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95. SZÜLETÉSNAP
Az öröm és a munka a hosszú 
élet titka Tűri László szerint, 
aki január közepén ünnepelte 
95. születésnapját az Idősek 
Otthonában. Fia, menye és az 
intézmény lakói mellett Hegedűs 
Ágota alpolgármester, valamint 
Kónya Ágnes önkormányzati 
képviselő is felköszöntötte  Laci 
bácsit. 

FAADOMÁNY 
RÁSZORULÓKNAK

10 mázsa fát osztottak szét rászoruló 
családok között az Ugyerban. A tűzifát 
Dr. Túri József ajánlotta fel és Hor-
váth Gábor, a körzet önkormányzati 
képviselőjének segítségével juttatta el 
három helyre. A fából egy kerekesszékes 
asszony és férje, egy beteg édesanyját 
ápoló férfi , valamint egy egyedülálló 
özvegy ember kapott. Túri József az 
ugyeri körzetnek volt a képviselője, 
ezért döntött úgy, hogy az ott élő csa-
ládoknak ajánlja fel a tűzifát.

hírek
innen-
onnan

Népszerű a babajátszó foglalkozás 
a Gyermekönyvtárban
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ISMÉT A TOP 10-BEN

Kategóriájában ismét a leg-
jobb 10-ben Velkey Ádám. 
Nyilvánosságra hozták a 
10-es listákat, megkezdő-
dött az internetes szavazás 
2018 legjobb sportolóira. 
A Magyar Sportújságírók 
Szövetségének tagjai 61. al-
kalommal voksolhatnak. A 
szavazás január 31-ig tart.

KÉTSZÁZAN 
BÁLOZTAK 

EGYÜTT
Mosdó felújítás-
ra fordítja az idei, 
jótékonysági bál 
bevételét a Szent 
Kereszt Katolikus 
Általános Iskola. 
A szülők által szer-
vezett est most is 
nagyon népszerű 
volt, mintegy két-
százan szórakoz-
tak együtt: szülők, 
pedagógusok és az 
intézményfenntar-
tó képviselői. 

Bevezették a sportuszodában a déli úszójegyet 
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RÁCS MÖGÖTT MARAD
Letartoztatásban marad az a Cegléden élő 
román férfi , akit 4 éves kislánya megerő-
szakolásával gyanúsítanak – így döntött 
a bíróság. Az előzetes szakértői vélemény 
szerint az apa nem egyedül, hanem egy 
ismerősével közösen erőszakolhatta meg 
a 4 éves kislányt.

ÁTLAG ALATTI TERMÉS
Gyenge évet zártak a méhészek, a tavalyi 
szélsőséges időjárás nagy kárt okozott a 
ceglédi és Cegléd környéki méhészetekben 
is. Az akác, a vaddohány, a repce és napra-
forgó is átlag alatti nektárt adott 2018-ban. 

KÖSZÖNET
A húsz éve vagy annál régebb óta nevelő-
szülői feladatokat ellátó ceglédieket kö-

szöntötték január közepén. A Megoldás 
Egyesület kedveskedett oklevéllel, virággal 
és zenés műsorral azoknak, akik a vér-
szerinti családjukból kiemelt gyerekeket 
nevelték, illetve nevelik. 

DARUMADARAK 
A KÓRHÁZNAK

1000 papírból készült darumadarat adtak 
át a Toldy Ferenc Kórház Gyermekosz-
tályának. A felhívást még decemberben 
tette közzé a Judo Központ, az alkotók 
pedig nem mások, mint a judósok, karaté-
sok, ovisok és tanulók. A lelkes készítők 
ezzel a kedves gesztussal szeretnének 
hozzájárulni a gyerekek gyógyulásához.

Híreinket bővebben megtalálják a CVT facebook oldalán és 
a www.ctv.hu oldalon!

CSECSEMŐ 

ÚJRAÉLESZTÉSI 

TANFOLYAM

Csecsemő újraélesztési tan-

folyamot indít a Ceglédi 

Vöröskereszt február 2-án. 

A kurzusra még mindig 

várják a jelentkezéseket….
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ÉREMESŐ
Újabb sikert tudhat ma-
gáénak a fiatal ceglédi 
sakkozó, Füle Simon. 
Ezúttal a Papp Béla emlé-
kére rendezett nemzetkö-
zi versenyen diadalmas-
kodott, a 18 év alattiak 
között a legjobbként zárta 
a versenyt. A megméret-
tetésen hat nemzet 79 
játékosa vett részt. Si-
mon kivételes tehetség, 
a versenyek többségében 
veretlen. 

ÚJABB FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK

Több mint 300 millió forintnyi támogatást nyertek 
ceglédi vállalkozások telephely bővítésre és felújítás-
ra. A kormány Pest megye fejlesztését szolgáló prog-
ramjának keretében maximum 100 millió forintra 
pályázhattak mikro-, kis és középvállalkozások.  A 
nyertesek között van a Bau-Trans 2000 Kft , a Mire-
lite Eszközkezelő Kft , a K&K Alkatrészgyártó Kft , 
a PLC Pap logistic Centrum Kft , a Truck-ker betéti 
társaság és a Víg és társa 2000 Kft .

ÚJ KIÁLLÍTÁS 
A GALÉRIÁBAN
Sárköz népművészetét mutatja 
be a Ceglédi Galériában nyílt 
új kiállítás. Szövés, hímzés, 
gyöngyfűzés és persze vise-
letek is láthatók a tárlaton. A 
kiállítást Szabó Zoltán nép-
rajzkutató nyitotta meg, aki 
egy különleges hangszerbe-
mutatóval is készült. A Galéria 
folyamatosan tart élvezetes 
tárlatvezetést óvodásoknak, 
általános és középiskolások-
nak.  
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Kovács Anikó Ágnes, a Ceglédi SZC Köz-
gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 

Könyvtárostanára, Polgár-Szabó Zoltánné, 
a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatója, valamint Tábori László, a 
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium szabad-
idő-szervező pedagógusa vehetett át idén 

Cegléd Város Kultúrájáért elismerést. A ki-
tüntetéseket a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából tartott ünnepségen adták át. 

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultú-
ra napját. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be a Him-
nusz megírását, ami Erkel Ferenc zenéjével 
Magyarország nemzeti himnusza lett. Erre az 
eseményre emlékezve 1989 óta országszerte 

ünnepségeket, irodalmi és zenei programo-
kat tartanak. Cegléden a polgármester, Ta-
káts László köszöntötte mindazokat, akik a 
kulturális területen dolgoznak, legyen az az 
irodalom, a zene, a képzőművészet vagy a 
média. Mind minden évben idén is adtak át 
díjakat a példaértékű, hivatásukban kiemel-
kedő ceglédieknek. A díjátadást követően a 
Magyar Állami nép együttes műsorát láthatja 
a közönség. A díjazottakkal készült interjúkat 
következő lapszámainkban olvashatják. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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Száz éve, 1919. január 27-én 
hunyt el Ady Endre, az egyik 
legnagyobb magyar költő. 
Mindössze 41 évet élt, de élet-
műve óriási, költeményei, pró-
zái művei, hírlapi tudósításai 
ma is kedves olvasmányai az 
irodalomkedvelőknek.

A városi könyvtárban mű-
ködő Irodalmi Kör méltó 
megemlékezést tartott az év-
forduló alkalmából. A „telt 
házas” eseményen természete-
sen Ady verseinek, de emellett 
cikkeinek, leveleinek bemu-
tatásával, visszaemlékezések 
felolvasásával, valamint egy 
prezentáció megtekintésével 
idéztük meg a költő szellemét. 
Néhány rövid zenei betét is 
elhangzott, illetve zárásként 
élő zongorajáték mélyítet-
te el a gondolatokat (csend 
volt!). A szokásos egy óránál 
jóval hosszabb esemény oda-
ragasztotta” a közönséget a 
székekhez, mindenki végig-
nézte, -hallgatta az előadókat. 
A könyvtár alkalmi tablókkal 
is támogatta az eseményt.

A bemutatott irodalmi mű-
vek keresztmetszetet adtak 

Ady költészetéből, és egyben 
bemutatták pályafutását is. 

Érdmindszent, Nagyvárad, 
Debrecen, Párizs, Budapest 
a legfontosabb helyszínek, 
édesanyja (az ídes), édesapja, 
testvére, Léda, Csinszka a 
hozzá legközelebbi szemé-
lyek. Ismert versek és kevésbé 
ismert művek is szerepeltek 
az esten, tizenegy(!) előadó 
közreműködésével. Ady ma is 
aktuális! Ezt különösen felol-
vasott közéleti írásai igazolták. 
Az est szerkesztője Terecskei 
Ágnes volt.

Ady Endrének voltak versei 
a szerelmeiről, családjáról, de 
istenes és hazafi as versei (és 
persze prózái) miatt is sokan 
szeretik őt. Irodalmi tevé-
kenysége alig két évtizedet 
ölel fel (első kötete: Versek, 

1899; utolsó műve: A halottak 
élén, 1918), de valójában még 
ennél is rövidebb, mert az első 
világháború kitörését nemzeti 
tragédiaként élte meg, a há-
ború alatt nem közölt íráso-
kat. Inter arma silent musae! 
(fegyverek között hallgatnak 
a múzsák)

Mostanság politikai hitval-
lás, erkölcsi megítélés alapján 
megpróbálják őt relativizálni, 
elismerve például istenes ver-
seit, degradálva egyéb irodal-
mi munkásságát. Mintha fel 
lehetne szeletelni egy embert 

és művészetét részekre! Hiá-
ba, a tükör gyakran szembesít 
mindannyiunkat napjaink 
gyarlóságaival, fi gyelmeztet 
hibáinkra. A tükör összetörése 
ezen vajmi keveset változtat!

Talán nem véletlen, hogy 
az est sikeréről tudomást sze-
rezve, az egyik szomszédos 
település kérte az előadás 
megismétlését.

JI, a Krónikás

Szivemet a puskatus zúzta, / Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon / S agyamat a Téboly ütötte.
S megint élek, kiáltok másért: / Ember az embertelenségben.

(Ady Endre: Ember az embertelenségben – részlet)

Istenhez hanyatló árnyék – Ady-est a könyvtárban
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Történelmi visszatekintéssel 
és a gimnazisták irodalmi 
műsorával emlékezett a vá-
ros a második világháború 
legnagyobb magyar katonai 
veszteségére. Hetvenhat éve 
annak, hogy kezdetét vette a 
doni áttörés. 

A doni veszteségekről nem 
állnak rendelkezésre pontos 
adatok. A 2. Magyar Hadsereg 
93 ezer más források szerint 

120 ezer, illetve 148 ezer em-
bert veszített el. A harcokban 
körülbelül ezer ceglédi katona 
vett részt. Rájuk és a 2. magyar 
hadsereg minden áldozatára 
és hősére emlékeztek a gim-
náziumban. 

TAKÁTS LÁSZLÓ, pol-
gármester: Tiszteletet kell 
adnunk azoknak, akik ha-
zatértek a pokolból, mert a 
túlélők áldozata, a túlélők 
hősiessége a túlélők vitézsé-
ge is tiszteletreméltó. Azok 
előtt is fejet hajtunk, akik férj 
nélkül maradtak, apa nélkül 
maradtak, a szörnyűségeket 
követően. 

A polgármester beszéde 
után történelmi visszatekin-
tést a Kossuth Gimnázium 
igazgatója tartott.

GULYÁS ZOLTÁN, igaz-

gató: A doni katasztrófa a 
legnagyobb veszteség volt 
a magyar hadtörténetben. 
Négyszer annyi katona ve-
szett oda, mint a mohácsi 
csatában. Ennek ellenére azt 
mondhatjuk, hogy a magyar 
hadsereg megállta a helyét, 
erején felül teljesítette a rá-
bízott feladatokat. 

A megemlékezés után a 
városvezetők mellett in-
tézmények, szervezetek 
és pártok  helyezték el ko-
szorúikat a világháborús 
emlékműnél.

AZ ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK
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A Cegléd Legnépszerűbb 
Sportolója 2018 szavazás 
nyertese Szepes Réka fi t kid 
versenyző lett. Különdíjat 
kapott Abuczky Zoé Ashihara 
karate versenyző, Jansik Szi-
lárd vízilabdázó és Szellő Imre 
profi  ökölvívó. A Jó tanuló, jó 
sportoló díjat általános iskolás 
leány kategóriában Keszthelyi 
Luca atléta, középiskolás leány 
kategóriában Klein Dorina 

judós érdemelte ki. Szintén 
a Jó tanuló, jó sportoló díjat 
vehette át az általános iskolás 
fi ú kategóriában Kőgyesi Gá-
bor judós, míg a középiskolás 
fi ú kategóriában Ócsai Máté 

Zsigmond asztaliteniszező. Az 
Év legjobb utánpótlás sporto-
lója díjakat cselgáncsozóknak 
ítélték oda, a leányoknál Öz-
bas Szofi nak, a fi úknál Vég 
Zsombornak. Cegléd Város 
Szabadidősportjáért elisme-
résben a Ceglédi Első Sor 
Kerékpáros Sportegyesület 
részesült, a speciális kategó-
ria nyertese a szervátültetett 

Az Önkormányzat által alapított sportdíjak átadására és az el-
múlt év sikeres sportolóinak jutalmazására rendezett, immáron 
XVII. Ceglédi Sportgálára január 19-én került sor a Gál József 
Sportcsarnokban. A Sportgála fővédnöke Dr. Szabó Tünde, 
sportért felelős államtitkár, védnökei Takáts László, Cegléd vá-
ros polgármestere és Földi László, országgyűlési képviselő volt.

XVII. CEGLÉDI SPORTGÁLA
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atléta, Velkey Ádám lett. Az 
Év Szakosztálya a CVSE Judo 
Szakosztálya, az Év felnőtt női 
sportolója Majorosi-Lázár 
Anita kettlebell versenyző, az 
Év felnőtt férfi  sportolója Lő-
rincz Tamás birkózó lett. Az 
Év edzője díjban a CVSE Judo 

Szakosztályának edzői teamje 
(Bíró Tamás, Bíró Norbert, 
Mester Dániel, Varga István, 
Ken Kaida), az Év csapata díj-
ban a CVSE NB II-es felnőtt 
férfi  labdarúgócsapata része-
sült. A Cegléd Város Sport-

jáért díjat az Önkormányzat 
Képviselő-testülete a sport-
életben nyújtott kiemelkedő 
munkássága elismeréseként 
a Török János Mezőgazdasági 
és Egészségügyi Szakgim-
názium és Szakközépiskola 
testnevelés szakos tanárának, 
Bogádi Csabának ítélte. A leg-
rangosabb elismerést Sárfalvi 
Péter, az utánpótlás-nevelésért 

és sportkapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár és Takáts 
László polgármester adta át a 
kitüntetettnek. 

VGM 
Fotók: Kisfaludi István
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Romsics Ignác: 
A Nagy Háború és 

az 1918-1919-es 
magyarországi forradalmak

Bő 4 évvel ezelőtt írtam egy 
akkori könyvajánlóba, hogy 
ideje lenne alaposan, nem csak 
történészi szinten feldolgozni 
a magyar közelmúltat, kezdve 
a 100 évvel korábban kitört I. 
világháborúval, Trianonnal, 
folytatva a Tanácsköztársaságon 
és Horthy-korszakon át egé-
szen a két kommunista rend-
szerig, mivel sok eseményről 
még mindig torz, az aktuális 
vagy azóta már nem is aktuá-
lis politika által meghatározott 
képet ismerünk, és sokan fog-
gal-körömmel ragaszkodnak 
ezekhez a nézetekhez. Eltelt 
közben annyi idő, hogy immár 
az addig elképzelhetetlen anyagi 
és emberi veszteségeket okozó 
első világégés is több mint száz 
éve fejeződött be, és idén olyan 
mozgalmas év centenáriumához 
értünk, mint 1919. 

100 évvel ezelőtt, az év első 
hónapjaiban a Károlyi Mihály 
vezette demokratikus jellegű 
kormány végleg összeomlott, 
majd márciustól a Kun Béla 
nevével fémjelzett szovjet típu-
sú forradalom és a Tanácsköz-
társaság rémuralma kezdődött. 

Később se lett sokkal jobb, hiszen 
a vörösterrort a fehérterror vál-
totta fel a kommunizmus első 
magyarországi bukása, 1919 
augusztusa után. Nagy sikerű 
életműsorozatának harmadik 

kötetében Romsics Ignác a 20. 
századi magyar történelem eme 
sorsdöntő eseményeivel foglal-
kozik a tőle megszokott tárgyi-
lagossággal és alapossággal. 

Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
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A ceglédi sárközi népművé-
szeti kiállításra készülve láto-
gattam meg a 80 éves alkotót, 
aki nagy szeretettel fogadott 
és ízes tájszólással invitált be 
Babamúzeumába, amely való-
jában több, mint egy kiállítás! 

Már a találkozás pillanatá-
ban egy szokatlan dologgal 
szembesültem. Farkasné Pál 
Bözsi? 

„Azért mondom így, mert 
Sárközben megmaradt a le-

ánykori nevünk, ha öregasz-
szonyok vagyunk akkor is. De, 
akit vidékről hoztak férjhez, 
az még 50 év után is „csak” 
a Nagy Jancsi felesége” – ad 
magyarázatot, s az emlékeiből, 
élményeiből szegélyezett úton 
máris indulunk a múltidéző 
utazásra.

Az egykori dunai ártér feke-
te földjén találjuk magunkat, 
amely a XVIII. század végén 
meghozta az itt élő – őcsényi, 

decsi, sárpilisi, alsónyéki és 
bátai – lakosság számára a 
gazdagságot. Ennek egyik 
megnyilvánulási formája volt 
a viselet, a másik a festett 
bútor, mely szintén látható a 
múzeumban.

„Sárközben mindig öltöz-
tette az anya a lányát, még me-
nyecske korában is: befonta a 
haját, ráadta a pöndőket, ami 
a sárközi viselet fundamen-
tuma. Farban felvarrták, ez 
adta meg a kerekséget, utána 
jött 3-6 rokolya, majd a felső-
szoknya, kötény.” 

A gazdag lányok (itt mu-
latságba vannak öltöztetve 
-mutat a polcra) nagyon dí-
szes, drága borotvált selyem-, 
bársonyszoknyát hordtak, a 
szegény lányok sodrott se-
lyemben, paplanselyemben 
jártak, kinek mi jutott. 

A legpompásabbak a temp-
lomba járó ruhák voltak. 
Általában hatszor kapott egy 
gazdagabb lány új ruhát egy 
esztendőben, mindig úrva-
csora osztásra. Egy fejőste-
hén, vagy 1 hold föld ára volt, 
ha tetőtől talpig felöltöztették. 
Az anyag drágasága szabta 
meg a díszítést. Mindig azt 
mondta öreganyám, hogy 

A Kárpát-medence legpompásabb viseletei között tartják szá-
mon a sárközi viseletet. Kétségtelen, hogy egykor megadták a 
módját az öltözködésnek (is) ezen a vidéken. Hogyan éltek a 
18-19. században itt az emberek? Mit ettek? Hogyan mulattak? 
Milyen volt a munkamegosztás? Mindenre választ kapunk, ha 
ellátogatunk Decsre – Sárköz „fővárosába” –, ahol Farkasné 
Pál Bözsi népi iparművész, a népművészet mestere 200 db (!) 
zsűrizett viseletű babán mutatja be a sárközi nép életét a szü-
letéstől a koporsóig.

„Ha nem ragaszkodunk a gyökerünkhöz, 
elvész a régi világ”
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annyiba került a szoknyára 
a „perém”, mint maga a 10 
méter anyag.

Sárközben régen nagyon 
korán férjhez mentek a lá-
nyok, nem volt ritka a 14-15 
éves korban kötött házasság. 
Általában egy gyermek szü-
letett, ez azért volt, hogy ne 
osztódjon a birtok, s minél 
gazdagabb maradjon a család.

Tizennégy éves korban kon-
fi rmáltak s attól kezdve varr-
ták a jegykendőt a vőlegény-
nek, mert bármikor eljöhetett 
a kézfogó. A lakodalom után a 
jegykendőt felterítették a tisz-
ta szobában a felvetett ágyra, s 
nagy becsben tartották.

Ahol megromlott a házas-
ság, ott beletette kapcarongy-
nak a csizmájába a férj, lássa 
az egész falu. Ez volt a legna-
gyobb megszégyenítés. Nem 
váltak el, megmaradt a rossz 
házasság, mert azt mondták, 
hogy a gyerek miatt nem 
lehet.”

Ahogy telik az idő, az ap-
rócska múzeum polcain meg-
elevenedik a múlt. Fiatal és 
idős asszony, viseletén abrosz-
szal, a gyász napjaiban, a lako-
dalmi előkészületek közepette 
serénykedők a „készítőben”, 
szüretelő, halászó férfi ak, az 
ifj ú párt kísérő násznép mind 
a múltról mesélnek.

Van itt babalátogatóba érke-
ző komaasszony, karján félig 
letakart komatállal. „Nem 
kötötték össze a kendő négy 
sarkát, úgy vitték végig a fa-
lun, hogy lássák, milyen az a 

rétes vagy a kalács, ami ben-
ne van.”

Egy egész installáció őrzi a 
„körösztölő” szertartását.

„A kicsi babát 2-6 hetes 
kor között letakarva vitték a 
templomba. 10-15 kereszt-
anya volt – nem a testvér ke-
resztelt, - az anya meghívta a 
barátnőit, az apa a barátait. A 
keresztelés úgy történt, hogy 
egy vitte a babát a templom-
ba, egy tartotta a keresztvíz 
alá, hazafele pedig minden 
saroknál átadták a következő 
komaasszonynak, tehát mind-
egyiknek volt a kezében, mert 
mindegyik hivatalosan beírt 
keresztanya lett. Így lett aztán 
az egész falu egy idő után a 
keresztanyja mindenkinek.”

A következő polcon konty-
pántlikában ringatja a fi atal-
asszony a babáját, „hiszen a 
bíboros tekerőzős fejviselet 
már nem illette meg”.

Ízelítőt kapunk itt a mun-
kás hétköznapokból épp úgy, 
mint az ünnepi és lakodalmi 
előkészületekből.

„Szorgalmas, dolgos pa-
rasztnép lakta a vidéket. Ve-
tettek, kapáltak, arattak…. 
10-11 km-re lenyúlott a decsi 
határ, ezért hajnalban már 
főztek az asszonyok, hogy 
délre kiérjenek az ebéddel. Az 
aratók a munka végeztéig nem 
mentek haza, megaludtak a 
boglya tövében.”

Megcsodálhatjuk a szövés, 
fonás, gyöngyfűzés, tojás- és 
bútorfestés, hímzés, mosás, 
vasalás… mozzanatait és esz-
közeit. 

Betekintést nyerhetünk a 
házak belsejébe, a tiszta szo-
bába, utóbbiba „volt olyan 
parasztember, aki életében 
nem lépett be, csak ott volt 
felravatalozva.”

Felsorolni lehetetlen azt a 
sok értékes történetet, nép-
rajzi információt, amit ezen a 
délutánon kaptam Bözsi néni-
től. Szívből ajánlom minden-
kinek, akinek ezen a vidéken 
vezet át az útja, látogassa meg 
a múzeumot. 

Szöveg és fotók: KozI
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Hogyan készülnek, 
mit várnak a pártok, szervezetek?

2019 újra a választások éve. Hamarosan Euró-
pai Parlamenti jelöltekre, majd ősszel önkor-
mányzati képviselőjelöltekre szavazhatunk. A 
Cegléden alapszervezettel rendelkező pártokat 
kérdeztük, hogyan készülnek a választásokra 
és mit várnak ettől a két fontos eseménytől. 
Lapzártánkig az alábbi pártok képviselői vá-
laszoltak.

FEHÉR ISTVÁN 
választókerületi elnök, MSZP

Az Európai Parlamenti választások ese-
tében a helyi szervezetek feladata: ajánlá-
sokat gyűjteni, meggyőzni a szavazókat, és 
mozgósítani!  Egyáltalán nem mindegy, 
kik képviselik hazánkat az unióban vagy 
egyáltalán képviselik-e?

Az önkormányzati választás esetében 
azon dolgozunk, hogy találjunk megfelelő 
vagy támogatható polgármesterjelöltet és 
legyen minden körzetben megfelelő jelöl-
tünk. Összefogásra van szükség a mostani 
– nem kívánatos – vezetés leváltására. A 
legegyszerűbb megoldásnak a koordinált 

indulást tartom. Ebben az esetben minden 
körzetben két induló lenne. Ez a pártoktól, 
egyesületektől tökéletes együttműködé-
sét feltételez. Másik lehetőség a körzeten-
kénti közös jelölt, közös lista. Hogy mit 
várok? Becsületes helytállást és lényegesen 
jobb eredményt az előző választáshoz 
viszonyítva. Ha teljes összefogás lenne, 
legyőzhető lenne a FIDESZ!

HORVÁTH GÁBOR
önkormányzati képviselő, Jobbik

Az Európai Parlamenti választások 
esetében a Jobbik nem kíván összefogni 
egyik párttal sem. 

Az önkormányzati választásokról pedig 
az a véleményem, hogy ha az ellenzéki 
pártok nem fognak össze, akkor nem 
érhetünk el eredményt. A legutóbbi vá-
lasztáson is látható volt, több körzetben 
1 vagy néhány szavazattal nyert a Fidesz. 
Ha a szavazatok nem „szóródtak volna” 
szét, nem ilyen eredmény született volna. 
A közös célok elérése, a Fidesz leváltása 
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Öt alkalommal tartottak 
Cegléden forgalomlassí-
tó demonstrációt civilek, 
szakszervezetek és pártok. 
A Mozdony utcából indul-
va három útvonalon haladt 
az autókonvoj. A legutolsó 
demonstráción voltak a 
legtöbben, mintegy 30 jár-
mű vett részt az „Elegünk 
van” jelmondatú forgalom-
lassításon. A január 19-i 
országos demonstrációhoz 
is csatlakoztak a ceglédi 
tüntetők, a Bocskai utcán 
félpályás lezárással fejezték 
ki véleményüket.

Öt alkalommal tartottak Cegléden 
forgalomlassító demonstrációt

érdekében a Jobbik kész együttműködni 
mindenkivel, aki a magyar emberek érde-
keit képviseli. Ez fontos kitétel: kizárólag 
azokkal a pártokkal és szervezetekkel, akik 
valóban ezt teszik. Ha nem lesz ellenzéki 
összefogás, akkor nem lesz változás és 
folytatódik tovább mindaz, amit most 
tapasztalhatunk. 

HÖRÖMPŐ ANNAMÁRIA
a FIDESZ Ceglédi szervezetének 

elnöke
A májusi EP választásokon eldől, hogy 

milyen Európában szeretnénk élni. Meg-
erősítjük-e a keresztény nemzetek Euró-
páját, vagy utat nyitunk a migrációnak. A 
Fidesz az erős nemzetek keresztény Euró-
pája melletti kiállásra hív fel mindenkit. 

Ezt a Fidesz kínálja jelenleg egyedül, mivel 
minden más politikai szereplő inkább 
az egyébként egymásnak ellentmondó 
értékrend nélküliségeik kavalkádjának 
maszlagában, egymásba kapaszkodva 
próbál hatalomra jutni. Semmi más nem 
tarthatja össze őket a hatalomvágyon kí-
vül. Eközben a Fidesz helyi szervezete 
szabályozott rendszerben, ugyanazon 
értékeket képviselve végzi a dolgát. A he-
lyi csoport készül az októberi választásra, 
ahol dönthetünk, hogy megmaradunk-e a 
gyarapodás, a fejlődés útján, vagy átadjuk 
a vezetést azoknak, akiknek egyetlen cél-
ja a hatalom megszerzése és ezért még 
az ördöggel is lepaktálnának. A Fidesz a 
gyarapodó Cegléd melletti összefogásra 
hív fel mindenkit.
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MOZGÁS 
AZ EGÉSZSÉGÉRT

Egészségmegőrző tornafog-
lalkozást tartottak az Idősek 
Otthonában. A teljes testet 
átmozgató gyakorlatok mel-
lett nagy hangsúlyt fektettek 
a koordinációs képességek 
fejlesztésére is. A rendszeres 
mozgás fontos időskorban, 
hiszen így enyhülnek a testi 
fájdalmak és néhány betegség 
kialakulása is megelőzhető.

MAGYAR 
HORGÁSZKÁRTYA
Idén a horgász regisztráció után 
nem horgász igazolványt, hanem 
Magyar Horgászkártyát kapunk 
majd. A személyi igazolvány 
méretű plasztikkártya kiváltja 
a horgászigazolványt, valamint 
a kapcsolódó elektronikus al-
kalmazásokkal egyszerűbbé és 
gyorsabbá teszi az ügyintézést, 
valamint az adminisztrációt.

KÁRBEJELENTÉS 
MOBIL-
APPLIKÁCIÓVAL

Jelentősen lecsökken az ügy-
intézés ideje ha valaki az új 
elektronikus kárbejelentőt 
használja. Ugyan az alkal-
mazás még alig 10 napja vált 
elérhetővé, már most vannak 
jó tapasztalatok – mondta el a 
Városi Televízió híradójának 
az egyik ceglédi alkusz cég 
tulajdonosa.

hírek
innen-
onnan
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VÁLTOZOTT A TÖRVÉNY
Életbe lépett a földforgalmi 
törvény módosítása. Egyebek 
mellett vizsgálják az átlátható 
birtokviszonyokat. Vagyis, hogy 
aki földet szeretne venni, való-
ban ő fog-e gazdálkodni rajta és 
nem valakinek a nevében vásárol. 
Nem lesz lehetőség feles bérleti 
szerződésre, de arra sem, hogy 
valaki csereszerződéssel bonyo-
lítson üzletet. Nagyobb hangsúlyt 
kap a Nemzeti Agrárkamara 
állásfoglalása, döntő szempont 
lesz a rendszerben. 

ŐKET KERESIK!

Biztonsági kamera felvétele 
alapján keres egy nőt és egy 
férfi t a ceglédi rendőrség. 
Az egyelőre ismeretlen el-
követők január negyedikén 
a malomtószéli bevásár-
lóközpontban bevásárló 
kocsiból lopták el egy férfi  
táskáit. A táskákban közok-
irat, magánokirat és kész-
pénz is volt.

Rohamosan nő az infl uenzá-
sok száma az országban. Janu-

ár első hetében 75 százalékkal 
többen jelentkeztek az orvo-

TÍZ ÉVE NEM VOLT ENNYI BETEG soknál a betegség tüneteivel 
mint az azt megelőző héten. A 
magas lázzal, végtag-és torok-
fájással, köhögéssel járó inf-
luenza a gyerekeket és a fi atal 
felnőtteket érinti leginkább, az 
idősebbek között kevesebb a 
beteg. A laboratóriumi vizsgá-
latok szerint az infl uenza „A” 
vírusa a domináns. Az orvo-
sok javaslata szerint gyakori 
kézmosással, sok vitaminnal 
és kiegyensúlyozott táplálko-
zással nagyobb az esélye hogy 
elkerüljük a betegséget. 
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Drága Barátom!
Elmentél.
Tudtuk, hónapok óta tudtuk, 
hogy be fog következni, be-
széltünk is róla, de ettől még 
a fájdalom nem kisebb.

Szép és nehéz volt a pá-
lyád. Kisgyermekkorodban 
kerültél Ceglédre. A háborús 
évek és az azt követő időszak 
nem kedveztek egy művészi 
pályának. Hiába fedezte fel 
Veér Laci bácsi istenáldotta 
tehetségedet, a címfestő fi a 
is címfestőnek tanult. Édes-
apád még csak otthon, a ’fi -
óknak’ festegetett, de Te már 
az ötvenes években is készültél 
egy későbbi művészi pályá-
ra. Tanultál katonaidőd alatt 
Chiovinitől, később „levelező 
tagozaton” Kopasz Mártától, 

Varga Nándor Lajostól. Meg-
ismerkedtél a kor nagynevű 
grafi kusaival, Fery Antallal, 
Stettner Bélával, Kass János-
sal. Terveztük, hogy meg-
látogatjuk Tóni bácsi lányát, 
de itt a földön ez már elmarad 
(csak tudd, Vera még aznap 
írt, hogy szomorúan értesült 
a távozásodról).

Szerencsére munkahelye-
den kiélhetted kreativitásodat, 
művészi ambícióidat. Időn-
ként bekopogott hozzád Bene-
dek Péter, hogy „Lacikám, adj 
már egy kis föstéket!”. Adtál! 
És Péter bácsi olyan színekkel 
festett, amilyenekkel segíteni 
tudtad.

A talán legnehezebb grafi -
kai technikába, a fametszetbe 
szerettél bele. Igaz, mellette 

készítettél linót rézmetszetet 
és -karcot, akvarellt, olaj-
festményt is. Megtanultad 
a technikákat, beszerezted, 
megcsináltad a szükséges 
eszközöket. Opusaid sorszá-
mozása megszakadt, a 714.-et 
már csak a felhők szélén ké-
szítheted el. Ez némileg igaz-
ságtalan, mert számos műve-
det nem sorszámoztad magad 
sem. Bekopogtak, kértek egy 
oklevelet, egy emléklapot, egy 
illusztrációt, egy éremtervet, 
és Te megcsináltad. Kedvte-
lésből, barátságból.

Szereztél művészi hírnevet. 
Nem is akármilyet! Don-
quijotés grafi káid bejárták a 
világ kiállítótermeit, múzeu-
mokba, képtárakba kerültek, 
könyvekben jelentek meg 

Nagy László Lázár (1935–2019)
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illusztrációként. Mosolyogva 
mondtad, hogy a nagynevű, 
kitüntetésekkel elhalmozott 
pályatársak közül kevesen 
kaphattak ekkora megtisztel-
tetéseket. Kaptál persze Te 
is hivatalos elismeréseket, 
különösen szeretett városod 
látott el ezekkel bőségesen. 
Fel nem sorolom, megteszik 
ezt helyettem mások és a le-
xikonok.

Internet, email, facebook, 
digitális fényképezés. Ezeket 
is megtanultad, elkezdted a 
művészi fotózást is. A kor 
nem lehet akadály!

Együtt látogattuk a kultu-
rális eseményeket. Nagy él-
ményt jelentettek számomra 
a közös vacsorák. Csak úgy 
egymásnál, sokszor előzetes 
megbeszélés nélkül. De így 
voltak ezek igazán barátiak. 
Aztán elkényelmesedve órá-
kon át beszélgettünk, elemez-
tünk képeket.

Villámcsapásként jött be-
tegséged. A műtétek, kezelé-
sek ellenére optimista voltál, 
bíztál felépülésedben. Életben 

tartott, hogy készül az élet-
műved összegzését bemutató 
könyv (köszönet érte Korné-
liának), és készültél a kiállítá-
sodra. Nekifogtál egy nagy-
méretű tollrajz-sorozatnak, 
amely látszólag Don Quijoté-
ról szól, de valójában Rólad! 
Tizenegy műremek. Néha fá-
jóan, néha ironikusan, néhány 
képre magadat is odarajzolva 
adtál fricskát a sorsnak. És az-
tán jött a kiállítás-megnyitó. 
Sokan voltak! Nagyon sokan! 
A folyosón, az udvaron állva 
várták azt, hogy bejussanak, 
találkozzanak Veled, aláírd a 

katalógust, a meghívót, meg-
tekintsék a kiállított képeket, 
egyéb tárgyakat. Két nap után 
visszamentünk, és együtt újra 
megnéztük, nézegettük. Egy 
hét múlva ismét bekerültél a 
kórházba.

Számos terved volt még, 
erről is sokat beszélgettünk. 
Bár ne volna oly nagy tá-
volság álom és valóság kö-
zött! A régi mesterségeket 
bemutató grafi kák közül a 
pék elkészült, a kádárnak 
nekifogtál, a kovács már csak 
terv maradt. Szerettél volna 
még „második szülővárosod-
ról” (Te írtad!) is grafi kákat, 
a sok-sok nyomólemezről, 
dúcról újabb nyomatokat ké-
szíteni. Mindig elosztogattad 
a nyomatokat, így mutatóba 
is alig maradt.

Ezek már csak tervek ma-
radnak itt lent, de hagytál 
nyomot magad után ebben a 
világban is. Barátom, Te csak 
rajzolgass tovább ott fent má-
sok és a magad örömére!

JI, a Krónikás
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Az ORFK – Országos Baleset-
megelőzési Bizottsága 2019. 
január 10-én a Teve utcai szék-
házban rendezte meg az V. Or-
szágos Iskolarendőr Szakmai 
Napot, amelyen dr. Halmosi 
Zsolt r. vezérőrnagy, orszá-
gos rendészeti főkapitány-he-
lyettes kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként az év 
iskolarendőre címmel jutal-
mazta Sós Zsanett c. r. törzsőr-
mestert, a Ceglédi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának munkatársát. 
Életéről, munkájáról beszél-
gettünk a kitüntetettel.

– Már kiskorában rend-
párti volt, és mikor döntötte 
el, hogy rendőr lesz?

– Hároméves koromban 
fordult meg először a fejem-
ben, hogy rendőr leszek, még 
az óvodámban. A rend szere-
tete és az arra való törekvés az-
óta is végigkíséri az életemet, 
emellett maximalista vagyok 
magammal szemben minden 
feladatom elvégzésében. Az 
álmom hosszú időre szerte-
foszlott. Párkapcsolatom ré-
vén kerültem 17 esztendeje 
Ceglédre. Az érettségi mellett 

kereskedelmi és ruhaipari 
végzettséget szereztem és első 
munkahelyem itt a városban 
a Diegoban volt, ahol a lakás-
textil osztályon dolgoztam 
eladóként. Egy kedves rendőr 
ismerősöm csábított az egyen-
ruhások közé mondván, hogy 
most éppen felvétel van, és 
szívesen látnak lányokat is 
a testületnél. 2011. február 
elsején szereltem fel.

– Hogyan alakult a rend-
őri pályája?

– Ahogy beöltöztem, azon-
nal Rendészeti Iskolába küld-
tek Miskolcra. A képzés első 
részében hat hónapig az isko-
lapadban ültünk. Amit másfél 
év gyakorlati idő követett, 

amelynek során a Ceglédi 
Rendőrkapitányság Alber-
tirsai Rendőrőrsén kezdtem 
közrendvédelmi járőrként. 
Még ez alatt az idő alatt be-
kerültem a kapitányság igaz-
gatásrendészeti osztályára, 
ahol szabálysértési előadó 
lettem. 2013-ban a közle-
kedésrendészetre helyeztek 
járőrnek, innen mentem visz-
sza az iskolába, ahol egy év 
tanulás várt rám. Máig sem 
hiszem, hogy az első vizsga-
modulomat kiváló minősítésű 
bizonyítvánnyal teljesítettem. 
A szakmai területeket bejárva 
a szabálysértés és a közleke-
désrendészet került legköze-
lebb a szívemhez. A szolgálati 
karrierembe beleszólt egy 
kedves kis jövevény, 2015-ben 
megszületett kisfi unk, Nolen. 
Még kétéves sem volt és én 
már ismét szolgálatba álltam 
2017. január 1-én. Újabb ki-
hívás várt rám a fehéringes 
közlekedésrendészetiek csa-
patában, ahol első körben 
balesetmegelőzési feladato-
kat láttam el. Majd csatolt 
munkakörként iskolarendőr 
lettem és a múlt év áprilisától 

AZ ÉV ISKOLARENDŐRE CEGLÉDI
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elkezdtem megismerkedni 
a bűnmegelőzési területtel 
is. Nemrégiben megbíztak 
az iskolarendőr koordinátor 
feladatok ellátásával. Huszon-
három iskolarendőrünk van. 
Szóval a munka terén van mit 
a tejbe aprítanom, mert mint 
mondtam az iskolarendőrség 
mellett baleset- és bűnmeg-
előzési feladatokat végzek, 
koordinálom a kerékpárre-
gisztrációt, tavasztól őszig 
részt veszek a kerékpáros 
járőrszolgálatban, és a mun-
kaköröm vonatkozásában 
kapcsolatot tartok a sajtóval 
stb., stb. 

– Beszéljük arról, amiért 
az elismerést kapta, az is-
kolarendőrségről.

– Az iskolarendőr prog-
ramot az Országos Rend-
őrfőkapitányság Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága 
indította el 2008-ban. A fel-
adat ellátása során elsősorban 
az általános iskolásokkal fog-
lalkozunk. A kapitányság az 
illetékességi területén lévő 
valamennyi középiskolával 
is együttműködési megálla-
podást kötött.  A program fő 
célja a gyermekek biztonságos 
közlekedésre való nevelése 
bűn- és balesetmegelőzés 
vonatkozásában egyaránt. Az 
iskolarendőröknek rengeteg 
feladatuk van. A tanévkezdés 
előtt ellenőrzik az iskolák kö-
zelében lévő KRESZ táblák 
meglétét, állapotát s szükség 
esetén intézkednek a hibák 
kijavítása iránt. Szeptem-

berben demonstratív rend-
őri jelenlétet biztosítunk az 
iskolák környékén. Ebbe a 
polgárőröket és a közterü-
letfelügyelőket is bevonjuk. 
Havonta saját tematikájú és 
igény szerinti előadásokat 
tartunk a gyerekek számára 
például közlekedésrendé-
szetről, bűnmegelőzésről, a 
kábítószerfogyasztás és az 
internet veszélyeiről. Szívesen 
részt veszünk szülői értekez-
leteken, ahol az említett té-
mák kerülnek szóba. Fontos 
kialakítani a gyermekekben 
a biztonságérzetet, továbbá a 
rendősrég iránti szimpátiát. 
Sokféle interaktív játékkal is 
hozzájárulunk a tanulók ba-
lesetmegelőzési ismereteinek 
gyarapításához. Ezek közül 
csak kettőt említek, amelyek-
nek rendszeressé tételében 
aktívan közreműködtem. A 
„Piros pajzs a biztonságért” 
rendkívül látványos akció és 
nagyon élvezik a gyerekek.  
Ennek során a gyalogosát-
kelőhelyen piros ernyőkkel 
sorakoznak fel a diákok. Eze-
ket kinyitva az autósok felé 
fordulva felhívjuk a fi gyelmet 
az elsőbbségi jogszabályok 
betartására a gyalogosátkelő-
helyeken.  Saját ötletem a „Ka-
ros forgalomirányítás”, amiről 
még a Zsaru Magazin is írt. 

Ennek konkrét célja, hogy eb-
ben a rohanó világban a gye-
rekek oda tudjanak fi gyelni a 
közlekedés más résztvevőire. 
A játékos feladatban a kon-
centráció kapja a főszerepet, 
amivel a legtöbb baleset meg-
előzhető.  Kialakítunk egy 
fi ktív útkereszteződést. Egy 
gyerek középen állva rend-
őri karjelzésekkel irányítja a 
többiek által alakított autók 
forgalmát. Az interaktív játék-
ban a szerepek cserélődnek. 
Feladataink ettől az évtől to-
vább gyarapodnak, megkez-
dődik az ovizsaru program. 
Természetesen az apróságok 
életkorának megfelelő játékok 
sokaságával fogjuk a kicsinye-
ket a biztonságos közlekedés 
szabályaira tanítani. Nagyon 
szeretem ezt a munkát. Jó látni 
a munkánk iránt érdeklődő 
szülőket és fiatalokat, akik 
már messziről ismerősként 
köszöntenek a boltban, vagy 
az utcán. Vaskos dossziéban 
gyűjtöm azokat a rajzokat, 
amelyeket a srácoktól kaptam 
ajándékba. Azokból rendsze-
resen kiteszek egyet-egyet az 
irodám falára, ránézve még 
inkább érzem, hogy szép pálya 
az enyém, érdemes csinálni! 
Végezetül elárulom, végte-
lenül boldog vagyok, hogy 
elnyertem az év iskolarendőre 
címet. Amely csak részben 
az enyém, mert soha nem 
kaptam volna meg segítőkész 
vezetőim és nagyszerű kollé-
gáim támogatása nélkül.

Kőhalmi Dezső



24. oldal

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Január 26-27. (szombat-va-

sárnap): Dr. József András 

Albertirsa, Táncsics u. 3. T: 

06-20-5305521.

Február 2-3. (szombat-vasár-

nap): Dr. Kárpáti László Cse-

mő, Petőfi  u. T: 53/392-037.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET JANUÁR 10-14.

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

Ügyeleti időben a szolgáltatási 
díjak magasabbak a hétköz-
napokon megszokottaknál!

Január 25.  Felszegi Gyógyszertár Cegléd, Bajcsy-Zsi-

linszky tér 3/a. Telefonszám: 500-785. Készenléti 

telefonszám: 06 30 407 1320.

Január 30.  Schulek Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi 

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

telefonszám: 06 30 531 8678.

Január 26.  Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi 

út 11. Telefonszám: 316-620. Készenléti telefonszám: 

06 20 369 0110.

Január 31. PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, Malomtó 

szél 30. TESCO Áruház Telefonszám: 500-252. Készen-

léti telefonszám: 06 20 269 0075.

Január 27.  Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, Szabadság 

tér 9. Telefonszám: 500-079. Készenléti telefonszám: 

06 70 296 2869.

Február 1.  Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi 

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

szám: 06 30 531 8675.

Január 28. Gyógyír Gyógyszertár 2700 Cegléd, Rákóczi 

út 7. Telefonszám: 319-200. Készenléti telefonszám: 

06 30 333 4401.

Február 2.  Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, Szent 

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

léti telefonszám: 06 20 579 2659.

Január 29. Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 2-4. 

Telefonszám: 500-295. Készenléti telefonszám: 06 

30 989 7341.

Február 3. Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. Tele-

fonszám: 315-114.  Készenléti telefonszám: 06 20 

476 0699.
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– Családi hagyomány az 
óragyűjtés?

– Szó sincs róla. Igaz nagy-
szüleimnek volt két szép fa-
liórája, az egyik feles ütős 
súlyos óra, a másik csendes 
és kulccsal kell felhúzni. Mű-
ködőképes mindegyik. Az első 
karórámat még tini koromban 
kaptam a szüleimtől a konfi r-
málásomra. A koronás Mar-
vin ma is üzemképes. Annak 
idején még a világhírű Doxá-
nál is különlegesebbnek, rit-
kábbnak számított. 1980-ban 
lettem ügyvéd, már jócskán 
benne voltam a praxisban, 
amikor kialakult bennem az 
óraszeretet. Valahogy hozzám 
került egy működésképtelen 
öreg falióra. a műhelyben 

szétszedtem, berajzoltam ho-
gyan állnak a fogaskerekei és 
megjavítottam. Ettől kezdve, 
amikor hazaértem a szellemi-
leg fárasztó napi munkából és 
ketyegő szerkezetek között 
szívesen kikapcsolódtam az 
ügyvédi iroda és a bíróság 
gyakran feszült légköre után. 
Volt olyan szerkezet, ame-
lyikre az órások azt mondták, 
hogy javíthatatlan. Napokig 
vizsgáltam a működését. Míg-
nem, rájöttem a hiba nyitjára. 

Így alakult ki lépésről lépésre, 
fokozatosan a gyűjtőszen-
vedélyem.  Ismert lettem az 
órás, a régiségkereskedő és 
az óragyűjtő körökben. Hí-
vásra Debrecentől Sopronig 
bárhová elmentem egy jó 
óráért, vagy óraszerkezetért. 
Nem szívesen válok meg tő-
lük, egy kezemen meg tudom 
számolni mennyit cseréltem 
el másikért. Aukciókon is 
rengeteg órát vettem. Egy-
szer Svájcban járva többen 
ellátogattunk az óragyártás 
Mekkájába, Schaffh  ausenbe. 
Egy óragyárban csoportos 
látogatás során megnézhettük 
a legkorszerűbb óragyártási 
technológiát. Majd napokig 
bújtuk az óváros régiségbolt-
jait és órásüzleteit. Sokat be-
szélgettem a szakemberekkel. 
Lakásukban egymás hegyén, 
hátán álltak az órák. Még a 
műhelybe és a kazánházba 
is jutott bőven belőlük.  Ám 
korom előrehaladtával és a 
pályámon fokozódó terhelés 
hatására fogyott a türelmem 
a javítással, restaurálással járó 

Dr. Tóth Zoltánék lakásában tiktakolnak, kakukkolnak, bim-
bamoznak a falak, polcok és szekrények a rájuk helyezett ritka 
különleges óráktól. Amit ők a legnagyobb természetességgel 
fogadnak, s ha véletlenül valamelyik álló-, fali-, vagy kandelá-
beróra megállna, azt azonnal észreveszik, és rögvest felhúzzák 
az elcsendesedett szerkezetet. Ha ez meghibásodik, a legtöbb 
esetben megjavítja a gyűjtők körében a régi órák nagy sze-
relmeseként ismert ceglédi ügyvéd. Vele beszélgettünk nem 
mindennapos, jó harminc éve tartó szenvedélyéről.

ÓRÁKAT JAVÍT AZ ÜGYVÉD
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babaramunkához, bíbelődés-
hez.  Ezért nyolc esztendeje 
abbahagytam az óragyűjtést. 

– Mennyi és milyen fajta 
órából áll a gyűjteménye?

– Fali ingaóráim száma 74 
darab és hét darab állóórám 
van. Található a gyűjtemé-
nyemben több úgynevezett 
párkányóra. Ezeket a kan-
dallók párkányára tették és 
döntően márkás porcelánból, 
vagy rézből készültek.  Az a 
jellemzőjük, hogy a középen 
lévő óra mellett mindkét ol-
dalon váza, vagy többkaros 
gyertyatartó áll. Mindössze 
három, régi, hagyományos, 
úgynevezett paraszt kakuk-
kos órával rendelkezem. Az 
egyik a negyedeket üti és még 
ébresztő is van benne. Ma már 
nagy ritkaság ezek között az 
úgynevezett Bácska óra, ami 
szinte minden jobb módú dél-
vidéki paraszt tanyán ott dísz-
lett a falon. Bel- és külföldön 
egyaránt hódoltam a szenve-
délyemnek. A gyűjteményem 
legsúlyosabb „egyénisége” egy 
fekete márványból faragott 
asztalióra, ami fél mázsás. 
Olyan különleges, torziós in-
gája van, amelyik forog benne.  
Ezen fajták között található a 
világban olyan is, amelyik egy 
évig jár, vagy akár 400 napig 
működik egy felhúzással. Az 
éves működésűt karácsonyi 
órának is nevezik, mert évente 
mindig a jeles ünnep napján 
húzták fel. Az én óráim között 
is található olyan, amelyik 90 
napos, tehát három hónapig 

jár megállás nélkül. Nem iga-
zán gyűjtöttem zsebórákat, 
mégis rengeteg van belőlük. A 
legkülönlegesebb a jó tenyér-
nyi nagyságú Doxa 24 (a szám 
a méretre utal). Amelynek hát-
lapján különböző motívumok 
domborművei láthatók.  Egy 
darab gőzmozdonyosom van, 
ami mozdonyvezető nagyapá-
mé volt, amit egyszer sajnos 
elloptak a Trabantomból. A 
vadászati motívumosokból 
hét darabbal rendelkezem. 
Ez majdnem a teljes kollekció 
ebből a sorozatból. 

– Meséljen kicsit az öreg 
órák karbantartásáról, ja-
vításáról…

– A régi öreg mesterek las-
san kihalnak a szakmából, 
velük együtt eltűnnek az ál-
taluk gyűjtögetett alkatrészek 
is. Nekem még volt olyan 
órásmester ismerősöm, aki 
a Garai téri piacon lévő kis 
műhelyében legyártott bár-
milyen fogaskereket az órába. 
Az egyik gyönyörű szép álló 
óránknak korhű számlapot 
gyártott és sárgarézből, az ere-

detivel megegyező stílusú, dí-
szes óramutatókat is készített 
sárgarézből. A faszerkezetek 
javításához épület- és bútor-
asztalos apósomtól kiválóan 
megtanultam a politúrozást, 
ami nagy segítségemre volt 
a fából készült óratokok res-
taurálásban. A régi fatokokat 
csontenyvvel ragasztották 
össze. Ha kellő óvatosság-
gal kopogtattuk gumi- vagy 
fakalapáccsal, akkor azok 
szétszedhetők apró darabokra. 
Nagyon sok óra tokját szed-
tem szét és raktam már össze. 

– Nem gondolta sosem, 
hogy egy kiállításon má-
soknak is megmutatja ritka 
szép gyűjteményét?

– Volt régebben egy kísér-
letem a Kossuth Múzeum-
mal, de nem jártam sikerrel. 
Most, hogy abbahagytam a 
gyűjtést ismét megfordult 
bennem a gondolat, hogy a 
nagyközönség elé tárom a sok 
szép órámat. Levelet írtam Ta-
káts László polgármesternek, 
hogy 15 évre díjmentesen a 
város rendelkezésére bocsá-
tom a több, mint 10 millió fo-
rint értékű gyűjteményemet. 
Amennyiben azt egy kellőn 
biztosított helyen kiállítják az 
érdeklődők számára. Kíván-
csian várom a választ. Ha a 
válasz a legnagyobb sajnála-
tomra nemleges lenne, akkor 
eladom az eddig féltve őrzött 
kincseimet, mert két fi am kö-
zül egyik sem érdeklődik az 
óragyűjtés iránt.

Kőhalmi Dezső
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Amikor a legtöbb ember a késő 
őszi rossz hangulatát próbálja 
elterelni, az igazi természetku-
tató veszi a téliesebb öltözetét 
és nyakába kapja a fotómasi-
náját. Előbb csak az otthoni 
ablakából kémlel a kertjére, s 
ha megérkeztek a meggyvágók 
és a süvöltők, a vadludak meg 
dél felé húznak – várja a hide-
get, majd a köztes enyhüléskor 
a havazást. 

A tél hőmérsékletileg és csa-
padék tekintetében igazán 
hullámzó: hol télies, hol tél-
végien hóolvasztó, vagy éppen 
már tavaszhírnök jellegű. 
Szegény verebek és cinkék 
sem tudják, udvaroljanak, 

vagy csak az élelmet keressék, 
mert a „belső naptárjuk” sze-
rint még messzi van Valentin 
napja. 

Szabó Sándor a Bükk, Bor-
sod hegyein a kaptatókon 
szerezte meg lábai edzettségét, 

mint tájékozódási futó és jeles 
természetfotós. Viszont so-

sem téveszti szem elől a Gerje 
mente természeti szépségét, 
amit meg is örökít. Mennyivel 
gazdagabb az élete így, mint-
ha a városban kanyarogna 
autójával, esetleg gyalogolna 
úttalan utakon bosszankodva, 

hogy a latyakot meg a sáros vi-
zet megint rácsapták ruhájára.

Tényleg teszi a dolgát, Ő 
a természet ceglédi króni-
kása, és már arra sem fi gyel, 
mennyit kap vissza munkás-
ságáért cserébe… A mostani 
képsor legközelebb a város-
hoz az Öreg Gerjébe torkolló 
Kis-Gerje befolyásánál van, 
mert nyíltan vállalja, amit As-

Mandarin récék is idejárnak

Ha nincs víz – csinálnak

Nem drón, 
hanem fi gyelmes sirály

Alacsonyan jár a nap télen

ÉLET A TÉLI GERJE MENTÉN
Szabó Sándor természetfotós képei
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Örök hűség
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sissi szt. Ferenc is tett, a természet szeretetén 
át kezdetektől eljutott az istenhitéig. Neki így 

sosem kellett hangos ideológiai fordulatokat 

tenni, a keresztvetés nem a tegnapelőtti tanu-
lás eredménye! Olyan az Ő munkássága, mint 

a legendás Gál Geláz bencés atyáé volt: a jó 
természeti kép valójában egy ima! 

Surányi Dezső

KEVESEBB 
A JÉGKÁR!

Jók a jégkárelhárító rendszer első tapasz-
talatai. 2018-ban volt az első év, hogy be-
üzemelték a talajgenerátorokat az 
országban, amelyeknek köszönhe-
tően kisebb jégdarabok hullottak 
az égből, sőt előfordult hogy telje-
sen elolvadtak, mire a földre értek. 
Cegléden és környékén is jóval 
kevesebb jégkár volt, mint az előző 
években-mondta Klément György, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Pest megyei alelnöke. A talajon 
működő generátorok lényege, hogy 
ezüst-jodidot párologtatnak a leve-
gőbe, így több, de kisebb jégdarabok 

hullanak a földre, amelyek vélhetően jóval 
kisebb károkat okoznak, illetve előfordulhat, 
hogy már el is olvadnak, mire leérnek. Az 
országos rendszer kiépítése során 984 új 
talajgenerátort telepítettek.

Könnyű bundában, bár sovány a legelő

A mérce most kevesen mutat

Tükörképpel szembesülve

Lehet alámerülni!
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

30. oldal

„A vonat minden akadály 
nélkül meghaladván a rövid 
utat, 11 óra 40 perczkor Kos-
suth villájának kapuja előtt 
megállott. Itt a küldöttség 
tagjai az 1848 óta ereklye-
ként megőrzött czeglédi lovas 
nemzetőrség zászlaja alá cso-
portosulván, a nyitott kapun 
bevonultak, a Baracconeból, 
Collegnoból, Gruliascoból 
és más helyi vidéki helyekről 
egybegyült több százra menő 
néptömeg által körülvéve 
és megéljenezve, csendesen 
közeledtek a kert közepén 
álló villa felé, melyhez mi-
dőn közeledtek, az ajtó előtt 
megjelent – szokása szerint 
feketébe öltözve – KOSSUTH 
LAJOS… A küldöttég tagjai 
észrevevén a volt kormányzó 

tiszteletet parancsoló alakját, 
hangos éljen KOSSUTH LA-
JOS! kiáltásokba törtek ki; 
de legnagyobb részt a nagy 
hazafi  megpillantása oly el-
fogulttá tette, hogy ajkaik 

alig voltak képesek éljenzésre 
nyilni. Ezen üdvözlésre KOS-
SUTH levette kalapját, hogy 
azt megköszönje, ősz fürt-
jeinek látására könybelábadt 
minden szem... A küldöttség 
tagjai félkörben fel lévén állít-
va a ház előtt, Simonyi Ernő 
a következő rövid beszéddel 
mutatta be KOSSUTH LA-
JOSNAK a küldöttséget: 

Hazánk mélyen tisztelt nagy 
fia, Magyarország felejthe-
tetlen kormányzója! Enged-
je meg hogy bemutassam 
Önnek Czegléd városának 
100-as küldöttségét. … Ezen 
100 polgár, kik mint Czegléd 
városának küldöttei ma Ön 
előtt megjelentek, az egész 

magyar nép rokonszenvétől 
kísérve jöttek ide…

KOSSUTH mélyen meg-
hatva, időnként könnyeit tö-
rölgetve azon varázshangon 
és a szónoklat azon hatalmá-
val, melynek titkait ő inkább 
megközelítette, mint bárki 
más, mondotta a meghatott 
és hangosan zokogó küldött-
séghez a valóban nagyszerű 
beszédet…: És önök uraim! 
kik engem most körülvesznek 
hazámfi ai! véreim! fi ai közös 
édesanyánknak, a hazának, 
melyet én huszonyolcz éve 
nem láttam. Elgondolhatják 
önök, minő rohamát az ideg-
rázó emlékezeteknek költi föl 
agyamban e találkozás ; minő 
viharát az érzelmeknek e bu-
bánatos öreg kebelben!”

(A Czeglédi Százas Küldöttség 
Kossuth Lajosnál Barracconeban, 
Olaszországban: 1877. január 24.: 
Részletes leírása a küldöttség uta-
zásának, fogadtatásának és vissza-
térésének. – Budapest : Franklin, 
1877. p. 58-64.)

  1877. január 24.
A ceglédi százas küldöttség látogatása 

Kossuth Lajosnál
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Jézusról, a keresztyének meg-
váltójáról szeretnék írni, de ah-
hoz elengedhetetlen megérteni 
először is, hogy mit jelent ez a 
szó: „megváltás”. 

A megváltás szó egyszerűen 
ennyit jelent: megvásárolni, 
kivásárolni. Például: „Meg-
váltottam a jegyemet”. Meg-
adtam érte, ami jár, most már 
az enyém.

A megváltás szó komo-
lyabb fogalomként azt jelenti, 
hogy az embernek nehéz az 
élete, és ebből kell kiváltani, 
kivásárolnia valakinek vagy 
valaminek. Ennyit tehát a 
képlet, ezt jelenti a megváltás: 
valaki vigyen el minket a föl-
di bajokból. „Állítsátok meg 
a világot, ki akarok szállni!” 
(Angolul: „stop the world, I 
want to get off ”.) A megváltás 
gondolata azt a vágyat fejezi 
ki, hogy a földi kínlódások 
világából jussunk át oda, ahol 
látjuk beteljesedve az életet, 
szenvedés nélkül. 

De jogos-e ez a vágy? Tény-
leg olyan sok a szenvedés? 
Nos, az emberi életnek sok 
kínja és nehézsége van. De 
ha netán habkönnyű az éle-
tünk, akkor is a halál vár 
ránk az élet végén. Életünk 
az elmúlás árnyékában ten-
gődik napról-napra. Ezzel 

bizony valamit kezdeni kell. 
Szeretnénk látni és tudni az 
életünk értelmét!

Mi lehet megváltás? Például 
a kényelem és az élvezetek 
kultusza. Amikor mindent 
megkapok, akkor elfelejtem 
bajaimat. Kár, hogy gyorsan 
elillan kényünk és kedvünk 
kiszolgáltatása – túl hamar 
megszokjuk a jót, többet, mást 
és újabbat akarunk rögtön. És 
úgy tűnik, a halállal se nagyon 
tudunk mit kezdeni, élvezet 
ide, kényelem oda. 

Megváltásként sokszor for-
dulunk a jövő felé, és vágya-
kozva sírjuk vissza a múltat. 
Csalog Zsolt író egyik köte-
tének ez a címe: „Tavaszra 
minden rendben lesz” – de 
már a címből érezzük, hogy 
nem, semmi nem lesz rend-
ben tavasszal. Mondogatjuk: 
„Bezzeg régen minden jobb 
volt” – és nem így van, ak-
kor sem volt minden fenékig 
tejfel. Én nem vagyok most 

rendben, és mindent szépnek 
és nosztalgikusnak akarok 
látni a múltban.

A keresztyének Jézust, Isten 
fi át hívják Megváltónak. Azt 
mondjuk, hogy Jézus meg-
halt és feltámadt. Halálával 
minden földi átkot egyszer 
és mindenkorra magára vett. 
Feltámadásával a halált végleg 
legyőzte. A világ megmaradt 
Jézus után is olyannak, mint 
Jézus előtt volt. De azóta, 
ha hiszel, ha bízol, ha látod 
Jézusban az elvégzett mun-
kát, akkor már félig nem itt, 
hanem a másik, a jobb, a 
mennyeinek nevezett világ-
ban vagy. És akkor itt a földön 
már nem lehetsz méltatlan 
a megváltottságodhoz, meg 
kell próbálnod megbocsátani, 
elengedni, békére lelni. El-
fogadni az életet olyannak, 
amilyen. És itt már lehet ta-
nulni és örülni az eljövendő 
jónak, a beteljesedésnek. Így 
hisszük. 

Ha hisszük Jézust, ha nem, 
lássuk meg a megváltás fogal-
mának jelentőségét. Fontos 
komolyan venni magunkat. 
És persze arra bíztatok min-
denkit, hogy e komolyságból 
utakat keresve leljünk rá a 
Jézusban hívők útjára.

Bereczky Örs

MEGVÁLTÁS
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TALPALÁVALÓ – KALANDOZÁS A LÁBBELI KÖRÜL 
TOLNÁBAN ÉS BARANYÁBAN
Újabb néprajzi csemegével készül a Ceglédi Galéria. A február 1-jén 
nyíló kiállításukon két olyan különleges lábbelit mutatnak be a kö-
zönségnek, melyek használata leginkább Tolnában és Baranyában volt 
elterjedt. A tárlaton Wilhelm Konrádné tutyikészítő Népi Iparművész 
(Szekszárd) és Farkas György bocskorkészítő, tímár (Mohács) munkái-
ból láthatnak egy válogatást. Mindkét kézműves mester „fehér holló” a 
maga szakmájában, sőt Farkas György – a „Magyar népi kézművesség” 
c. könyv szerzője szerint – „valószínűleg az ország egyetlen bocskor-
készítője”. A tárlatot Szlaukó Orsolya evangélikus lelkész, etnográfus 
nyitja meg február 1-jén, pénteken 17.00 órakor. Helyszín: Kossuth 
Művelődési Központ Kamaragalériájában (színházi előtér első emelet!). 

SZÁLHIMNUSZOK

A Magyar Kultúra Napja alkalmából „Szálhimnu-
szok” címmel nyílt kiállítás a Magyar Kárpitművészek 
Egyesülete tagjainak műveiből. Kiállítók: Balogh 
Edit Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, Benedek 
Noémi textilművész, Bényi Eszter kárpitművész, Kő-
szegi Anna Mária kárpitművész, Somodi Ildikó DLA 
textilművész. A tárlat január 22-től március 3-ig te-
kinthető meg Budapesten az Erzsébetligeti Színházban 
(Hunyadvár utca 43/c.) https://www.facebook.com/
events/537016443471262/

Az oldalt összeállította: KozI

BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON

A mohácsi busójárás farsang végén rendezett maszkos, 
rituális, mai formájában karnevál jellegű felvonulás. A 
hat napon át tartó alakoskodó szokás tánccal, zenével 
kísért országos hírű népünnepéllyé fejlődött, amelyben a 
város lakossága, a busócsoportok, valamint az őket kísérő 
zenészek és táncosok, továbbá a maszkokat, eszközöket 
készítő kézművesek vesznek részt. Idén február 28. és 
március 5. között rendezik a látványos programokkal 
tarkított télűzést, melynek a legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó napja március 3. Farsangvasárnap, a busók 
felvonulása, majd a máglyagyújtás.  www. szellemikul-

kulturális
paletta

turalisorokseg.hu, www.facebook.
com/busojarasmohacs/
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Tökéletesen felesleges
„Tökéletesen felesleges” című zenélő könyvvel 
lepi meg a közönséget hamarosan Csanád 
László (Csiga). Mint mondta elsősorban az 
ötvenes évek abortuszt tiltó egészségügyi mi-
niszteréről elnevezett Ratkó korszak, vagyis 
a népes beat nemzedék tagjaihoz szólnak 
elsősorban a dalai, amelyhez ő is tartozik. 
A szerző az eddig született dalszövegeiből 
állította össze a kiadványt, amelyben a szá-
mára legkedvesebb ötven mű szerepel.  A 
könyvben 28 dalszövegnek a kottája is meg-
található. További meglepetés, hogy a borító 
belső oldalán egy CD bújik meg további 28 
dallal, amelyeket ő énekel és kísér gitáron. 

A könyv bemutatója január 25-én, pén-
teken 17 órakor lesz a Kossuth Művelődési 
Központ kamaratermében. A kiadványt dr. 

Koltói Ádám ismerteti. A dalok előadásában 
a szerző segítségére lesz a 44 éve zenészttársa, 

barátja Varga Pál (Patyó). A műsor ingye-
nes, ám a belépéshez regisztrációs jegyet kell 
kérni a pénztárnál.

Az oldal hírei: KÖD

DIÓHÉJBAN, SZÁMOKBAN

A Kossuth Művelődési Központ Nonprofi t Kft . 2018. évi 
szerteágazó munkájáról néhány fontos számadat, ami ten-
gernyi munkát takar.
83 saját rendezvény – 17.000 fő
40 városi – 30.000 fő
10 tábor – 200 fő
9 nyertes pályázat – 9,2 millió Ft
Hagyományos Ízek Régiók védjegypályázat – Laskaleves 
elnyerte
27 kiscsoport – 17.500 látogató
3 konferencia (népművelők, néptánc, régi kismesterségek)

TÜNÉKENY TÜNEMÉNY

Tünékeny tüneményként vízkeresztkor el-
kezdték leszedni a díszes karácsonyi világító-
testeket a közterületen, Cegléden. Az ünnepi 
fények árasztói a VÁRVAG Nonprofi t Kft . 
raktárában pihennek adventig, amikor ismét 
fényárral árasztják majd el a templomokat, 
középületeket, a városközpont tereit és útjait.
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– Mit tud felmutatni Ceg-
léd 2018-ban a csapat-
sportágak vonatkozásá-
ban? Hogyan értékeli a 
tavasszal véget ért bajnok-
ságokban elért eredménye-
ket illetve az őszt?

– Kívülállóként, mondha-
tom szurkolóként tudok csak 
véleményt formálni az ered-
ményekről. A kosaras lányok 
átalakuláson mennek át, az 
elmúlt évek sikereit egy küz-
delmes időszak követte. A szép, 
Európa-hírű eredmények után 
most szerényebb elvárások-
nak kell megfelelniük. Bízom 
benne, sikerrel teszik. A férfi  
kézilabdázók megtartották 

első osztályú tagságukat, és 
remélem – az egyesületen 
belül történt átalakulás ered-
ményeként – idén sem lesz ez 

másként. Első osztályú együt-
tesekről beszélünk, nagy szó, 
hogy Ceglédet a legmagasabb 
szinten képviselik ezek a csa-
patok. A labdarúgók tavaly az 
egycsoportos NB II kilencedik 
helyén végeztek. Ilyen ered-
ményt még a ceglédi labda-
rúgás nem tudott felmutatni, 
s az eredmény értékét növeli, 
hogy mindezt hosszú ideje 
otthonuktól távol játszva ér-
ték el. Az asztaliteniszezők, 
a vízilabdázók stabilan, a női 
kézilabdázók hektikusan, a fér-
fi  kosarasok fejlődést mutatva 
fejezték be a tavasszal véget ért 
pontvadászatot, míg az őszi, 
félidei eredményekről most 
hadd ne mondjak véleményt, 
hiszen a pontvadászatok fél-
idejüknél tartanak, sok minden 
történhet kora nyárig. Annyit 
leszögezhetünk, hogy az úgy-
nevezett látvány-csapatsport-
ágak tekintetében hatalmas a 
verseny, s a ceglédi csapatok 
eddig mindig helytálltak.

Nem férhet ahhoz kétség, hogy Cegléd – különösen méreteihez 
képest – a verseny-, az iskolai- és a szabadidősport terén is az 
ország élmezőnyéhez tartozik. Olyan széles a paletta, amire 
egy nagyobb város is büszkén tekintene. A mögöttünk hagyott 
esztendő sem szűkölködött sikerekben, s minden remény meg-
van arra, hogy 2019 az előző évhez, évekhez hasonlóan ismét 
szép eredményekkel örvendeztessen meg bennünket. Cegléd 
sportjáról Takáts László polgármestert kérdeztük.

Sikerek, partnerség, kiszámíthatóság

Terítéken Cegléd sportja
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– Ami az egyéni sport-
teljesítményeket illeti, ezen 
a téren is, 2018-ra vissza-
tekintve is van mire, kikre 
büszkének lenni.

– A Buenos Aires-i ifj úsági 
olimpia szép eredményeket 
hozott: Özbas Szofi  ifj úsági 
olimpiai aranyérmet, Vég 
Zsombor bronzérmet nyert a 
viadalon, ami számomra azt 
mutatja, hogy lesz még olyan 
felnőtt olimpia a közeljövő-
ben, ahol újra szoríthatunk 
éremesélyes ceglédiekért. 
Említhetem még Ungvári 
Miki Grand Prix-győzel-
mét vagy Lőrincz Tamás 
világbajnoki ezüstérmét, 
mind-mind szívet melengető 
siker volt 2018-ban. De ezek 
mellett is voltak emlékezetes 
pillanatok az elmúlt eszten-
dőben. Említhetem például 
Velkey Ádámot, aki tavaly 
nyáron a Cagliariban ren-
dezett Szervátültetettek Eu-

rópa-bajnokságán sérülten 
versenyezve is két arany- és 
három ezüstérmet szerzett. 
Példamutató eredmények 
ezek, méltóak Gál József, 
Szondy István, Zsengellér 
Gyula városához.

– Véleménye szerint az 
iskolai- és a szabadidősport 
hozta a már megszokott 
kiváló színvonalat?

– Kétségkívül sikeres sza-
badidősport-rendezvénye-
ken vagyunk túl a szervezők 
és a résztvevők jóvoltából. 

Nem csak a mögöttünk ha-
gyott esztendőben, hanem 
folyamatosan. Hatalmas siker 
a Szépkorúak Testébresztő 
Fesztiválja, töretlen a látoga-
tottsága a Nyitott Tornaterem 
Programnak, s ezt nem csak 
mi, itt, a város határain belül 
gondoljuk így, hiszen igen 
nyomós érvként emelték ki 
a döntéshozók, amikor Idős-
barát Önkormányzat meg-
tisztelő címmel tüntették ki 
Ceglédet. Ez számomra, szá-
munkra újabb visszaigazolás, 
hogy Cegléd jó úton jár a 
sport támogatása, fejlesztése 
terén, amely nem csupán a 
versenysportra fókuszál. So-
kan sportolnak, sokan élnek 
egészséges életet a városban – 
ez tapasztalható miden sport-
létesítményünkben, oktatási 
intézményünkben.

– Ha már létesítmények, 
miről tud beszámolni a 
sportlétesítmények építé-
sével, felújításával, fejlesz-
tésével kapcsolatban?

– Évtizedes lemaradásokat 
pótol az ország és Cegléd is 
igen rövid idő alatt. Itt nem 
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elsősorban az önkormányzat 
szerepét emelném ki, ha-
nem az ország teljesítménye 
adta lehetőséget és az idő 
rövidségét. Érezzük a fele-
lősséget, hogy az ésszerű és 
fenntartható fejlesztések mögé 
álljunk. Így volt eddig is, és 
lesz a jövőben is! Vállaljuk 
a terheket, mert tudjuk, van 
adósság a létesítmények terén. 
Épült uszoda, judoközpont 
Cegléden, szépül és fejlődik a 
Zsengellér Gyula nevét viselő 
sporttelep a Malomtó szélen, 
magánerőből tollaslabda-
csarnok valósult meg, tervek 
születtek a Gál József Sport-
csarnok megújításáról, sőt 
a sportok alapja, királynője, 
az atlétika is konkrét terveket 
fogalmaz meg létesítmény-
fejlesztés terén. Az elmúlt 
évek példaértékű sportlétesít-
mény fejlesztéseiért elismerést 
is kapott a város 2018-ban. 
A Sportlétesítmények Ma-
gyarországi Szövetsége által 
adományozott Sportlétesít-
ményekért Emlékdíjat azért 

ítélték városunknak, mert 
olyan beruházások valósul-
tak meg Cegléden, amelyek 
hozzájárultak, hogy minél 
több fi atal kapjon kedvet a 
mozgáshoz, sportoláshoz. 
Minden ésszerű, fenntartható 
fejlesztés megvalósul ezután 
is Cegléden.

– Mennyit tudott az Ön-
kormányzat a sportra köl-
teni 2018-ban és mennyit 
tervez 2019-ben? Lehet 
olyan eredményes idén is 
városunk sportja, mint volt 
2018-ban?

– A város költségvetéséből 
jelentős összeget fordítunk 
sporttámogatásra. 2018-ban 
a sportlétesítmények műkö-
dési és fejlesztési kiadásai 
meghaladták a 213 millió 
forintot, a versenysport és 
utánpótlás támogatására pe-
dig több mint 80 millió forint 
jutott. Szabadidős sport-
programokat is támogatott 
az önkormányzat mintegy 
15 millió forintos nagyság-
rendben. Most készül a vá-
ros 2019. évi költségvetése, 
amelyben a sport támoga-
tása ismét jelentős szerepet 
kaphat. Hangsúlyozom újra, 
az ésszerű támogatásban, 
fejlesztésben partner az ön-
kormányzat, de az egyesüle-
tek, szakosztályok pénzügyi 
stabilitásának csak egyik 
pillére vagyunk és lehetünk. 
Kiszámítható támogatást 
ígérhetek az új esztendőre is, 
amely segíti a sportolóinkat 
az elmúlt időszak sikereinek 
folytatásában.
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Cegléd Város Településren-
dezési Eszközeinek részleges 
módosítása teljes eljárásban 
történik, amelynek a part-
nerségi és államigazgatási 
véleményezés a II. szakasza.

A részleges módosítás 
megindításáról, a tervezési 
területeket érintő módosí-
tások támogatásáról, vala-
mint a véleményezési do-
kumentáció elfogadásáról 
és a véleményezési szakasz 
megindításáról Cegléd Város 
Önkormányzatának Kép-
viselő- Testülete a 186/2018. 
(VI.21.), a 248/2018. (IX.20.) 
és a 330/2018. (XII.20.) Ön-
kormányzati határozatban 
döntött. 

A településfejlesztési kon-
cepció, az integrált település-
fejlesztési stratégia, a telepü-
lésrendezési eszközök, a TAK 
és a településképi rendelet 
készítéséhez, módosításához 
a lakosság, érdekképviseleti, 

civil és gazdálkodó szerveze-
tekkel, vallási közösségekkel 
történő partnerségi egyeztetés 
részletes szabályairól szóló 
27/2017. (X. 27.) önkormány-
zati rendelet (Partnerségi 
rendelet) alapján a Partnerek 
meghatározott módon és ha-
táridőig tehetnek véleményt.

A Partnerek tájékoztatásá-
ra Cegléd Város honlapján 
(www.cegled.hu), a „Partner-
ségi egyeztetések” menüpont 
alatt jelen felhívás és a teljes 
véleményezési tervdokumen-
táció feltöltésre került, va-
lamint jelen felhívás a Ceg-
lédi Közös Önkormányzati 
Hivatal (CKÖH) hivatalos 
hirdetőtábláján és a Ceglédi 
Hírmondó aktuális számában 
is közzétételre kerül. Emellett 
a teljes véleményezési terv-
dokumentáció a CKÖH (Ceg-
léd, Kossuth tér 1.) I. emelet 
115-ös irodájában, a városi 
főépítésznél, ügyfélfogadási 

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

****
2019. február 4-én, 
16:00 órai kezdettel

a Városháza első emeleti 
Dísztermében tartandó

lakossági fórumra
tisztelettel meghívom

a Partnereket!
A polgármesteri megnyitó 

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

Amennyiben a Fórumon 
nem tud részt venni, úgy 
javaslatait, észrevételeit írás-
ban is megteheti a fórumot 
követően 2019. február 15-
ig a polgármesternek (2700 
Cegléd, Kossuth tér 1.) vagy a 
foepitesz@cegledph.hu elekt-
ronikus levélben, Ilyés Ma-
rianna főépítésznek címezve.

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

Takáts László
polgármester

Felhívás Cegléd Város Településrendezési 
eszközei részleges módosításának 

véleményezésére
Ezúton tájékoztatom Cegléd Város lakosságát, Városunkban 
székhellyel-, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezete-
ket, Városunkban működő érdekképviseleti szerveket és civil 
szervezeteket-, és – az Országgyűlés által elismert – egyházakat 
(továbbiban: Partnerek), hogy Cegléd Város Önkormányzata 
lakossági fórumot tart 2019. február 4-én, melynek témája Ceg-
léd Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása 
több területére vonatkozóan.



38. oldal

mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Erin Bell, a Los Angeles-i Rendőrség nyomozója tizenhat 
évvel ezelőtt beépült a rettegett Silas bűnbandájába a ka-
liforniai sivatagban. Amikor a társaság egyik brutális bal-
héja rosszul sült el, Erin lebukott, Silas pedig elmenekült. 
Sok évvel később azonban újra felbukkan: merészebb és 

veszélyesebb, mint valaha, és a történelem legnagyobb 
bankrablását tervezi. Erin pedig eltökéli, hogy ezúttal nem 
hagyja kicsúszni a keze közül. 
Főszereplők: Nicole Kidman, Toby Kebbell 
Rendező: Karyn Kusama

FILMAJÁNLÓ:
PUSZTÍTÓ

JANUÁR 24-ŐL JANUÁR 30-IG:
Patkós Irma terem hétköznap:
15:45 Egy kutya hazatér – amerikai családi kalandfi lm

17:30 Instant család – amerikai vígjáték

19:45 Pusztító – amerikai krimi-dráma, akciófi lm 

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 Mirai – Lány a jövőből – japán animációs ka-

landfi lm

15:45 Egy kutya hazatér – amerikai családi kalandfi lm

17:30 Instant család – amerikai vígjáték

19:45 Pusztító – amerikai krimi-dráma, akciófi lm 

Huszárik Zoltán terem hétköznap: 
Még egy nap az élet – lengyel-spanyol életrajzi fi lm 

csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig: 

18:15, keddtől szerdáig 20:00 kezdettel. 

Az átkelés madarai – kolumbiai-dán dráma csütörtöktől 

szombatig 17:15, vasárnaptól hétfőig: 19:45, keddtől 

szerdáig 15:10 kezdettel. 

Bánom is én, ha elítél az utókor csütörtöktől szomba-

tig 19:30, vasárnaptól hétfőig: 15:45, keddtől szerdáig 

17:30 kezdettel. 

Huszárik Zoltán terem hétvége:
14:00 Még egy nap az élet - lengyel-spanyol életrajzi fi lm

JANUÁR 31-TŐL FEBUÁR 6-IG:
Patkós Irma terem hétköznap:
16:00 Mirai – Lány a jövőből – japán animációs ka-

landfi lm

17:45 Csodálatos fi ú – amerikai életrajzi dráma

20:00 Vihar előtt – amerikai thriller

Patkós Irma terem hétvége: 
14:00 és 16:00 Mirai – Lány a jövőből – japán animá-

ciós kalandfi lm

17:45 Csodálatos fi ú – amerikai életrajzi dráma

20:00 Vihar előtt – amerikai thriller

Huszárik Zoltán terem hétköznap: 
Az örökösnő – svéd dráma csütörtöktől szombatig 

15:45, vasárnaptól hétfőig: 17:45, keddtől szerdáig 

19:45 kezdettel 

Arc – feliratos, lengyel fi lmszatíra csütörtöktől szomba-

tig 17:45, vasárnaptól hétfőig: 19:45, keddtől szerdáig 

15:30 kezdettel 

Dogman – Kutyák királya – olasz krimi csütörtöktől 

szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig: 19:45, keddtől 

szerdáig 15:30 kezdettel 

Huszárik Zoltán terem hétvége:
14:00 Az örökösnő – svéd dráma 
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Valamint megtalálható még a házi túró,- tej,- 
sajt, füstölt áruk, homoktövislé, savanyúság, 
vágott baromfi , hús- hentesáru, pékáru, mé-
hészeti termékek, virág, palánták, fonott kosár, 
használt cikk stb.

BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

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

ismétlése 
www.ctv.hu
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sárgarépa: 250 Ft/kg-tól
zöldség: 1200 Ft/kg-tól 
burgonya: 180 Ft/kg-tól
hegyes erős paprika: 80 Ft/db-tól
Tv paprika: 120 Ft/db-tól 
kápia paprika: 1000 Ft/kg-tól
paradicsom: 800 Ft/kg-tól
tojás: 32 Ft/db-tól 
vöröshagyma: 280 Ft/kg-tól
lilahagyma: 300 Ft/kg-tól
fokhagyma: 1200 Ft/kg-tól  
kelkáposzta: 400 Ft/kg-tól
fehérkáposzta: 280 Ft/kg-tól 
lilakáposzta: 300 Ft/kg-tól
karalábé: 150 Ft/db-tól
karfi ol: 900 Ft/kg-tól
zeller: 150 Ft/db-tól
körte: 400 Ft/kg-tól
mandarin: 400 Ft/kg-tól
narancs: 300 Ft/kg-tól
banán: 380 Ft/kg-tól
kiwi: 350 Ft/doboz
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mák: 1800 Ft/kg-tól

Ceglédi Hírmondó

Kéthetente Ceglédről
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