edit néni és Terike 
néni testvérpárhoz mentek 
feleségül, így a családnevük 
azonos. 

IFJÍTANAK, 
GALLYAZNAK

Elkezdték a városban a fasori 
munkákat. Az elkövetkező 
hetekben kivágják a korhadt, 
beteg fákat, de ifj ítanak és 
gallyaznak is a szakembe-
rek, mintegy 130 helyszínen 
dolgoznak majd. A munkák 
idején egyes szakaszokon 
átmenetileg fél-vagy egész-
pályás útlezárásra kell szá-
mítani.

Feltűzték a végzős középiskolásokra a szalagot
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Híreinket bővebben megtalálják a CVT facebook oldalán és a www.ctv.hu oldalon!

hírek
innen-
onnan

BELÉPÉS 
A TILTOTT ZÓNÁBA

Pályaválasztás előtt álló diákoknak és 

NEMZETKÖZI 

ÉNEKVERSENYEN 

magyar nóta kategóriá-

ban harmadik, operett 

kategóriában pedig má-

sodik helyezést ért el Kiss 

Attila Andor…

DÍJAT ALAPÍTOTTAK
Díjat neveztek el a Ceglédi Könyv-
tár néhai igazgatójáról, Kányi And-
rásnéról. Az elismerést mostantól 
minden évben átadják. Kányi And-
rásné évtizedekig dolgozott azért, 
hogy Cegléd megfelelő színvonalú 
könyvtárral rendelkezzen. Az első 
Kányi Andrásné Könyvtári Inno-
vációs díjat a Gödöllői Könyvtár 
munkatársai vehették át.

VÁROSFEJLESZTÉSI EST
Idén az Infi neon cégcsoport kapta meg 
a Cegléd Város fejlesztéséért elismerést. 
A harmadik alkalommal megrendezett 
Városfejlesztési esten adták át a díjat. 
Beszédében a polgármester, Takáts Lász-
ló köszönetet mondott minden olyan 
vállalkozónak, aki tesz és áldoz a város 
megújulásáért, fejlődéséért.

MEGYEI BORVERSENY
Cegléd adott otthont a harmadik alkalommal 
megrendezett megyei borversenynek. A megméret-
tetést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. 
79 mintát neveztek a megye borászai. A borokat 
szakmai és társadalmi zsűri is bírálta.

fi atal felnőtteknek 
hirdetett nyílt na-
pot a Toldy Ferenc 
kórház. A diákok 
bemehettek a mű-
tőbe, röntgenfelvé-
telt készíthettek, 
megismerkedhet-
tek az intenzív osz-
tály munkájával 
és az újraélesztést 
is gyakorolhatták.
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Advent első hétvégéje

Fotók: Marosvári Márta és Kisfaludi István
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SÁRKÖZY ERZSÉBET 
KIÁLLÍTÁSA

Üzen a múlt – ez a címe an-
nak a kiállításnak, amely Sár-
közy Erzsébet festőművész 
legújabb alkotásait mutatja 
be. A Hollós utcai alkotó-
műhely-Sárközy Erzsébet 
második otthona- ad helyet a 
tárlatnak, amelyet Vágó Kata-
lin, művészettörténész nyitott 
meg. A kiállítás a különleges 
hangulatok és technikák széles 
palettáját mutatja be.

MEGSZÉPÜL 
A RENDELŐ
Elkezdődött a Kárpáti Aurél ut-
cai rendelő felújítása. A ceglédi 
önkormányzat 150 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert, így az épület kívül-belül 
megújulhat. A nyílászárók cseréje 
mellett kicserélik a belső burko-
latot és akadálymentes mosdót is 
kialakítanak. 

Kodály népdaléneklési versenyt rendeztek
a Táncsics iskolában

hírek
innen-
onnan
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A FOGVATARTOTTAKRA EMLÉKEZTEK
2012 óta november 25-e a Szovjetunióba hurcolt 
foglyok emléknapja. Cegléden csendes koszo-
rúzással fejezték ki tiszteletüket mindazok előtt, 
akiket a szovjet laktanyában fogvatartottak. A 
foglyokat az ország többi táborából szállították 
ide, de raboskodtak itt olyan civilek is, akiket az 
utcákon, az utakon vagy a vasutakon tartóztat-
tak fel a szovjet hatóságok. A ceglédi huszár- és 
páncélos laktanyában 1944 novemberétől 1945 
végéig működött fogolytábor, mintegy 200.000 
katonát és civilt tartottak fogva. 

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
A Kossuth Gimnázium volt diákjai – 
orvosok, jogászok, műszaki-és kom-
munikációs szakember is – meghívást 
kapott az intézmény pályaorientációs 
napjára. Arról beszéltek a gimnazis-
táknak, melyek az általuk választott 
pálya szépségei és nehézségei. Így a di-
ákoknak talán könnyebb lesz dönteni 
milyen irányban tanuljanak tovább. A 
programon több egyetem és főiskola is 
bemutatkozott, a nagyvállalatok kép-
viselői pedig a gyakorlati képzésről és 
a diákmunkáról adtak tájékoztatást.

Ünnepségen köszöntötték a véradókat és
a véradásszervezőket



8. oldal

                              
 
 
 
PROJEKT CÍME: ÖNKORMÁNYZATI BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE CEGLÉDEN 
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: PM_ONKORMUT_2016/1 
 

Záró sajtóközlemény 

 

Hivatalosan is átadták azt a 15 utcát amelyre Cegléd Város Önkormányzata sikeresen pályázott 
a Pénzügyminisztérium, Pest megye célzott fejlesztésére szolgáló programjában. Ennek 
keretében 70,18 millió forintot nyert a település belterületi utak fejlesztésére.  A támogatásból 
15 utca újult meg részben vagy egészben.  Mintegy 2454 méter hosszan szilárd burkolat épült 
ki és elkészült 1736 méternyi csapadékvíz elvezető rendszer is. 

Projekt célja: A most már szilárd burkolatú utcákban, illetve a környező utcákban lakók számára 
lerövidült a munkába járás ideje és a „gyűjtő buszjáratok” számára is elérhetővé váltak az érintett 
utcák. A közszolgáltatások elérhetősége is javult, valamint a mentők, rendőrség és a tűzoltók is 
gyorsan - és minden időjárási körülmények között - elérik az érintett utcákat. A projekt keretén belül 
összesen 15 utcában, összesen 2454 méternyi útszakaszt láttak el szilárd burkolattal, illetve a 
meglévő utakat újították fel. A vízelvezetés minden – a projekt által érintett - útszakaszon megoldódott, 
illetve fatelepítésnek köszönhetően a zöldfelületek is növekedtek. A fejlesztés révén megvalósult 
vízelvezetés hossza összesen 1736 méter, az útburkolati jelekkel felfestett útszakaszok hossza 
mintegy 130 méter, az elültetett fák száma pedig 139 db.  

Támogató: Pénzügyminisztérium 

Támogatás forrása: Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési 
támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 

Megvalósítás helye: Cegléd 

Zerge utca, Klapka György és Toldi Miklós utca, Vadász utca és Lövölde utca, Gyopár utca, 
Vörösmarty tér és Béla utca, Török utca, Nyár utca, Görbe utca, Sátor utca, Sáfrány utca és Molnár 
köz, Hollós utca 
 
Kivitelezést végző cég: Szolnok Aszfalt Kft. 
Projekt kezdésének dátuma: 2017.09.08. 
Projekt befejezésének dátuma: 2018.12.31. 
A támogatás összege: 70,18 millió forint 
A projekt összköltsége: 73.872.298 Ft. 
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Sikeresen pályázott a város, 
ennek köszönhetően kaphattak 
szilárd burkolatot utcák Ceglé-
den. A 70 milliós támogatásból 
elkészült a Görbe utca, a Hollós 
utca egy szakasza, a Béla utca 
és Vörösmarty tér mögötti sza-
kasz, a Sáfrány utca és Molnár 
köz, a Zerge utca, a Klapka 
György és Toldi Miklós utca, 

a Vadász utca és Lövölde utca, 
a Gyopár utca, a Török utca, a 
Nyár utca, illetve a Sátor utca 
szilárd burkolata részben vagy 
egészben. Az érintett utcák át-
lagos életkora mintegy 40 év. 
A felújítással mintegy 1200 
ceglédi közlekedését tették 
komfortosabbá, de az érintett 
utcákban élők mellett a helyi 

gazdasági szereplők számára 
is fontos ez a beruházás. A 
projekt zárásaként tartott saj-
tótájékoztatón a polgármester, 
Takáts László és Kónya Ágnes, 
önkormányzati képviselő  el-
mondta: a város a program 
második ütemére is sikeresen 
pályázott, így a jövőben továb-
bi utak újulhatnak meg.

…ilyen lett a Sátor utca

Ilyen volt…

…ilyen lett a Hollós utcaIlyen volt…

TIZENÖT  UTCA ÚJULT MEG

…ilyen lett a Béla utca

Ilyen volt…
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2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLET

BOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAY
EVGENI KOROLIOV | NIKOLAI LUGANSKY

RÁNKI FÜLÖP | VLADIMIR ÉS VOVKA ASHKENAZY

BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:
AZONGORA.HU OLDALON

MVM KONCERTEK
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Újabb mérföldkőhöz érke-
zett a ceglédi Dobmúzeum, 
hiszen mostantól hivatalosan 

is poptörténeti emlékpont 
lett. A Hangfoglaló Program 
2014-ben indult útjára és en-
nek egy nagyon fontos része 
a poptörténeti tanösvény. 
Murzsa Tímea a hangfoglaló 
program koordinátora azt 
mondta: olyan helyszíne-
ket gyűjtünk össze a magyar 
könnyű zene történetéből, 

amelyek fontosak valamiért. 
Talán nem kell magyarázni, 
hogy a dobmúzeum miért 
fontos. Egy nagyon unikális 
kezdeményezés és azért is 
unikális, mert ebben a pop-
történeti tanösvényben ez 
az első múzeum, ami helyet 
kapott, eddig csak koncert 
helyszínek, egykori klubok 
kaptak emléktáblát. Kármán 
Sándor nagyon örül, hogy a 
Dobmúzeum a poptörténeti 
tanösvény részévé vált. A 
program keretében az or-
szágban most 19. alkalommal 
avattak emléktáblát.

KÁRMÁN SÁNDOR: Min-
den olyan dolognak nagyon 

örülök, ami felhívja arra a 
fi gyelmet, hogy szerény kis 
városunkban van ilyen is, 
hogy Dobmúzeum. Mivel az 
ütőhangszeres kultúra népsze-
rűsítését tűztük fel a zászlónk-
ra évtizedekkel ezelőtt nekem 
ez a dolog nagyon szívembe 
markol, hogy emlékpont lehe-

tek én is. Egy kicsit elismerték 
a munkámat ezzel. 

Kármán Sándor arról is 
beszélt, hogy a gyűjtemény 
kinőtte a jelenlegi helyét. Egy 
jóval nagyobb helyre van 
szükség ahhoz, hogy minden 
különlegesség elférjen. 

HANGSZERT A KÉZBE!
Három napon keresztül, több mint 100 hangszert 
próbálhattak ki az érdeklődők a Kossuth Műve-
lődési Központ Kamaratermében. A Hangszert a 
kézbe program keretében ingyenesen nyerhetett 
betekintést minden látogató a dob, a gitár, a bil-
lentyűs, a népi és klasszikus hangszerek világába. 
Mindemellett rendhagyó énekórákat és hangtech-
nikai kurzusokat is tartottak az intézményben.

Poptörténeti emlékpont lett a ceglédi Dobmúzeum. Ez azért is 
különleges, mert eddig csak koncerthelyszínek és egykori bárok 
kerülhettek be a poptörténeti tanösvénybe. Az emlékpontot 
jelző táblát Földi László országgyűlési képviselő és a múzeum 
vezetője Kármán Sándor leplezte le. 

POPTÖRTÉNETI EMLÉKPONT



12. oldal

Cegléden 1970-ben kezdődött 
a kovácsolás, akkor még a 
Kossuth MGTSZ égisze alatt. 
A mostani vezetéssel és válla-
lati formában 1994 óta műkö-
dik a Kovácsüzem a Bürgeház 
dűlőben. Az elmúlt 24 évben 
nagy utat tett meg a cég, folya-
matosan fejlesztettek. A vál-
lalat kovácsolással, forgácso-
lással, kézi szerszámgyártással 
és alapanyag forgalmazással 
foglalkozik. Beszállítója a 
gépiparnak, az autóiparnak és 
az egészségügynek is. A ceg-
lédi üzem állítja elő például a 

csípőprotézis előgyártmányát, 
de pótkocsihoz vonószemet, 
luxus terepjárókhoz pedig 
kardánkeresztet gyártanak, 

a német vasútat pedig nagy 
szilárdságú csavarokkal látják 
el. A gyártás jelenleg hat csar-
nokban zajlik, a közelmúltban 
pedig átadták a legújabbat, a 
„G” jelű csarnokot, amely-

nek megépítését a magyar 
kormány támogatta. A cég 
74,5 millió forintot nyert pá-
lyázaton. A csarnok ünnepé-
lyes átadásán az ügyvezető, 
Illés József úgy fogalmazott: 

Alapanyag tárolásra használja a nemrégiben átadott, 1500 négy-
zetméteres új csarnokát a Ceglédi Kovácsüzem. A beruházásra 
pályázaton nyert pénzt a cég, mintegy 74 millió forintot. A 
csarnok ünnepélyes avatásán az ügyvezető úgy fogalmazott: a 
kormányzati segítséggel még dinamikusabban tudnak fejlődni. 

ÚJ CSARNOKKAL BŐVÜLT A KOVÁCSÜZEM
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Munkarend
Értesítem a Ceglédi Kö-

zös Önkormányzati Hiva-
tal ügyfeleit, hogy 2018. 
december 15-én, szombati 
munkanapon, nem lesz 
ügyfélfogadás!

December 19-én, szer-
dán, 8:00 - 12:00 óráig, 
december 28-án, pénteken 
8:00 - 11:00 óráig lesz ügy-
félfogadás!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

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

Értesítjük a ceglédi XIII. 
felnőtt háziorvosi körzet be-
tegeit, hogy dr. Tóth Tibor 
háziorvos nyugdíjba vonu-
lását követően, Cegléd Város 
Önkormányzata működteti 
tovább a körzet betegellátását. 
A körzet helyettesítő házi-
orvosa: dr. Nyujtó Melinda. 
A körzeti rendelő átmeneti 
helyre költözött, a Cegléd, 
Ady Endre u. 16. szám alatti 

(Túri Poliklinika) épület 5. 
számú rendelőjébe. A körzet 
rendelési ideje: Hétfő: 8.00-
10.00, kedd: 15.00 – 17.00, 
szerda: 8.00-10.00, csütörtök: 
8.00-10.00 péntek: 14.00-
16.00. A körzet telefonszáma 
változatlan: (53) 311-074. 
Kérjük, hogy a gépjárművel 
érkező betegek körültekin-
tően parkoljanak, lehetőleg 
a környező utcákban (pl. 
Köztársaság u.), mivel a ren-
delő udvarában és az Ady 
Endre utcában korlátozott 
a férőhely.

Cegléd Város Önkormányzata

nagyon örülnek az újabb fej-
lesztésnek, szükség volt a 
bővítésre, hiszen ezáltal még 
versenyképesebbek lehetnek. 

ILLÉS JÓZSEF, ügyvezető, 
Ceglédi Kovácsüzem: Az új 
csarnokot a kovácsolt alap-
anyag tárolására használjuk. 
Az 1500 m2-es helyiségben tíz 
tonnás belső daru könnyíti 
majd a munkánkat. Köszö-
nöm a kormány támogatását, 

és köszönöm munkatársaim-
nak, üzleti partnereinknek, 

hogy osztoznak a bővítés 
sikerében. 

A kovácsüzem 71 család-
nak nyújt megélhetést és részt 
vesz a tanulóprogramban, 
gyakorlati helyet biztosít a 
jövő szakembereinek. Az új 
csarnok ünnepélyes avatóján 
a polgármester, Takáts László 
és az országgyűlési képviselő, 
Földi László is elismerően 
szólt a Kovácsüzem fejlődésé-
ről, gratuláltak az Illés család-
nak a sikeres beruházáshoz.

A XIII. HÁZIORVOSI KÖRZET  ELLÁTÁSA
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Könyvajánló
Kari Hotakainen: 

Az ismeretlen 
Kimi Räikkönen

A fi nn autóversenyző, Kimi 
Räikkönen milliók kedvence 
világszerte, és Magyarorszá-
gon is rengeteg rajongója van 
a Jégemberként is emlegetett 
egyszeres Forma 1-es világbaj-
noknak. A becenevét onnan 
kapta, hogy igazi északiként 
nem nagyon lehet érzelme-
ket kicsalni belőle, nagyjából 
ugyanúgy nyilatkozott akkor, 
ha kilökték és megpördült 

az autója a második körben, 
vagy amikor 2007-ben átvette 
a világbajnoki trófeát. Lassan 
közelít a negyvenhez, de még 
mindig a pályán van, épp má-
sodik Ferrari-korszakát fejezte 
be idén, a tabella 3. helyén zárt 
2018-ban, és jövőre visszatér 
a Sauberhez, abba a csapatba, 

ahol 2001-ben bemutatkozott 
a száguldó cirkuszban. Min-
denki tudja róla, hogy nem 
szívesen nyilatkozik, nem 
fecseg, és nem is szereti, ha 
kiemelten kezelik, ezért nem 
engedte eddig, hogy hivata-
los életrajz jelenjen meg róla; 
most viszont közel engedte 
magához az irodalmár Kari 
Hotakainent. Az eredmény 
egy nem éppen szokványos 
sportolói életrajz: nincs külö-
nösen eltúlozva az elmúlt 17 
év, amikor a világ megismerte 
és sokak kedvencévé vált; ez is 
csupán egy fejezet ebben a jól 
megírt, mégis „kimis” könyv-
ben. Sokat megtudunk róla, a 
gyerekkoráról, a családjáról, 
a barátairól, akikkel jókat 
mulat a finn fenyvesekben 
megtartott bulikon, de hogy 
valóban megismerjük-e az 
ismeretlen Kimi Räikkönent, 
azt döntse el az olvasó. Persze 
az sem biztos, hogy ennél 
jobban meg kell ismernünk, 
mindenesetre egy jó könyvet 
vehetünk a kezünkbe. 

*****
Mauri Kunnas: 

Mikulás 
Ha már fi nnekről szólt az 

első könyvajánló, maradjunk 
ennél az országnál, már csak 
azért is, mert hamarosan de-
cember 6-át mutat a naptár, 
és ez bizony a Mikulás napja. 

Mauri Kunnas grafi kus, kép-
regényíró és gyerekkönyvíró 
klasszikus mesekönyvéből 

megtudhatjuk, hogy milyen a 
világ legtitkosabb játékgyártó 
műhelye, ahol a manók azért 
szorgoskodnak, hogy minden 
készen álljon a nagy napra, 
amikor a Mikulás elindul, 
hogy megajándékozza a gye-
rekeket világszerte. A szépen 
illusztrált könyvben nem csak 
az ünnepi lázban égő Miku-
lásfalvát ismerhetjük meg, 
hanem az is kiderül, hogy mit 
csinálnak a manók szabad-
idejükben, és hogy Mikulás 
hátát bizony jó alaposan be 
kell kenni egy balzsammal, 
mielőtt elindul a szánjával, 
hiszen már nem fiatal, és 
megárthat neki a hideg. Ter-
mészetesen ő és manó barátai 
is megünneplik a karácsonyt, 
és ők is kapnak ajándékot.  

Pap Zoltán
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Az esemény főtámogatója:
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Az iskola életéről, az oktatás 
változásairól Fernengel Ka-
talin igazgatónővel beszél-
gettünk.

– Milyen szakmákat 
tanítanak nappali tago-
zaton, hogy választják ki 
azok körét?

– Iskolánk fennállása óta 
mindig nagy fi gyelmet for-
dított a munkaerőpiaci igé-
nyek kielégítésére. Manapság 
ezt egyrészt az adott térség 
hiányszakmái, másrészt a 
Cegléd és környékén lévő 
cégek szükséglete határozza 
meg.  Az ösztöndíjas körben 
négy gépész szakmánk van: 
gépgyártástechnológia tech-

nikus (ami érettségire épülő), 
hegesztő, szerszámkészítő és 
gépi forgácsoló. Két iskolatí-
pusban tanulnak a gyerekek, 
szakgimnáziumban, illetve 
szakközépiskolában. Akik 
érettségit tesznek, azok egy év 
„rátanulás” után már techni-
kusi bizonyítványt szerezhet-
nek, gépgyártástechnológia 
technikus, elektronikai tech-
nikus, kozmetikus, fodrász 
és közszolgálati ügyintéző 
(rendészeti ágazaton). A há-
roméves szakközépiskolát 
befejezők szakmai vizsgát 
tesznek, és további két év ta-
nulással (nappali, vagy esti 
munkarend szerinti oktatás 

keretében) leérettségizhetnek. 
A szakmai bizonyítvány be-
számításával, nekik csak a 
négy kötelező tárgyból kell 
vizsgázni (magyar, matema-
tika, történelem és idegen 
nyelv). Jelenleg tíz különféle 
szakmát tanulhatnak a nap-
pali tagozatos szakközép-
iskolások. Amelyek között 
már 100 évvel ezelőtt tanított 
mesterségek is találhatók, pél-
dául asztalos; festő, mázoló, 
tapétázó; kőműves; női szabó; 
vagy gépi forgácsoló. 

– Beszéljünk a felnőtt-
oktatásról.

– Nagy hangsúlyt fektetünk 
a felnőttek beiskolázására 
is. A következő beiskolázási 
időszak: 2019. január. Ebben 
az oktatási formában bárki 
részt vehet 16 évtől kezdve, 
felső korhatár nélkül. Az egyes 
szakmákra más-más felté-
teleket ír elő a jogszabály. A 
felnőttoktatás is ingyenes az 
első és a második szakképe-
sítés megszerzése esetén. Ide 
tartozik az érettségi vizsgára 
való felkészítés is. Esti munka-
rend szerint a hagyományos 
szakmákon kívül tehergép-
kocsi-vezető, valamint autó-
buszvezető, továbbá szociális 

Tanonciskolától az egyetemig
Városunk középiskoláját, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem 
József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jogelődjét 
Gubody Ferenc polgármester kezdeményezésére 1884-ben alapí-
totta Cegléd Városa, s tanonciskolaként működtette.  Mára az itt 
érettségizett diákok egyetemen is folytathatják tanulmányaikat.
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gondozó és ápoló oktatás is 
folyik az iskolánkban.

– Mi a duális képzés, és 
miként vált be a nemré-
giben bevezetett újítás?

– A duális képzésben az 
elméleti képzés az iskolában 
folyik és egyes esetekben már 
a kilencedik évfolyamosok is 
külső gazdálkodó cégeknél 
sajátítják el, valós munka-
helyi környezetben a szakma 
gyakorlati fogásait. A jobbak 
többnyire ott kapnak állást.  
A diákok tanulmányi szer-
ződéssel dolgozva tanulnak 
a munkáltatóknál, amiért 
természetesen anyagi jutta-
tást is kapnak. A tanulók az 
iskolában, s a munkahelyeken 
a szakmájuknak megfelelő 
munkaruhát kapnak ingye-
nesen. Az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a duális 
képzés beváltotta a hozzá fű-
zött reményeket.

– Milyen pénzekből, 
pályázatokból fejlesztik 
az iskola épületét, okta-
tási eszközit és szervez-
nek szabadidős progra-
mokat?

– A Ceglédi Szakképzési 
Centrumtól igényeltünk s 
kaptunk pénzt a D épület 
tetejének helyrehozatalára 
és a B épület üvegfolyosó-
ja, továbbá a kazánház fel-
újítására. A VEKOP-8.6.3. 
pályázatnak köszönhetően 
digitális alkotóműhely készül, 
ahol most éppen a villany-
szerelő tanulóink dolgoznak. 
2013 óta sikerrel pályázunk 

a Határtalanul programban 
való részvételre, székelyföldi 
testvériskoláinkkal közösen. 
Ennek köszönhetően viszo-
nossági alapon járnak diák-
jaink, tanáraink Erdélybe, 
illetve jönnek onnan hozzánk. 
Az Európai Unió által meghir-
detett Erasmus+ programon 
belül először nyílt lehetőség 
diákjainknak külföldi szak-
mai gyakorlaton való rész-
vételre. A gépészek Bécsbe, 
míg a szépészek hamarosan 
Milánóba utazhatnak egy rö-
videbb szakmai gyakorlatra. 
Az intézmény tanulói részt 
vesznek a város valamennyi 
ifj úsági sportrendezvényén. 
Szinte minden évben akad 
diákjaink között kimagasló 
egyéni sportteljesítményt el-
érő személy. Nemcsak tanul-
mányi, hanem kulturális és 
szabadidős programokat is 
biztosít a Határtalanul prog-
ram. Nagyszerű irodalmi élet 
zajlik a tagintézményünkben, 
aminek eredményeként nem-
csak a saját iskolai rendez-
vényeinken, hanem olykor 
városi programokon is siker-
rel szerepelünk. Nagyszerű 
fotósaink vannak. November 
9-én Bécsben megnyerte a 
Bem Iskola csapata azt az Eu-
rópai fotópályázatot, amellyel 
a kétkezi szakmákat szeretné 
népszerűsíteni az Európai 
Bizottság. Az Európai Szak-
képzési Hét keretein belül 
iskolánk a fotópályázaton 
indult el, melyre mintegy 100 
csapat nevezett. Bécsben, az 

eredményhirdetésen kiderült, 
hogy megnyertük a versenyt, 
a női szabó mesterséget be-
mutató képsorozattal.

– Mit tesznek a szak-
mák népszerűsítése 
érdekében a gyerekek 
körében?

– Kiemelt célunk széles 
körben propagálni a kétkezi 
munka tiszteletét, becsületét. 
A Szakmák Éjszakáján taná-
raink, diákjaink interaktív 
gyakorlati bemutatókat tartva 
várják a város és környéke 
általános iskoláinak végzős 
tanulóit és szüleiket. Hasonló 
nagy előkészülettel kapcsoló-
dunk be a Cegléd és Vidéke 
Ipartestület által immár má-
sodik éve megtartott Szakma 
Fesztivál szakmai kedvcsináló 
rendezvénysorozatba. Szoros 
munkakapcsolatunk van a 
Cegléd és Vidéke Vállalko-
zóinak Szervezetével. 

– Diákjaik milyen szak-
mai versenyekbe kap-
csolódnak be?

– Mindig képviseltetjük 
iskolánkat a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen, erre a 
legjobb szakközépiskolásaink 
jelentkeznek. Nagy dicsőség 
az iskolánk számára, hogy 
idén ipari gépész szakmában 
Kecskeméti Zoltán első, míg 
Pekár Norbert második helye-
zést ért el. Jelenleg mindketten 
az érettségire készülnek, és 
továbbtanulási szándékaik 
vannak. Gépészmérnökök 
szeretnének lenni.

Kőhalmi Dezső
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Az ügyészség, vagyis a hajdani 
Takarékpénztár műemléképü-
letének külső tatarozása már 
majdnem befejeződött. Elké-
szült az új tető és a bádogozási 

munkák, valamint bepucolták 
a homlokzatot, s lefestették a 
vasrácsokat, nyílászárókat. A 
VÁRVAG Nonprofi t Kft . a jó 
gazda gondosságával meg-
rendelte a belső udvar és a 
lépcsőház rendbetételét is. 
Ahol a munkálatok szintén a 
műemlékvédelmi hatóság szi-
gorú előírásainak betartásával 
készülnek. A bepucolás, festés 
és mázolás mellett új, egyedi 

ablakokat is gyártatnak, ter-
mészetesen fából. A várhatóan 
az év végéig elkészülő felújítás 
közel 30 millió forintba kerül. 
Remélik, hogy néhány évtize-
dig nem kell a most rendbe 
tett épületrészekhez iparost 
hívni, tájékoztatott Mótyán 
Krisztián a cég ügyvezető 
igazgatója.

Az oldal hírei: 
Kőhalmi Dezső

Új utcanévtáblák
A gyönyörűen felújított Kossuth Művelődési 
Központ Kút utcai sarkának homlokzatán lát-

hatók az új típusú utcanévtáblák, amelyeket 
a Ceglédi Városfejlesztési Kft . készíttetett. 
Ezentúl ilyen szép táblák kerülnek majd az 
utcákba.

BERZSENYI ARANYKOSZORÚS 
KÖTET 2018 DÍJ

Az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi 
Egyesület által alapított Berzsenyi Arany-
koszorús Kötet 2018 Díj átadását november 
24-én tartották az Írók Boltjában, Budapesten. 
Az elismerést Döbrentei Kornél nyerte, A 
harapófogó öblében gyűjteményes kötetével.  
Különdijat Rakovszky Zsuzsa Történések 
című könyve kapott.

A rendezvénynek több ceglédi vonatkozása 
is volt. A díjazottakat Vágó Sándor a Ceglédi 
Kossuth Lajos Gimnázium tanára méltatta. 
A díjakat Borlayné Bánsági Andrea adta át, 
aki a ceglédi gimnázium tanárának, Oppel 
Jenőnek az unokája. A Berzsenyi leszármazott 
jeles tanárról a középiskolában tantermet 
is elneveztek. Ezért kérték fel az intézmény 
magyar tanárát, hogy legyen a díjátadás lau-

dációját megíró és elmondó személy. Aki a 
nemes feladatának immár másodízben tett 
eleget. A népes zsűri több könyvkiadótól 
bekéri az adott esztendő legkelendőbb verses-
könyveinek címét s szerzőjének nevét. Majd 
eldöntik, ki kaphatja a család által alapított 
elismerést. Idén hét kiadó tizennégy könyve 
került a bírálóbizottság elé. Közöttük volt 
Nyirán Ferenc ceglédi költő Kentaur című 
kötete.

BELÜL IS FELÚJÍTJÁK AZ ÜGYÉSZSÉGET

Fotó: Volter Etelka
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 8-9. 
(szombat-vasárnap): 

Dr. Baksai Ferenc, Nagykőrös, 

Mintakert u. 32. T: 06-20/914-

1333.

December 15-16. 
(szombat-vasárnap): 

Dr. József András, Albertirsa, 

Táncsics u. 3. Tel.: 06-20/530-

5521.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

FELNŐTT 
ORVOSI ÜGYELET

Helye: Cegléd, Rákóczi út 

51-55. szám alatt (a volt 

Tömörkény patika épüle-

tében) Telefonszám: 06-1-

301-6969.

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET

Hétvégén és ünnepnapon reg-

gel 8 órától este 20 óráig! He-

lye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. 

szám alatt (a volt Tömörkény 

patika épületében) Telefon-

szám: 06-1-301-6969

Orvosi és gyógyszertári Orvosi és gyógyszertári 
ügyeletekügyeletek

December 6 és december 16.  Felszegi Gyógyszertár 

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

Készenléti telefonszám: 06 30 407 1320.

December 11. Schulek Gyógyszertár Cegléd, Kőrö-

si út 51. Telefonszám: 500-603, 500-604 Készenléti 

telefonszám: 06 30 531 8678.

December 7 és december 17.  Szent Anna Gyógy-

szertár Cegléd, Kőrösi út 11. Telefonszám: 316-620 

Készenléti telefonszám: 06 20 369 0110.

December 12. PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, Ma-

lomtó szél 30. TESCO Áruház Telefonszám: 500-252 

Készenléti telefonszám: 06 20 269 0075.

December 8 és december 18.  Belvárosi Gyógyszer-

tár Cegléd, Szabadság tér 9. Telefonszám: 500-079 

Készenléti telefonszám: 06 70 296 2869.

December 13.  Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, 

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

telefonszám: 06 30 531 8675.

December 9. Gyógyír Gyógyszertár 2700 Cegléd, 

Rákóczi út 7. Telefonszám: 319-200 Készenléti telefon-

szám: 06 30 333 4401.

December 14.  Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, 

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

Készenléti telefonszám: 06 20 579 2659.

December 10. Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 

2-4. Telefonszám: 500-295 Készenléti telefonszám: 

06 30 989 7341.

December 15. Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. 

Telefonszám: 315-114 Készenléti telefonszám: 06 

20 476 0699.
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A tárgyalási nap előtt kö-
szöntötte az önkormányzat a 
III. Nyári ifj úsági Olimpián 
sikeresen szereplő ceglédi 
sportolókat és sportvezetőket: 
az olimpiai bajnok cselgán-
csozót, Özbas Szofi t, a szintén 
tatamin bronzérmet szerző 
Végh Zsombort, a 3x3-as ko-
sárlabda-csapat tagját, Révész 
Borókát, valamint a látássérült 
cselgáncs-válogatott szövetsé-
gi kapitányát, Bíró Norbertet.

A Bölcsődei és Védőnői 

Igazgatóság, az önkormány-
zat fenntartásában működő 
óvodák, a ceglédi háziorvosi 
ügyelet éves és a gazdasági 
társaságok negyedéves beszá-
molóját is elfogadta a testület 
csütörtöki ülésén. A képvi-
selők elé került a köztemető 
fenntartásával és üzemelteté-
sével megbízott cég kérelme is. 
Munkaerőhiány és előre nem 
látott akadályok miatt a vállalt 
határidőre nem tudja befejez-
ni a Ceglédi Krematórium Kft . 

az újvárosi köztemetőben vál-
lalt bővítést, átalakítást, ezért 
arra kérik az önkormányzatot, 
8 hónappal hosszabbítsák meg 
a határidőt. Az ülésen elhang-
zott, a módosított határidőre 
elkészülnek a munkával és a 
kegyeleti szolgáltatásban ez 
semmiféle fennakadást nem 
jelent. A testület jóváhagyta 
a kérelmet. 

Elfogadták a képviselők 
a 2019-es évre összeállított 
városi rendezvénynaptár ter-
vezetét is. 47 kisebb-nagyobb 
ünnepség, megemlékezés, 
esemény közül választhatnak 
a ceglédiek vagy a városba 
látogatók. 

További öt évre a jelenlegi 
vezetőt, Pap Zsoltot bízta meg 
a testület a Ceglédi TV Köz-
hasznú Nonprofi t Kft . ügy-
vezetői feladatainak ellátására. 
Zárt ülésen tárgyalták a Sport-
csarnok Kft . ügyvezetőjének, 
Ványi Zsoltnak megbízását, 
valamint a Ceglédi Városfej-
lesztési Kft . ügyvezetőjének 
lemondását. A zárt ülést az 
indokolta, hogy a két gazda-
sági társaság profi torientált 
cégként működik.

Jövőre sem emelkednek a helyi adók

2019-ben sem emeli az önkormányzat a helyi adók mértékét. 
Kiterjeszti azonban az építményadót az 1,7 négyzetméternél 
nagyobb reklámfelületekre.  Elfogadták a képviselők a 2019-
es évre összeállított városi rendezvénynaptár tervezetét is. 47 
kisebb-nagyobb ünnepség, megemlékezés, esemény közül vá-
laszthatnak a ceglédiek vagy a városba látogatók.
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Módosította a testület a 
Cegléd Város Önkormányzata 
és a Ceglédi Tankerületi Köz-
pont között 2016-ban létrejött 
vagyonkezelési szerződést. Az 
Ady Endre utcai volt óvoda 
a Ceglédi Tankerületi Köz-
pont vagyonkezelésébe ke-
rül mindaddig, amíg abban 
az autista ellátására szolgáló 
intézmény működik. Itt ala-
kítják majd ki ugyanis a jelen-
leg Lövész utcában működő 
Autista-házat. 2003 őszén 
adta bérbe díjmentesen az 
önkormányzat a Lövész utcai 
óvoda egy részét a Szimba 
Alapítványnak. Azóta mű-
ködik ott az iskola, amelynek 
időközben a működtetője a 
Losontzi iskola, fenntartója 
a Ceglédi Tankerület lett. A 
város már korábban jelezte, 
hogy bővíteni szeretné az 
óvodát, így új helyet kellene 
keresni az iskolának. Akkor 
fel is ajánlották az Ady Endre 
utcai volt óvodát. Ennek fel-
újítására kellett lehetőséget 
keresni. A munkára a Kle-
bersberg Központ 100 millió 
forintot biztosított, így már 
csak a testület döntése kellett 
ahhoz, hogy a munka elkez-
dődhessen. Fodor Gábor, a 
tankerületi központ igazgatója 
a köszönet mellett elmondta, a 
felújítás elkezdődik, s a gyer-
mekek 2019 augusztusában 
beköltözhetnek a megújult 
épületbe. 

Lakóközösségek kérésére 
újabb szelektív szigetek szűn-
nek meg. A Zöldházak Társas-

ház, a Kossuth Ferenc utca 50. 
szám alatti Lakásfenntartó 
Szövetkezet, illetve a Szolnoki 
út 49-53. szám alatti társas-
ház is ezzel a – közgyűlés 
által megszavazott – kéréssel 
fordult az önkormányzathoz. 
A kérelmeket a testület jóvá-
hagyta.

2019-ben sem emelked-
nek a helyi adók. Kiterjeszti 
azonban az önkormányzat 
az építményadót, méghoz-
zá az 1,7 négyzetméternél 
nagyobb reklámok közzé-
tételére alkalmas felületek-
re.  A reklámhordozó utáni 
építményadót az fi zeti, aki az 
adóév első napján a reklám-
hordozó tulajdonosa. Vagyis 
a társasházakon elhelyezett 
óriásplakátok esetében nem 
az ingatlan tulajdonosának 
keletkezik adókötelezettsége.  
Az adó mértékét négyzetmé-
terenként 12 ezer forintban 
határozták meg. 

Cegléd Város Önkormány-
zata és a Ceglédi Városfej-
lesztési Kft . sikeres pályázá-
sát követően lehetőség nyílt 
külterületi helyi közutak fej-
lesztésére. 100 millió forintot 
nyert erre a város.  A közbe-
szerzési eljárás lefolytatása so-
rán a legjobb árajánlatot adó 
gazdasági szereplő magasabb 
összegű ajánlatot nyújtott be, 
mint a rendelkezésre álló for-
rás, ezért szükséges további 
fedezet biztosítása a projekt 
megvalósításához. A projekt 
további fedezet igénye: 4,2 
millió forint.  A szükséges 

fedezetet biztosítja az ön-
kormányzat. 

Sportparkok és futópálya lé-
tesítésére pályázott korábban 
a város. A pályázat felhívása 
alapján nem pénzbeli támo-
gatást lehetett nyerni, hanem 
sportpark, illetve futókör ki-
alakítását, az előállított parkok 
ellenérték nélkül az önkor-
mányzat tulajdonába kerül-
nek. Egy sportpark és egy 400 
méteres pálya kialakítására 
lenne lehetősége a városnak. 
Ezek helyszínéül a budai úti 
tó melletti területet jelölték 
meg. A teljes – a tó körül végig 
futó – pálya létesítésére nincs 
mód, így arra saját forrásból 
keres megoldást a város. A 
sportpark kialakítására vi-
szont megállapodást köt an-
nak építtetőjével, a Nemzeti 
Sportközponttal. 

Önálló képviselői indítványt 
nyújtott be Horváth Gábor. 
Ebben azt kezdeményezi, 
hogy az intézményekhez, 
gazdasági társaságokhoz ha-
sonlóan a mezőőrség és a 
közterület-felügyelet is tart-
son félévenként beszámo-
lót a testületnek az elvégzett 
munkáról, eredményekről. A 
módosított javaslat alapján 
a képviselő testület a Jogi-, 
Ügyrendi-, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottságot bízta 
meg a beszámoló bekérésével 
és tárgyalásával. 

****
A képviselő-testület további 

döntéseiről a cegled.hu webol-
dalon olvashatnak bővebben.
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

24. oldal

Az 1924-ben megnyílt Városi 
Könyvtárban sokáig nem volt 
lehetőség a gyermekek külön 
könyvtári ellátására. 1958. de-
cember 15-én, – a Szabadság 
téren – 36 négyzetméteres te-
remben, térben és időben el-
különített kölcsönzéssel, heti 
22 óra nyitvatartással és egy 
könyvtáros vezetésével kezdte 
meg működését egy gyermek-
részleg – Pest megyében el-
sőként. A zártrendszerű köl-
csönzés helyett a gyermekek 
maguk válogathattak a könyvek 
között. Az elkövetkező években 
a részleg dinamikusan fejlődött. 
A kölcsönzés mellett számos 
programmal, tanítási órákkal, 
foglakozásokkal, szavalóverse-
nyekkel, napközis táborokkal 
várták az érdeklődőket.

Újabb mérföldkövet jelentett 
1976. február 24-e: a Szabadság 
téri épületből a Piac térre, a volt 
Patyolat épületébe költöztek. 
Az új gyermekkönyvtár 125 m2 
alapterületű volt, nagy ablakos, 
világos épületben fogadhatta ol-

vasóit. Már két gyermekkönyv-
táros látta el a feladatokat. Bő-
vült a kölcsönzési idő, korszerű 
technikai eszközök segítették a 
munkát. 1978-ban Zenekuckót 
alakítottak ki. A működési felté-
telekben gyökeres változást egy 
újabb költözés hozott.

1987-ben a könyvtár meg-
kapta a Gubody u. 15 szám alatti 
épületet. A könyvtár több egy-
másba nyitott helyisége lehetővé 
tette a terek, állományrészek 
elkülönítését. A két szintet tágas 
lépcsőház köti össze, amely fala-
in elhelyezett tárlók lehetőséget 
adtak a kiállítások rendezésére. 
1988-tól zeneszobát és folyóirat-
olvasót alakítottak ki. Klubfog-
lalkozások, könyvtárhasználati 
vetélkedők, szavalóversenyek, 
1990-től nyári olvasótáborok 
színesítették a könyvtár tevé-
kenységét. 2000-ben tetőfelújítás 
zajlott, 2015-ben mechanikai 
tisztítást végeztek az épületen. 
2014-ben foglalkoztató termet 
alakítottak ki a raktár helyén, 
2016-ban pedig parkettacsere 
mozgatta meg ismét az állo-
mányt. Az elmúlt 60 év alatt 
sokat változó és mindig meg-
újulni képes gyermekkönyvtár 

munkatársai számára most is az 
elégedett, mosolygós, élmények-
kel teli olvasók a legfontosabbak. 
A könyvtár, – ahogy 1958-ban a 
megnyitóról a Pest Megyei Hír-
lap tudósított –2018-ban is „va-
lóságos kis olvasóparadicsom”.

„… a lelkesedés bizony se-
bezhetetlenné teszi az embert, 
hatalmat ad neki az események 
fölött – olyan hitet, amelye hegye-
ket mozdít…” (Saint Exupery)

„Valóságos kis olvasóparadicsom…”
60 éves a Ceglédi Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

AKTUÁLIS: A könyvtárban 
már elérhetőek a Könyvtári 
Hírmondó legújabb számai: 
A Ceglédi Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárának 60 
éve a sajtó tükrében – 1958-
2018
A Vándor visszanéz…: Kár-
páti Aurél élete és a Kárpáti 
Aurél Irodalmi Asztaltársa-
ság története
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A művelődési központ kiállító 
termébe lépve az embert teljesen 
lenyűgözi az adventi koszorúk 
sokszínűsége. A fiatal alkotó, 
Ungváriné Csontos Adrienn első 
alkalommal kapott kiállítási le-
hetőséget, s cserébe meseszép 
angyallal díszített adventi ko-
szorúval ajándékozta meg az 
idelátogatókat. 

– Mit jelent számodra az 
alkotás?

– Kikapcsolódás és feltöltő-
dés is egyben. Sokáig a virág-
kötészetben találtam meg ezt a 
kiteljesedést. Aztán 2015-ben 
jött a gondolat, hogy agyagozni 
szeretnék. Újratanultam a koron-
gozás minden apró mozzanatát, 
korábbi emlékeimre alapoz-
va, ugyanis, amikor 1997-ben 
érettségiztem, párhuzamosan 
elvégeztem egy kétéves kerámia-
formázó OKJ-s tanfolyamot.

– Három év telt el azóta, 
hogy ismét kezedbe vet-
ted az agyagot. Milyen utat 
jártál be?

– Kezdetben a családi há-
zunk egyik kisszobáját vettem 
birtokba, majd a konyha egyik 
sarkába szorultam. Végül 2017-
re férjem megépítette a mű-
helyemet, idén pedig sikerült 
vennem egy égetőkemencét. 
Közben kitartóan gyakoroltam, 

fejlődtem. A családom, a bará-
tok buzdítottak, egyik húgom 
elkészítette a logómat, jövő év 
közepére tervezzük a honlap 
létrehozását. Hálás vagyok Za-
kar József keramikusművésznek, 
hogy a kezdetektől szánt rám a 
szabadidejéből, véleményezte 
a munkámat, rendelkezésemre 
bocsátotta a kemencéjét.

– Idén nyárra fő tevékeny-
séggé nőtte ki magát ez 
a hobbi Milyen tárgyakat 
készítesz?

– Számtalan dolog szerepel 
a palettámon, mely egyre bő-
vül. Fűszertartó, tányér, bögre, 
szalvétatartó, házszámtábla, 
mécsestartó, mézescsupor, an-
gyalka, medálok... Amikor azt 
hiszem, hogy már mindent ki-
próbáltam, jön egy újabb fel-
kérés, ami megmozgat, motivál, 
gondolkodóba ejt. 

– Az utóbbi hónapokban 
megsokasodtak a felada-
taid, hiszen gyerekekkel is 
elkezdtél foglalkozni.

– Nyáron kezdtem el óvodás és 
kisiskolás gyerekeknek foglalko-
zást tartani, a tizenéves korosz-
tálynak elindítottam a „Pingálj 
saját ceruzatartót” programot. 
Nagy sikere lett mindkettőnek. 
A Református iskolában az idei 
tanévben én tartom a kerámia 

szakkört. Karácsony közeled-
tével csipkenyomatos díszeket 
készítünk a Báthori utcai ovi-
sokkal és a Táncsics iskolában 
több osztályban. A gyerekek és 
a pedagógusok is mind nagyon 
lelkesek, sok szeretetet kapok 
egy-egy foglalkozás alkalmá-
val. Közben lehetőségem nyílt 
az Ceglédi Galéria adventi ki-
állításán is jelen lenni, amiért 
külön hálás vagyok. Közeledik 
a karácsony és biztos vagyok 
abban, hogy sokaknak örömet 
szereznek majd a kerámiáid. 
Téged mi tenne boldoggá? Én 
ettől az egésztől boldog vagyok. 
Azt csinálhatom, amit szeretek 
és másoknak örömet szerzek az 
alkotásaimmal. Hálás vagyok, 
hogy ilyen sok jó dolog törté-
nik velem!

KozI

Én 
ettől 
az egésztől 
boldog 
vagyok
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OVIS BAJNOKSÁG
A református óvodásoknak és kisiskolásoknak 
tartottak játékos sportdélelőttöt a tollascsar-
nokban. A Báthory utcai, a Posta utcai ovisok, 
valamint a kőröstétleni gyerekek vettek részt 

a bajnokságban. A kicsik hat versenyszámban 
mutathatták meg ügyességüket, a feladatok 
mindegyike kapcsolódott a tollaslabdához. 
A legjobban teljesítő csapatok fürdőbelépőt 
és kalandparkbelépőt kaptak.

HIVATALOSSÁ TETTÉK 
A KAPCSOLATOT
Az eddigieknél is szorosabbra 
fűzi a kapcsolatot a Várkonyi 
Iskola egy székelyudvarhelyi 
oktatási intézménnyel. A két 
igazgató megállapodást írt alá. 
A Határtalanul nevű program 
során már négy éve szer-
veznek közös programokat, 
mostantól pedig hivatalosan 
is testvériskolaként működ-
nek együtt.

Magatartáskultúra és 
önismeret

Levente Péter előadásá-
val folytatódott a Tan-
kerületi Szabadegyetem. 
A színész-rendező arról 
beszélt a közönségnek, 
hogyan válhat az ember 
ösztönlényből társas-
lénnyé. Továbbá kitért 
a magatartáskultúra je-
lentésére és az önismeret 
fontosságára is.
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A Szűcs telepi városrészben 
több utca útalapot kapott, 
útalapstabilizációt végeztettek 
és gréderezés is volt.  A kör-
zet képviselője, Hörömpő 
Annamária az utak rend-
betétele mellett a lámpatest 
sűrítésekről is beszélt la-
kossági fórumán. Ezek egy 
része megvalósult, a többit 
pedig a jövő évi költségvetés 
terhére szeretné elvégeztetni 
a város. A fórumon Takáts 
László polgármester is részt 
vett és a hosszú évek óta tartó 
probléma megoldási lehető-
ségéről tájékoztta a lakoso-
kat. A felüljáró kerékpáros 

és gyalogos közlekedésének 
megoldására már korábban 
forrást nyert a város, de ki-
vitelezési és engedélyezési 

egyeztetések miatt egyre csak 
húzódott a megvalósítás. A 
felüljáró ugyanis a Magyar 
Közúté. 

Már olyan terv is volt, hogy 
külön felüljáró épül, de kivite-

lezőt szinte lehetetlen találni, 
ráadásul a költségek is jócskán 
megnőttek, már nem lenne 
elég a megnyert 300 millió fo-
rint. A jelenlegi tervek alapján, 
a jelenlegi felüljárón alakítják 
ki két oldalon a gyalogosok 
és a kerékpárások számára 
alkalmas sávot. a város felől 
érkező kerékpárosok a felüljáró 
jobb oldalán, a jelenlegi járda 

nyomvonalán közlekedhetnek 
majd, egy irányba, a Szűcs 
telep felé. Az Ipartelepi út 
felől érkező kerékpárosok 
a benzinkút felöli oldalon 
kerékpársávon haladhatnak 
csak a város felé. A gyalo-
gosok pedig a benzinkút fel-

öli oldalon a jelenlegi járdán 
közlekedhetnek, természetesen 
mindkét irányba. Ha engedé-
lyezik a terveket, indulhat a 
közbeszerzési eljárás és hó-
napokon belül a kivitelezés is. 

MUNKALEHETŐSÉG!

Mintegy 80 álláskereső jelent meg az Infi neon 
Kft . nyílt napján. A program célja, hogy az 
érdeklődők betekinthessenek a gyár műkö-
désébe, megismerjék és testközelből lássák, 
hogyan zajlik a munka a cégnél. Nemcsak 
fi zikai munkakörökbe várják a jelentkezőket, 
mérnöki, gazdasági területre is több pozíci-
óban hirdetnek álláslehetőséget.

Az engedélyeztetés még hátravan, de úgy tűnik végre megoldód-
hat a kerékpáros és gyalogos közlekedés a Jászberényi úti felül-
járón. Kerékpársávot alakítanak ki, felújítják a szalagkorlátokat 
és az eddig járdaként funkcionáló sávokat, amelyeket az egyik 
oldalon a gyalogosok, a másik oldalon pedig a kerékpárosok 
használhatnak majd. Erről is szó volt azon a lakossági fórumon, 
amelyet Hörömpő Annamária tartott a Szűcs telepen.

BIZTONSÁGOS LESZ A KÖZLEKEDÉS
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„Nagyon nagy öröm, ha tehet-
séges és lelkes szakemberek a 
21. században képesek tisz-
telni a múltat, megmutatni 
hogyan lehet megismertetni 
minden odalátogatóval…. Ezt 
a nagyszerű kiállítást minden 
korosztálynak ajánlom…!” 
írta bejegyzésében dr. Tátrai 
Zsuzsanna néprajzkutató, az 
MTA tudományos főmunka-

társa a Ceglédi Galériában tett 
látogatását követően.

Az elismerés nem csupán a 
november 23-án nyílt tárlat 
két rendezőjének, de vala-
mennyi alkotónak, segítőnek 
is szól, hiszen példaértékű 
összefogással jött létre az a 
kiállítás, mely András nap-
tól vízkeresztig dolgozza fel 
az említett időszak hagyo-

mányait, népszokásait. Ezek 
nagy része ma már csak az 
idősek emlékezetében, nép-
rajzi olvasmányokban, iskolai 
műsorokban él tovább. Ilyen 
például a karácsonyi kántálás, 
ostyahordás, betlehemezés, 
regölés, lucázás szokása, de 
a karácsonyi asztalunk, vagy 
az ünnepi díszbe öltöztetett 
lakásunk és karácsonyfánk 
sem úgy fest, mint egy év-
századdal ezelőtt.

Másfelől, olyan hagyomá-
nyokkal, tárgyakkal is talál-
kozhatnak a látogatók, melyek 
bár az idők során átalakultak 
– modernizálódtak – mégis 
ünnepünk részei maradtak. 
Gondolok itt az adventi ko-
szorúra, melyet 1839-ben Jo-
hann Heinrich Wicher német 
evangélikus lelkész készített 
először. A leírások szerint 
egy szekérkerékre 24 gyer-
tyát helyezett, s minden nap 
eggyel többet gyújtott meg 
karácsonyig. Alig két évtized-
del később készült el az első 

Dr. Tátrai Zsuzsanna nép-
rajzkutató a tárlat kuráto-
raival

„KARÁCSONYI REGE”
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fenyőkoszorú, a ma ismert 
négy gyertyával. A terem-
ben bemutatott szekérkerék 
koszorú mellett 14 kortárs 
kézműves mester szalmából, 
agyagból, fából, csipkéből, 
gyapjúból, textilből megálmo-
dott remeke is helyet kapott. A 
múlt és a jelen találkozása ez.

A kiállítás egyik leglátvá-
nyosabb enteriőrje a kará-
csonyi szoba, mely Zakar 
József tanár úr néprajzi ma-
gángyűjteményéből készült. 
A búboskemence, az éppen 
érkező, hatalmas subákba 
burkolódzó betlehemesek, 
az őket fogadó és dióval kí-
náló családtagok láttán szinte 
megelevenedik a múlt. Erre 
az alkalomra készült a ka-
rácsonyi asztal ékessége, a 
fából épített és szentképekkel 
díszített betlehem, benne Jé-
zus születésének jelenetével.

Külön figyelmet érdemel 
a szoba berendezése. Egy-
kor a karácsonyi asztalról 
elmaradhatatlan volt a fok-
hagyma, a dió és az alma, 
külön jelentőséggel bírt az 
abroszon megmaradt mor-
zsa, az asztal alá helyezett 
vetőmagok és szerszámok, 
melyek ilyenkor mágikus erő-
vel töltődhettek fel. A szobát 
szenteste szalmával hintették 
fel, mert a hiedelem szerint a 
Kisjézus betérhetett a házba, 
s neki szolgált fekvőhelyül. 
A kemencén már nyiladozik 
a Borbála-ág, cserépben a 
Luca-búza.

Különleges színfoltja a tár-

latnak a mézeskalács instal-
láció, mely ugyan évszáza-
dokon át nem kapcsolódott 
a karácsonyhoz, mégis el-
képzelhetetlen számunkra 
az ünnep e fi nomság nélkül. 
Itt olyan XVII-XVIII. századi 
műtárgyakat, ütőfákat is meg-
csodálhatunk a vitrinekben, 
melyek a hatodik generá-
ciós mézeskalácsos mester, 
Petris Szilveszter jóvoltából 
kerülhettek az intézmény-
be a szekszárdi Mézeskalács 
Múzeumból. 

A mézeskalácsos meste-
rek remekei évszázadokon 
keresztül elmaradhatatlan 
színfoltjai voltak a vásárok-
nak. A mesterek képekkel, un. 
bilétekkel és rövid feliratokkal 
(beszédes üzenetekkel) látták 
el terméküket. Gyakori volt a 
paraszti világban, hogy a le-
gény a templom bejáratában 
nyújtotta át a tükrös szívet 
választottjának. Ha a leány 
elfogadta, az bizony elköte-
lezettséget jelentett. 

Izgalmas árnyak vetülnek 
a falra a Luca-székének tör-
ténetét bemutató enteriőr-
ben. A székek a levegőben 
„táncolnak”, szimbolizálva 
a boszorkányok repülését. 
Talán az egyik legismertebb 
hagyomány a Luca székének 
faragása, melyet 13 féle fából, 
13 napon át kellett elkészítsen 
az arra vállalkozó legény. In-
nen ered a mondás is, „Lassan 
készül, mint a Luca széke”. 

Kovács Zoltán kosárfonó 
Népi Iparművész különböző 

méretű és rendeltetésű kosarai 
a téli munkálatokat bemutató 
rész törzsanyagát képezik. 
És ezen a ponton ismét pár-
huzam állítható a múlt és a 
jelen között. A paraszti ház-
tartásokban mindennapos 
használatban voltak a vessző-
vel körbefont - a hőmérséklet 
megtartása miatt gyakran az 
üveg és a vessző között szal-
mával „bélelt” - demizsonok. 
A szépen körbefont üveg nagy 
érték volt. Ilyenből kínálták 
a betérő vendéget, például a 
betlehemezőket, regélőket. 
Éppen száz esztendő a „kor-
különbség” Kovács Zoltán 
remeke és a betlehemi részben 
látható műtárgy között.

Mindezek mellett az arany-
dióval díszített karácsonyfa, 
a gyertyamártás, az óév bú-
csúztatás és az újévköszön-
tés is hangsúlyt kap ezen a 
kiállításon. A tárlaton végig 
vezető információs táblák 
részletesen és közérthetően 
mesélnek a jeles napokhoz, 
mesterségekhez, tevékenysé-
gekhez kapcsolódó termés-, 
időjárás-, férj- és haláljóslás 
szokásairól, és a termékeny-
ségvarázslásról. 

Az adventi forgatagban re-
méljük jóleső érzés lesz be-
térni a kiállítóterembe, s a 
látottak segítenek megidézni 
egykori karácsonyok han-
gulatát, fokozni a várakozás 
örömét.

Kozma Attiláné
galériavezető

Fotók: Juhász István
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Szűcs Árpád Bertalan 1927. au-
gusztus 24-én született Szegváron 
szegény családban. Darnózselibe, 
majd 1940-ben Mosonmagyaró-
várra költözött a család. Óváron a 
Piarista Gimnáziumba járt és idős 
korában is mindig hálásan gon-
dolt vissza tanáraira, akik életre 
szóló tudást és tartást adtak neki.

1947-ben Mosonmagyaróvá-
ron, az Agrártudományi Egye-
temen kezdte el felsőfokú tanul-
mányait, de az akkori kormány 
hamarosan beszüntette ezt a 
képzést Mosonmagyaróváron. 
A helyzetet súlyosbította, hogy 
mivel édesapja 1945 előtt a városi 
jegyzőként dolgozott, ezért az új 
rendszerben elveszítette állását.

Mind ezek ellenére volt egy 
hely, a Pápai Református Teo-
lógiai Akadémia, ahol sikerült 
elkezdeni a tanulmányait, sajnos 
azt pedig 1951-ben zárták be. 
Elkeseredésükben Árpád né-
hány iskolatársával nyugat felé 
indultak, de a határon elkapták 
őket. A büntetése 2 és fél éves 
elzárás, megfélemlítés és kény-
szermunka volt szénbányában. 
A tiltott határátlépésért évekkel 
később rehabilitálták, de addig 
megfi gyelés alatt kellett élnie. 
Szabadulása után az esztergályos 
szakmát tanulhatta ki és gyárban 
dolgozott. Nemsokára váratla-
nul, édesapja mezőgazdász ba-
rátja a Debrecen-Pallagra hívta, 
ahol észrevette tehetségét, gyors 
észjárását, kitartását.

Innen indult a vészjósló na-
pokon, 1956 novemberében 

Tápiószelére, a Fajtakísérleti Ál-
lomásra (későbbi nevén Orszá-
gos Agrobotanikai Központ, ma 
Növényi Diverzitás Központ). 
Ez az intézmény a további életét 
meghatározó munkahelye lett. 
Végre befejezhette levelezőn az 
agráregyetemet és szakmailag 
tovább képezhette magát. Tá-
piószelén ismerte meg feleségét 
Juliannát, akivel hosszú időn át 
együtt is dolgoztak.1969-ben 
született Réka lányuk,1975-ben 
költöztek Ceglédre, itt is élt 
haláláig.

Nyugdíjas éveiben barátai-
val vidám hangulatban sokat 
kertészkedtek, sakkoztak, kár-
tyáztak és kirándultak. Nagyon 
szeretett olvasni, széles látókörű 
volt, imádta a szép könyveket. 
Bár a teste elfáradt, a 91 év alatt 
mégis lélekben fi atal maradt, 
mindvégig megőrizte szellemi 
frissességét, érdeklődését és 
szeretetét az Élet minden cso-
dája iránt.

Szűcs Árpád okleveles ag-
rármérnök, növénynemesítő 
volt Tápiószelén, nyugalmazott 
osztályvezető, tudományos fő-
munkatárs aktív pályája teljes 
mértékben ehhez az Intézethez 
kötődik, ahol nyugállományba 

vonulásáig dolgozott és szakta-
nácsadóként tovább is. Komoly 
nemesítési sikereket értek el 
segítségével, elsősorban Mező-
kovácsházán és Hódmezővásár-
helyen dolgozott kiszállásaikor. 
Kiváló agrárszakember, jó gya-
korlati érzékkel és magas szintű 
szakismerettel rendelkezett. 
Munkásságát hosszasan lehetne 
méltatni.

Nagy odaadással vett részt az 
Intézet hazai és nemzetközi gén-
banki tevékenységében, és az In-
tézetben nemesített növényfajták 
előállításában. Nevéhez számos 
államilag elismert, nemesített 
bab, vöröshere, szója, a köz-
termesztésben ma is termesztett 
növényfajta fűződik. Felügyelte 
az egész ország területére kiter-
jedő felszaporítási munkákat, a 
szántóföldi ellenőrzést irányí-
totta, és egy magtisztító üzem 
létrehozásában, működtetésében 
is nagy szerepet vállalt tudomá-
nyos munkássága mellett, melyet 
a publikációk és a gyakorlati 
kutatómunkát is segítő szak-
könyvek őrzik.

Munkájában precíz, pontos, 
teljességre törekvő és fáradha-
tatlan tevékenység volt a jel-
lemző. Munkatársaival kiváló 
kapcsolatban volt és maradt, 
felvilágosult, ökológiai szemlé-
letét sokan becsültük. Emlékét 
szívükben megőrizzük annak az 
embernek, akit az Úr Cegléden 
elhívott égi magvetőnek, szep-
tember 4-én.

ESDÉ

Egy növénynemesítő emlékezete
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Sokszor hallom, hogy bár Is-
tenben hinni jó dolog, de az 
egyház rossz dolog. „Minek 
van egyház, otthon is lehet 
imádkozni”. „Az egyház tele 
van rossz emberekkel”. Lássuk, 
miért van mégis egyház!

Az egyház közösség. A 
közösség szóról azt hihet-
nénk, hogy hasonló ízlésű 
emberek önkéntes társulását 
jelenti.  Például mondjuk 
a vasútmodellezők klubot 
alakítanak. Könnyebben meg-
találják egymást, tapasztala-
tot tudnak cserélni, együtt 
többre képesek. Jobb együtt 
lenni, mint külön-külön, ez 
egy régi emberi tapasztalat. 
Nos, az egyházban lévők pont 
nem így vannak közösségben. 
Nem arról van szó, hogy én is 
szoktam imádkozni, meg te 
is, és akkor inkább csináljuk 
együtt, ha már úgyis ugyanaz 
a hobbink. Hanem arról van 
szó, hogy egyedül nem lehet 

hinni. Csak úgy láthatok meg 
bármit Isten dolgaiból, ha 
együtt vagyok másokkal, ha 
elfogadom mások Jézus-hitét 
is. Egy keresztyén gyülekezet 
természetes állapota, hogy a 
benne lévők hite nem egy-
forma. Az egyik inkább érti, a 
másik inkább érzi, a harmadik 
felteszi a kényes kérdéseket, a 
negyedik békés szívű, az ötö-
dik meg mindenkinek teát főz. 
És így tovább. Focizni se lehet 
egyedül, és hinni sem.

Az egyház mindig volt. Ez-
zel nem azt akarom mondani, 
hogy ha valami régóta van, 
akkor az biztosan jó. Sok 
minden régi dologról derül 
ki, hogy nem jó. Csak arra 
akarok utalni, hogy az egy-
háznak van egy végtelenül 
egyszerű kezdete. Jézus a 
tizenkét tanítványra bízza, 
hogy beszéljenek a világnak 
arról, hogy Isten irgalma, sze-
retete és igazsága kirajzolódott 

benne. Jézus tehát továbbadja 
a lényeget egy közösségnek. És 
a tizenkét tanítvány további 
köröknek mondja tovább, 
amit tud, és gyülekezeteket 
alkot. És ezeknek a közössé-
geknek a tagjai kapcsolatban 
maradnak egymással. És már 
létre is jött az egyház. A hívő 
ember számára a legnagyobb 
dolog, hogy Jézus meghalt és 
feltámadt. 

Ezt el kell mondani a világ-
nak, és meg kell ünnepelni 
azokkal, akik már értik a dol-
got. Ebből az elemi igényből 
épül fel az egyház. 

Az egyház nem tökéletes, 
sőt. De elviseljük, hogy nem 
lehet tökéletessé tenni. Mert 
tökéletlenségénél fontosabb 
az, hogy együtt lehet ben-
ne lenni, és együtt lehet el-
mondani a nagy dolgokat. 
Az egyház formája, szokásai 
mindig változnak, de a lénye-
get, Krisztus hirdetését sosem 
veszítheti el. 

Bereczky Örs

Miért van egyház?
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Az olaszliszkai születésű Lizik 
Zoltán először a gerjeni gyüle-
kezetnek, majd hosszú évekig 
a Cegléd-Nagytemplom gyü-
lekezetének, jelenleg a kana-
dai windsori gyülekezetnek 
megválasztott és beiktatott 
református lelkipásztora. A 
lelkészt 2018 szeptemberében 
a két határon átnyúló Ameri-
kai Magyar Református Egy-
ház püspökévé választották. A 
windsori Független Magyar 

Református Egyház októberi, 
85. jubileumi ünnepségén a 
gyülekezet előtt hirdették ki, 
hogy 2018. november 17-től 
főtiszteletű Lizik Zoltán püs-
pöki tisztet tölt be.

Az ünnepélyes püspökké 
szentelésre és beiktatásra a 
kerületi közgyűlésen került 
sor 2018. november 17-én 
Windsorban. Az Amerikai 
Magyar Református Egyház 
(amelyhez kanadai gyüleke-
zet is tartozik), négyévente 
választja meg új püspökét és 
az egyház többi vezető sze-
mélyiségét. Az összejövetelre 
abban a városban kerül sor, 
ahol az újonnan megválasztott 
püspök szolgál. Az ünnepi 
istentisztelet és az avató szer-
tartást ünnepi ebéd követte, 
a Magyar Kultúrközpontban 
(Mindszenty Hallban). 

– A püspöki ciklus ide-
jén hol lesz a lakhelye és 
változatlanul fenntartja 
e lelkészi szolgálatát a 
Windsori Független Ma-

gyar Református Egyház 
gyülekezetében?

– Külön püspöki székhely 
nincs. Ez mindig oda kerül, 
ahol a megválasztott püspök 
szolgál. Természetesen lelké-
szi állásomat fenntartom, je-
len pillanatban innen látom el 
feladataimat, hogy lesz tovább 
azt még nem tudom. 

– Melyek a határai a 
püspöki kerületének az 
Amerikai Magyar Re-
formátus Egyháznak, 
mennyi gyülekezet tar-
tozik hozzá és összesen 
mennyi egyházi adót 
fi zető hívőt tartanak ott 
nyilván?

– Az Amerikai Egyesült 
Államokban és Kanadában 
élő magyar református gyüle-
kezetei tartoznak ide, három 
egyházmegye alkotja az egy-
háztestet, természetes rajtunk 
kívül mások is léteznek, akik 
pásztorolják a magyarságot, 
körülbelül 35 gyülekezetben 
él ez az egyház, amelyeket 24 

LIZIK ZOLTÁNT PÜSPÖKKÉ AVATTÁK
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lelkipásztor pásztorol, a hívek 
száma 3 és 5 ezer között van, 
mivel az egyházhoz tarto-
zás és az egyházi adófi zetés 
önkéntes. Itt kényszeríteni 
senkit, semmire nem lehet. 
Ami érdekes és jó tudni, meg-
jegyezni: „Magyarországon 
felülről lefelé, Magyar Ame-
rikában alulról felfelé folyt az 
egyházi élet kiépítése... Itt a 
vallásos és hazafi as amerikai 
magyarság egymaga pótolja a 
patrónust, az egyházi alapot és 
a püspökök bőkezűségét. Az 
amerikai magyarok centjeiből 
és dollárjaiból vásárolja meg 
a hitközség a telket, felépíti, 
felszereli a templomot és fi zeti 
a lelkészt.” Nagyra értékeljük 
elődeink egyházat létrehozó 
erőn feletti munkáját, amíg 
életben vagyunk szívügyünk 
e drága örökség ápolása.

– Milyen tervei vannak 
az négyéves püspöki 
ciklusára a hitélet fel-
pezsdítése terén?

– Nem akarok beleesni ebbe 
a hibába, „ember tervez, Is-
ten végez.” Rábízom magam, 
tudom, hogy vezetni fog, de 
nagyon szeretnék a még nem 
vallásos embereknek és az 
egyházat valami miatt elhagyó 
embereknek is a püspöke len-
ni. Jézus Krisztus ezért jött, 
hogy megkeresse és megtartsa 
azt, aki elveszett. Mindnyájan 
azok voltunk, de mi már meg-
találtattunk, kötelességünk 
segíteni a Főpásztornak. Ne-
hogy még azokat is elveszít-
sük, akiket Ő már megkeresett 

és összegyűjtött. Nem szeret-
nék haszontalan pásztor sem 
lenni. Azokkal könnyű együtt 
dolgozni, akik igénylik a szol-
gálatunkat, azokkal nehezebb, 
akik nem, vagy elutasítják, 
de ebbe nem nyugodhatunk 
bele. Sok jószándékú ember 
van, ők megközelíthetők. Itt 
kell megmutatni, a csodát, Is-
tennek semmi sem lehetetlen, 
s eljutni hozzájuk. Dolgozni 
kell, csak azt tudja megáldani 
az Isten! Eddig sem években 
gondolkodtam, végeztem 
munkámat, vetettem, s vártam 
az égi áldást rá. Csupán foly-
tatom örömmel munkámat 
egyre szélesedő körben.

– Milyen intézkedé-
seket tervez a püspöki 
kerületében élő magyar-
ság nemzeti érzelmei 
erősítése, magyarságá-
nak megtartása érdeké-
ben, és a munkába be-
vonja e más felekezetek 
magyar papjait, híveit is?

– Püspöki jelmondatom ez: 
„Idegenben is az ősi gyökér-
ből táplálkozik.” – szeretném 
a magyarok javát keresni. Ezt 
tartom a legkifejezőbbnek 
erre az egyházra nézve, ami 
egyben az én egész életemet, 
hozzáállásomat is jelképezi. 
Magyar vagyok, idegenben is 
magyar maradok, magyarok 
között szolgálok. Elődeink 
letettek valami csodálatos 
életpéldát, ragaszkodást a 
nemzetünk mellett, mert 
tudtak valamit, amit talán 
mi már elfelejtettünk, vagy 

elfelejtettek velünk, mert 
nem érdekel sokakat ez, azt 
látom, pedig azt érdemes 
lenne követni, folytatni, sőt 
kötelességünk is. A másod, 
harmad, sőt negyedgenerá-
ciós magyaroknál elérni ezt 
nem könnyű. Ezt meg kell 
értenünk, de azt is tudni kell, 
ma még több mód, alkalom 
és lehetőség kínálkozik erre 
rámutatni, ezt felfedeztetni, 
magyar iskolák nyílnak. Cso-
dálnunk kell életképességét 
ennek a népnek, ragaszkodá-
sát nyelvéhez, kultúrájához, 
hitéhez, egyházához, ami 
nekünk itt Kanadában, vagy 
Amerikában egy kis Magyar-
ország, és azt szeretnünk 
kell! Krisztus is szerette az 
egyházat. Nem Isten nélkül 
élnek itt sem a magyarok, 
templomok épültek, beren-
dezési tárgyak, terítők, csodás 
alkotások készültek, kultúra, 
tehetség, talentum volt és van 
jelen. Kanada és Amerika 
magyarjai nem vallottak szé-
gyent semmilyen téren. Eddig 
is együttműködtem a többi 
felekezet papjaival és lelki-
pásztoraival, szívesen teszem 
ezt ezután is. Csak oda küld 
áldást az Úr, ahol szeretet van! 
A széthúzás, az elkülönülés 
nem vezet sehová. Nekik is 
létkérdés az együttműködés. 
Fogyunk, nagy utánpótlás 
nincs. Idegenben még inkább 
számítunk egymásra. Úgy ta-
pasztalom, szeretnek velem 
együtt dolgozni a többiek.

Kőhalmi Dezső
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December 17-én 17.30 órakor 
folytatódik a Kossuth Műve-
lődési Központ művészet-
történeti előadássorozata. „A 
magyar szecesszió különleges 
helyszíne volt Gödöllő, ahol 
önellátó művésztelep műkö-
dött. Az itt készült alkotások 
az Európa szerte népszerű 
szecessziós mozgalom leg-
jobbjai közé tartoznak. Kő-

rösfői-Kriesch Aladár, Nagy 
Sándor, Lesznai Anna 
műveinek bemuta-
tása után kitérek a 
századforduló majd-
nem minden stílusát 
kipróbáló Vaszary 
János művészetére 
is.” – foglalta össze az 
előadás lényegét Gimesy Péter 
művészettörténész. Kép: Va-

szary János: Aranykor, 1898 
(Forrás: MEK OSZK) www.

cegledikultura.hu, www.fa-
cebook.com/cegledigaleria  

kulturális
paletta

ELTÁNCOLT MESÉK: PINOKKIÓ

Pinocchio, az olasz fából faragott kisfi ú ta-
nulságos története bizonyára mindannyiunk 

számára isme-
rősen cseng, de 
a „magyarul” 
táncoló Pinok-
kió kalandjait 
csak kevesen 
ismerhetik. Az 
életre kelt fa-
bábu története 

a távoli mesék birodalmának egy óriási, 4 
méter magas karosszékében ülve elevenedik 
meg, és indul mesés útjára népzene- néptánc 
és népdal szárnyain. Pinokkió, az igazmondás 
és a hazugság csapdájában orrot növesztő 
ártatlan gyermek épp úgy csetlik-botlik ka-
locsai papucsában, mint mi is mindannyian a 
nagyvilág ismeretlen dolgaiban. Magyarország 
első gyermek néptáncszínházának előadását 
december 16-án 11.00 órakor láthatják Bu-
dapesten, a Hagyományok Háza színpadán. 
www.hagyomanyokhaza.hu

Az oldalt összeállította KozI

Kecskemét városi rangra 
emelésének 650. évfordulója 
tiszteletére a Bozsó Gyűjte-
mény a Kecskeméti Művész-
telep alapító mestereinek 
munkáiból, a telepen megfor-
dult jeles tanítványi körből, 
valamint a város kiemelkedő 
szülöttjének, Fényes Adolf 
festőművésznek alkotásaiból 
mutat be reprezentatív vá-

logatást. A művek többsége 
– több mint félszáz festmény 
és grafi ka – Magyar Nemzeti 

Galéria gyűjteményéből ke-
rült válogatásra, de magán-
gyűjteményi remekművek, 
a Bozsó Gyűjtemény és a 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum féltett darabjai is 
gazdagítják a tárlatot, amely 
2019. március 10-ig tekint-
hető meg. www.bozso.net, 
www.facebook.com/bozso.
net.

A SZECESSZIÓ ÉS A GÖDÖLLŐI ISKOLA

KECSKEMÉTI MESTEREK ÉS MŰVEK
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A Monori Városi Sportcsarnok 
adott otthont a 2018. évi extra-
liga birkózó csapatbajnokság 
visszavágó csapattalálkozói-
nak. A CVSE – T.S. Integral 
együttese az odavágót köve-
tően a harmadik helyen várta 
a visszavágó mérkőzéseit. 

Sajnos nem jó előjelekkel 
érkezett a csapat a bajnoki 
fordulóra, mivel Nagy Péter 
és Mohella Flórián vállsérülés 
és Kovács Béla bordasérülés 
miatt nem tudta vállalnia a 
versenyzést. Ráadásul Lőrincz 
Viktor külföldön tartózkodott 
a viadal időpontjában, ezért ő 
sem tudta segíteni a csapatot. 
Így a bronzérem megtartása 
volt a cél a találkozók előtt. A 
verseny elején a kieső csapat 
kiléte is eldőlt. Mivel a Cse-
pel a minimális hét birkózó-
val mérlegelt a versenyre, de 
egy sérültjük is volt, aki nem 
tudott szőnyegre lépni, így a 
szabályok szerint kizárásra ke-
rült és minden mérkőzésüket 
8-0-val jóváírták az ellenfelek 
javára. 

A Cegléd az első fordulóban 
az FTC-vel mérkőzött és a 
Csepel kiesésével már biztos-
sá vált, ha nyerni tud ezen a 
találkozón, akkor a harmadik 
helyen végez, függetlenül a 
hátralévő csapattalálkozók 
eredményétől. A Cegléd en-
nek megfelelően kezdte a 
mérkőzést és öt összecsa-
pást zsinórban megnyerve 
bebiztosította a győzelmet 
és egyúttal a bronzérmet is. 
5-3-ra nyert végül a Cegléd 
a kétszeres világbajnok Bácsi 
Pétert is a soraiban tudó FTC 
ellen. A második fordulóban 
a címvédő ESMTK ellen a 
tartalékos Ceglédnek nem 
volt esélye és 8-0-s ESMTK 
győzelem született. A har-
madik fordulóban az Újpest 
ellen 4-4-es döntetlent ért el 
a CVSE, majd a negyedikben 
a későbbi bajnok Pénzügyőr 
következett, amelytől 7-1-re 
kapott ki. Az utolsó fordu-
lóban a Csepel következett 
volna, de mivel az ellenfél nem 
tudott kiállni, így ezt a 8-0-al 

írták jóvá a Ceglédnek. Így a 
CVSE – T.S. Integral a tava-
lyi év után idén is az előkelő 
harmadik helyen végzett a 
legmagasabb osztályban.

A bronzérmes csapat tagjai: 
Török Tamás, Kecskeméti 
Krisztián, Kecskeméti Fe-
renc, Villim István, Kovács 
Árpád, Kozák István, Molnos 
Norbert, Kovács Béla, Mo-
hella Flórián, Lőrincz Tamás, 
Medgyes Viktor, Nagy Péter, 
Szuda Péter, Lőrincz Viktor, 
Szűcs Péter és Szuda Zoltán. 
Felkészítő edzők: Kovács Béla, 
Pap Attila, Pap Ferenc.

Eredmények
I. forduló: CVSE – FTC 5-3, 

II. forduló: CVSE – ESMTK 
0-8, III. forduló: CVSE – UTE 
4-4, IV. forduló: CVSE – Pénz-
ügyőr 1-7, V. forduló: CVSE 
– Csepel 8-0.

Végeredmény: 1. Pénzügyőr 
25 pont 2. ESMTK 22 pont 
3. CVSE – T.S. Integral 16 
pont 4. UTE 10 pont 5. FTC 
9 pont 6. Csepel 0 pont

VGM
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Jövőre lesz 25 éve, hogy a 
sportcsarnokban dolgozik. 14 
éve a vezetője. A képviselő-tes-
tület novemberi ülésén pedig 
újabb 5 évre bizalmat kapott 
a Ceglédi Sportcsarnok Kft . 
ügyvezetője, a közelmúltban 
országos díjjal is kitüntetett 
Ványi Zsolt.

– Hogyan emlékszel 
vissza erre a közel két és 
fél évtizedre?

– 1994. február 6-a óta va-
gyok a sportcsarnokban. A 
kezdetekben mint szervező 
és 2004 óta megbízott veze-
tő, igazgató, majd 2008-tól a 
megalakult kft . ügyvezetője. 
Számtalan élmény volt. Pél-
dául amikor a csarnok még 
olyan szinten állt, hogy nem-
zetközi eseményeket, edző-

táborokat lehetett idehozni. 
Első „vizsgamunkám” még 
szervezőként – akkor még 
Veres Attila volt az igazgató 
– a 100 Folk Celsius koncert 
szervezése volt. Óriási él-
mény, amikor elmondhatod, 
hogy kétszer 1500 gyereket 
„behozol” a sportcsarnokba 
– két koncert volt, délelőtt 
és délután. Régóta beázott a 
sportcsarnok, tv közvetítés 
nemzetközi mérkőzésről és 
esik az eső… Lesz-e meccs, 
nem lesz, hogyan oldod meg, 
hogy lehessen játszani. De 
sikerült áthidalni. Szigetelő-
szalaggal kijelöltették azt a 
területet, ahol beáztunk és 
megengedték a törlő gyere-
keknek, hogy akkor is be-
szaladhatnak, amikor a másik 

oldalon van a játék. Lement a 
mérkőzés, nem lett sérülés, ezt 
igazából nem is látták, nem is 
tudhatták a tv nézők. 

– Milyen nagy kihívá-
sokkal néztél szembe az 
előző öt évben és mi vár-
ható a következő ötben?

– Az elmúlt öt év nagy ki-
hívásai és az elkövetkezendő 
öt év nagy kihívásai össze-
csengenek, hiszen óriási fele-
lősség olyan létesítményeket 
kialakítani, amelyek műkö-
dőképesek, a nézők jól érzik 
magukat benne, ugyanakkor 
akik használják, ők pedig azt 
mondják, hogy ezek a létesít-
mények komfortosak. Azért 
is nagy felelősség, mert ezek 
nem néhány évi használatra 
épülnek. Évtizedekre kell előre 
gondolkodni és persze nem 
csak sporteseményekben, 
hiszen voltak és lesznek is 
szalagavatók, koncertek és 
még sorolhatnám a rendez-
vényeket. 

– Mikor várható előre-
lépés a sportcsarnok 
ügyében?

– A csarnok kapcsán vár-
juk a közbeszerzés kiírását. 

Töretlen bizalom és országos elismerés
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TÁJÉKOZTATÁS 
ADATGYŰJTÉSRŐL

A Központi Statisztikai Hiva-
tal Cegléd egy részén kötelező 
adatszolgáltatáson alapuló 
mezőgazdasági adatfelvételt 
hajt végre, melynek helyszíni 
munkái 2018. november 26. 
és december 15. között zajla-
nak. Az adatfelvétel Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Prog-
ram (OSAP) szerinti nyilván-
tartási száma és neve: 2219 
Egyéni gazdaságok decemberi 
összeírása 2018. Az összeírási 
feladatot a KSH megbízá-
sából igazolvánnyal ellátott 
kérdezőbiztosok végzik. A 
válaszadásra kijelölteket vé-
letlenszerűen választottuk 
ki, matematikai-statisztikai 
mintavételi módszerrel. A 
válaszadás a kijelölt háztar-
tások számára kötelező, akik 
részvételükkel nagymérték-
ben hozzájárulnak az agrá-
riumra jellemzőinek minél 
átfogóbb megismeréséhez. 
Az adatfelvétel kizárólag sta-
tisztikai célból, a statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, 
valamint az információs ön-
rendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény elő-
írásainak megfelelően törté-
nik. A felvétel módszertanáról 
és a kutatás eredményeiről a 
http://www.ksh.hu oldal nyújt 
tájékoztatást.

Központi Statisztikai 
HivatalJelentkezni: a dtkh@dtkh.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal

Cegléd, Mizsei úti telephelyére

Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel: B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• Logisztikai végzettség
• Csoportvezetői tapasztalat

 
60-70 fő irányítására szállításvezetőt keres

kora reggeli munkakezdéssel.

Már most májusig színültig 
vagyunk rendezvényekkel. 
Őszre egyet-kettőt feltételesen 
beírtunk, de az lenne tulaj-
donképpen a jó, ha azok nem 
itt valósulnának meg, mert az 
azt jelenti, hogy beindult a 
gépezet. Vannak még nyitott 
kérdések: mekkora, milyen 
csarnok legyen? Van olyan el-
képzelés, hogy egy munka- és 
versenycsarnok kombinációja 
kerüljön kialakításra. Ez lehet, 
hogy nem fog megvalósulni. 
Elképzelhető, hogy „csak” 
egy nagy terem lesz, és majd 
esetleg máshol épül egy mun-
kacsarnok. 

– A végéhez közele-
dik a Malomtó széli 
beruházás, ami az első 
tervekhez képest sokat 
változott.

– A Malomtó szélen három-
ezres stadion volt az eredeti 
terv. Ezt megváltoztattuk, 
nincs ekkorára szükség. Ne-
künk a 250-300 labdarúgó-pa-
lántát kell kiszolgálni, ezért 
épül 10 öltöző, de lesz kon-
diterem,, klubhelyiség, akár 

edzőképzést is szervezhetünk. 
A nézőtér 800 férőhelye plusz 
a reményeink szerint meg-
épülő vendégszektor elég. 
Egy ekkora létesítmény már 
kiszolgálja az NB II-es foci-
meccseket, vagy akár nem-
zetközi utánpótlástornát, mert 
ilyen terveink is vannak. De 
nem csak a sport terén: 2020-
ban lehet, hogy munkakutya 
világbajnokság lesz itt. Mint-
egy 150 országból érkeznének 
résztvevők és vinnék jó hírét 
Ceglédnek. 

– Takács Tamás Em-
lékdíjjal tüntettek ki a 
közelmúltban. Mit je-
lent számodra ez az el-
ismerés?

– Takács Tamás a sportcsar-
nok igazgatója volt Salgótar-
jánban majd a tatai edzőtábor 
vezetője. A róla elnevezett 
díjat a Sportlétesítmények 
Magyarországi Szövetsége 
alapította. Országos díj, nagy 
elismerés, nem csak nekem, 
hanem a csarnok dolgozói-
nak is.

VGM
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mozi-
műsor

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A Grincs egy cinikus, zsémbes zöld szőrmók története, aki 
el akarja lopni a karácsonyt, ám végül egy kislány őszinte 
ünnepi lelkesedése szívhez téríti. Vicces és szívmelengető 

történet a karácsony lényegéről és az optimizmus meg-
törhetetlen erejéről. 
Rendező: Pete Candeland, Yarrow Cheney

FILMAJÁNLÓ:

A GRINCS

DECEMBER 6-TÓL DECEMBER 12-IG:
Patkós Irma terem hétköznap:
16:00 A Grincs – amerikai-kínai animációs fantasy

17:45 Robin Hood – amerikai akciófi lm

20:00 Amikor lehunyod a szemed – brit bűnügyi horror 

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 és 16:00 A Grincs – amerikai-kínai animációs 

fantasy

17:45 Robin Hood – amerikai akciófi lm

20:00 Amikor lehunyod a szemed – brit bűnügyi horror 

Huszárik Zoltán terem hétköznap: 
15:45 Lengemesék 2 – Tél a nádtengeren – magyar 

animációs családi fi lm

17:45 Lucia látomásai – olasz vígjáték

19:00 A ház, amit Jack épített – dán-francia német horror 

Huszárik Zoltán terem hétvége:
14:00 és 15:45 Lengemesék 2 – Tél a nádtengeren – 

magyar animációs családi fi lm

17:45 Lucia látomásai – olasz vígjáték

19:00 A ház, amit Jack épített – dán-francia német 

horror 

DECEMBER 13-TÓL DECEMBER 19-IG:
Patkós Irma terem
16:00 A Grincs – amerikai-kínai animációs fantasy

szombaton és vasárnap 14:00 kezdéssel is 

Álommeló- amerikai romantikus vígjáték

csütörtöktől szombatig 17:45-től

vasárnaptól szerdáig: 20:15-től 

Aquaman – amerikai ausztrál kalandilm

csütörtöktől szombatig: 19:30-től

vasárnaptól szerdáig: 17:45-től

Huszárik Zoltán terem:
Nyitva- magyar romantikus komédia

csütörtöktől szombatig: 15:45 -től

vasárnaptól hétfőig: 19:45-től 

keddtől szerdáig: 17:45-től 

szombat és vasárnap: 14:00- től

Milliárdos fi úk klubja – amerikai életrajzi dráma 

csütörtöktől szombatig: 17:45 -től 

vasárnaptól hétfőig: 15:45-től 

keddtől szerdáig: 19:45-től 

BUÉK – magyar vígjáték dráma

csütörtöktől szombatig: 19:45-től 

vasárnaptól hétfőig: 17:45-től

keddtől szerdáig: 15:45-től 
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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

A CTV 
műsora

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV 
Közhasznú Nonprofi t Kft.
ctv@ctv.hu
Főszerkesztő: 
Pap Zsolt
Felelős szerkesztő: 
Junghansz Anita
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik kéthetente 
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és 
            Szokolai Attila
 Nyomdai munkák:

Ceglédi
Hírmondó

CEGLÉDI TELEPHELYÜNKRE KERESÜNK:

HULLADÉKGYŰJTŐ GÉPJÁRMŰVEZETŐT
Munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek:

•  C kategóriás jogosítvány
•  GKI kártya
•  Csoportvezetői tapasztalat
•  Megbízhatóság, önálló 
     munkavégzés
•  Szenvedélybetegségektől 
     mentes életmód

Előnyt jelent:
•  Hulladékgyűjtő és szállító 
      OKJ bizonyítvány
•  E kategóriás jogosítvány
•  Emelőgép kezelői bizonyítvány

Jelentkezni lehet a dtkh@dtkh.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal a pozíció feltüntetésével. 
Érdeklődni a 30/886-7650-es telefonszámon lehet.

RAKODÓT 
Munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek:

•  Megbízhatóság, önálló munkavégzés
•  Jó fizikai állóképesség
•  Szenvedélybetegségektől 
      mentes életmód

 Előnyt jelent: 
•  Emelőgép kezelői bizonyítvány

ISMÉT ÉLETET MENTETT 
A DEFIBRILLÁTOR!

Szeretnénk felhívni a közvélemény fi gyel-
mét a város különböző intézményeiben az 
önkormányzat részéről, illetve önerőből 
kihelyezett defi brillátorok elérhetőségére 
abból az alkalomból, hogy a közelmúltban 
újraélesztéshez járult hozzá a Városházán 
elhelyezett készülék használata: www.
cegled.hu/Egészségügy/Defi brillátorok a 
városban

Cegléd Város Önkormányzata
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