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120 millió forint támogatásból újul meg Cegléd 
déli városrészének csapadékvíz elvezetése

(Bővebben a 9. oldalon)
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TÁJÉKOZTATÁS 
PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁSRÓL
Cegléd Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a fenntar-
tásában működő Kossuth 
Múzeum (2700 Cegléd Mú-
zeum u. 5.) 2019. július 1-jétől 
betölthető igazgatói állására.

A pályázati felhívás 2019. 
január 29-én a kormányzati 
személyügyi igazgatási felada-
tokat ellátó szerv honlapján 
(https://kozigallas.gov.hu) 
jelent meg.

CVÖ

Felhívás mezőőri járulék megfi zetésére és 
bejelentési kötelezettség teljesítésére

Tisztelt Ügyfelünk!
A 2018. évre vonatkozó mezőőri járulékfi zetési kötelezettség teljesítésének határideje 
2018. szeptember 30. napja volt.

Kérem Tisztelt Ügyfelünket, hogy amennyiben a 2018. 
évről mezőőri járulék jogcímen tartozása áll fenn, szí-
veskedjék rendezni a fennálló díjhátralékot Cegléd Város 
Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. Ceglédi Fiókjánál 
vezetett 11742025-15394772 számú számlájára történő át-
utalással vagy csekken történő befi zetéssel. 

Csekket igényelhetnek a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Irodájánál a Kossuth tér 
1. szám alatt a 218. sz. irodában Bónácz Rudolf ügyintézőnél, 
illetve az 53/511-478 telefonszámon.

Felhívom fi gyelmét, hogy a meg nem fi zetett járulék adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősül! 

Kérem továbbá, hogy amennyiben a tavalyi évhez képest 
bármilyen változás történt (tulajdonos, művelési ág, stb.) úgy 

annak bejelentését is tegyék meg az okiratok bemutatásával az ügyintézőnél 2019. április 
30. napjáig annak érdekében, hogy a rendszerünkben rögzíteni tudjuk. 

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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A döntéshozatali munka 
előtt a képviselők egy perces 
gyászszünettel emlékeztek a 
közelmúltban elhunyt Nagy 
László Lázár grafi kusra, Ceg-
léd Díszpolgárára.

Cegléd Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatával 
2014. december 18-án kötött 
együttműködési megállapo-
dás a város. A megállapodást 
évről évre felülvizsgálják. Így 

történt most is. A testület dön-
tése értelmében a korábban 
született megállapodást válto-
zatlan tartalommal továbbra 
is fenntartják. 

Pályázatot ír ki az önkor-
mányzat a Kossuth Múzeum 
igazgatói posztjára. Reznák 
Erzsébet magasabb vezetői 
megbízása ugyanis június 30-
án lejár. A pályázat kiírására 
a közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló törvény kötelezi 
a megbízási jogkört gyakorló 
önkormányzatot.

Továbbra is dr. Nyújtó Me-
linda szakorvos látja el a XIII. 
számú felnőtt háziorvosi kör-
zet betegeit. A korábbi házi-
orvost megillető praxisjog idő-
tartama május 30-ig áll fenn. 
Addig pályázat nem írható 
ki a körzet állandó ellátására.

Húsz óvodapedagógus kap-
hat önkormányzati illetmény-
kiegészítést 2019-ben. Ilyen 
juttatásban már 2018-ban is 
részesült 17 pedagógus. Ak-
kor a testület Önkormányzati 
illetménykiegészítést álla-
pított meg – a munkaerő 
megtartása érdekében – a 
külterületen működő (Szé-
chenyi Úti Óvoda Ugyeri 
Tagóvodája, és Budai Úti 
Tagóvodája) önkormányzati 
fenntartású óvodákban dol-
gozó közalkalmazottak szá-
mára a nehéz körülmények 
között végzett munkáért. Az 
illetménykiegészítés havi mér-
téke 2018-ban 12 ezer forint 
volt személyenként. A 146 
hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek 

Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények 
fejlesztésére pályázik Cegléd

A pályázaton – amelyet a Pénzügyminisztérium hirdetett meg 
– több mint 280 millió forintos támogatást szeretne nyerni a 
város. Ebből és az önerőből árokrendszerek rekonstrukcióját, 
esés-növeléseket, utcák elvezető rendszerbe kötését is meg-
valósíthatnák az északi városrészen. A pályázat beadásáról az 
esztendő első rendes testületi ülésen döntöttek a képviselők, mint 
ahogyan arról is, hogy még több intézmény óvodapedagógusa 
részesül önkormányzati illetménykiegészítésből.
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– és családjuk – közül 134 
fő, városi szinten 91,78 %, az 
önkormányzati óvodákba jár. 
Kiemelten magas a számarány 
a Budai Úti Tagóvodában, az 
Ugyeri Tagóvodában, vala-
mint a Fűtőház Utcai Tag-
óvodában és a Malom Téri 
Tagóvodában. Ezért most a 
testület arról döntött, kibőví-
tik az illetménykiegészítéssel 
érintett intézményegységek 
körét, a munkaerő megtartása 
érdekében. A Fűtőház Utcai 
Tagóvoda és a Malom Téri 
Tagóvoda óvodapedagógusai 
is részesülnek az önkormány-
zati illetménykiegészítésből. 

Felszíni csapadékvíz-elveze-
tési létesítmények fejlesztésére 
pályázik a város. A pályázaton 
– amelyet a Pénzügyminisz-

térium hirdetett meg – több 
mint 280 millió forintos tá-
mogatást szeretne nyerni a 
város. Ebből és az önerőből 
árokrendszerek rekonstruk-
cióját, esés-növeléseket, utcák 
elvezető rendszerbe kötését is 
megvalósíthatnák az északi 
városrészen.

A testület egy tavaly szü-
letett határozatával értéke-
sítésre jelölte ki a Törteli úti 
volt Dózsa György laktanya 
területén található „kivett 
épület, udvar” megnevezésű 
több mint 3000 négyzetmé-
ter alapterületű ingatlant. A 
pályázati felhívás alapján az 
ingatlan kikiáltási ára nettó 
10.100.000,- Ft + ÁFA volt. 

A január 2-án 16 óráig meg-
adott határidőig egy pályázat 

érkezett. A PHL Optima Kft . 
által benyújtott ajánlat a kiki-
áltási árral megegyező összeg, 
pályázó a pályázati feltételek-
ben előírtakat maradéktala-
nul teljesítette. Pályázatában 
ismertette, hogy a sportszer-
gyártói főtevékenysége miatt 
szeretne a megpályázott in-

gatlanon telephelyet létesíteni, 
ezáltal vállalva a pályázatban 
kiírt munkahelyteremtéssel 
járó, helyi adóbevételt növelő 
beruházást és értékteremtő 
fejlesztést. A testület úgy dön-
tött, hogy amennyiben a Ma-
gyar Állam nem él elővásárlási 
jogával értékesíti az ingatlant 
a pályázónak. 

Nem változik a külterületen 
lévő termőföldek, a belterü-
leten lévő mezőgazdasági 
célra bérbe adott területek 
és a más megnevezésű be-
építetlen területek minimális 
bérleti díja – erről is döntöttek 
a képviselők. 

A mai ülésen fogadta el a 
testület a Ceglédi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2018. 
évi működésről szóló beszá-
molóját is. 

A napi feladatok folyamatos 
pénzügyi teljesítéséhez az en-
gedélyezett bankszámla hitel-
keretének összege 400.000.000 
Ft volt, de a hitel igénybevé-
telére egész évben nem került 
sor. A helyi adóbevételek a 
tervezett szint felett teljesültek 
2018-ban.

A képviselő-testület dönté-
seiről a cegled.hu weboldalon 
olvashatnak bővebben.
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MÁCZ ISTVÁN 
85. SZÜLETÉSNAPJA

85. születésnapján köszön-
tötte az önkormányzat Mácz 
Istvánt, Cegléd első szabadon 
választott polgármesterét, írót, 
a város díszpolgárát. A jeles 
ünnep kapcsán otthonában 

látogatta meg Takáts László, 
polgármester. Mácz István 
1990-től négy éven át vezette 
a várost. Születésnapján úgy 
fogalmazott: öröm látni, hogy 
a város szépítése, fejlődése – 
ami az ő munkássága alatt 
kezdődött – folytatódik. Mácz 
István továbbá arról is beszélt: 
legyünk emberek!

ÉVINDÍTÓ VACSORA A CEGLÉD ÉS TÉRSÉGE 
IPARTESTÜLETÉNÉL

Sikeres évet zárt a Cegléd és Térsége Ipartestülete. Tavaly 
több olyan rendezvényt is tartottak, mellyel a kétkezi fog-
lalkozásokat népszerűsítették, valamint sikerült elindítani a 

Egykori munkásőrök, pa-
rancsnokok, és az MSZMP 
egyik vezető politikusa is 
megszólal abban a két ré-
szes dokumentumfi lmben, 
amelyet Nagykőrösön vetí-
tettek le, s melynek címe a 
„Munkásőrség – egy párt-

hadsereg története”. Az al-
kotás – melyből interjúkötet 
is készült – tényszerűen mu-
tatja be a 30 éves korszakot 
a munkásőrség alakulásától 
kezdve a párthadsereg fel-
oszlatásáig. A fi lmvetítés után 
a közönség találkozhatott az 
alkotókkal, Pap Ferenccel, 
aki nemrég kapott életmű-
díjat a Magyar Operatőrök 
Társaságától, Kiss Dáviddal, 
a Veritas Intézet kutatójával 
és Pap Zsolttal, a fi lm pro-
ducer-rendezőjével.

Nagy érdeklődéssel fogadták Csanád László 
Tökéletesen felesleges című könyvét

szakmai képzéseket is. Spin-
delbauer Attila arról is beszélt, 
2019-ben szeretnének újabb 
tanfolyamokat indítani a hi-
ányszakmák területén.

EGY PÁRTHADSEREG TÖRTÉNETE
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TANÁCSKOZÓ 
MÚZEUMBARÁTOK
A Turini Százas Küldöttség Múzeum-
baráti Kör január 26-ai közgyűlését 
az egyesület elnöke dr. Kürti György 
nyitotta meg, és köszöntötte Kónya 
Ágnes önkormányzati képviselőt a tes-
tület Kulturális, Oktatási és Népjóléti 
Bizottsága elnökét. Majd Reznák Erzsé-
bet egyesületi titkár, múzeumigazgató 
üdvözölte az új belépőket.

BÚCSÚ NAGY LÁSZLÓ LÁZÁRTÓL
A Városháza aulájában vettek végső búcsút Nagy 
László Lázár grafi kusművésztől, Cegléd Város dísz-
polgárától. A város nevében Takáts László búcsú-
zott. A polgármester úgy fogalmazott: Szeretettel 
zárjuk szívünkbe egy olyan ember munkásságát, 
aki soha nem vágyott önnön maga tündöklésére, 
de művészetével fi gyelmeztet bennünket minden 
pillanatban a valódiság könnyen tovaszálló, mégis 
örökéletű lenyomatára.

CEGLÉDI KÖTŐDÉSŰ ZENEKAR A DALBAN

Ceglédi kötődésű zenekar is bekerült a Dal elődöntőjébe. 
Az előválogató második fordulóján a Fatal Error zenekar 
Kulcs című dalát a négy zenészből álló szakmai zsűri, 
valamint ötödik zsűritagként a közönség összesen 45 
ponttal jutalmazta. Ezzel a metál zenét játszó formáció 
megnyerte a fordulót.

hírek
innen-
onnan

Világhírű judósok tartottak 
szakmai bemutatókat Cegléden
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Kalotaszeg a kevés tömbma-
gyar területeinek egyike, régi 
erdélyi magyar népi hagyomá-
nyok őrzője. Nevét a honfog-
laló magyarok itt letelepedett 
Kalota nemzetségéről kapta. 
Kalotaszeg megannyi csodát 
rejt: középkori, fallal erődített 
templomok festett kazettás 
mennyezeteit, omladozó vár-
falakat, gyönyörű, ma is élő 
népviseletet, több száz éves 
fatemplomokat, szűk völgyek-
ben megbújó, vendégszerető 
elfeledett magyar falvakat, és 
számtalan természeti csodát. 
Amikor Magyarországról 
Kalotaszeg fele visz az utunk, 
átkelve a Királyhágón, az első 

jelentősebb település Bánff y-
hunyad. Itt láthatók a „híres” 
csillogó-villogó pléh cigány 
paloták. 
De nem csak erről híres, ha-
nem az itt élő, és egykoron 
élt cigány zenész családról, 
a Vargák családjáról, akiket 
„Csipaszoknak” neveztek.

Ezek a zenész cigányok szol-
gáltatták a talpalávalót egész 
Kalotaszegen, magyaroknak, 
románoknak, cigányoknak 
egyaránt. Ennek a cigány di-
nasztia családnak a történe-
téhez fűzte fel a koreográfi át 
a műsor. Láthattunk fi nom 
eleganciájú legényest, csár-
dást, és szaporát. A zene és 

a tánc egyformán jelen volt, 
a magyar, román és cigány 
folklórral egybefonódva. A 
néző nem tudta, hogy mire 
figyeljen, táncra, a zenére, 
vagy rácsodálkozzon a káprá-
zatos kalotaszegi népviseletre, 
amely az egyik legszínesebb, 
legművészibb magyar nép-
viseletek egyike. 

Hangulatképek, zenei szó-
lamok idézték Varga Ferenc 
Csipás, bánff yhunyadi prímás 
művészetét.

Ebben az évben még sor 
kerül hasonló igényes műsor-
ra, de várjuk vissza a Magyar 
Állami Népi Együttest is.

Figyeljék a Kossuth Művelő-
dési Központ és a Tourinform 
honlapját facebook oldalát, 
illetve a hirdetéseket.

Tourinform Cegléd
Fotó: Szokolai Attila

A Prima Primissima díjas Magyar Állami Népi 
Együttes Cegléden

A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Örök Kalotaszeg mű-
sorát tekinthették meg a ceglédiek. Kivételes és felejthetetlen 
élménnyel gazdagodva álltak fel a nézők a műsor végén a szín-
házteremben, szinte véget nem érő tapsviharral jutalmazva az 
igényes előadást.
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Kiszel Mihály Cegléden két íz-
ben szolgált katolikus papként, 
a munkás fél évszázadából 
26-ot városunkban töltött. 
Kértem, hogy meséljen az élet-
útjáról.

– Háborús gyermek vagyok, 
mert 1945-ben születtem Kis-
tarcsán. Édesapám két és fél-
éves koromban látott először, 
mert fogságban volt a Szovjet-
unióban, a brjanszki erdőben. 
Ágnes húgom nyolc évvel 
fi atalabb, mint én. Két gyer-
mekétől öt unoka boldogítja.

Vallásos családban nőttem 
fel; hittanos voltam, úttörő 
nem. Mint minden ministrá-
ló falusi kis srácnak nekem is 
megfordult a fejemben, hogy 
pap leszek, de az igazi elhiva-
tottságot Pannonhalmán az 
egyházi gimnáziumban érez-

tem meg. Kis vidéki település-
ről érkezve, ott nyílt ki előttem 
a világ. Az iskola légköre csa-
ládias volt. Kitűnő tanárok ok-
tattak, és a nagyszerű osztály-
közösségünk tagjaival máig is 
évente többször találkozunk. 
Szüleim erőn felül támogat-
ták a tanulásomat, édesapám 
csekély fi zetésének felét rám 
költötték. Szerencsém volt, 
hogy felvettek a könyvkötő 
szakkörbe, ahol megkerestem 
a zsebpénzemet. Papi pályám 
alatt sok misekönyvet, liturgi-
kus könyvet, anyakönyvet és 
imakönyvet is újrakötöttem. 
Sok Bibliát is újra kellett köt-
ni, mert 1973-ig új kiadás 
hiányában, csak a háború 
előttieket tudtuk használni. A 
pannonhalmi és az egyetemi 
kilenc szép év meghatározta 
a további utamat.

Vácon szentelt fel Kovács 
Vince püspök, 1968. április 
21-én. Rövid, három hóna-
pos Nógrád megyei kitérő 
után Kállóról tanévkezdésre 
a Szeged szomszédságában 
lévő ötezer lélekszámú Sán-
dorfalvára szólt a dispozíci-
óm. A helységet 1879. június 
12-én alapították a Pallavicini 
család uradalmán, amikor a 

tiszai nagy árvíz által romba 
döntött Algyő lakosainak egy 
része itt telepedett meg. A ke-
gyelmes úr 300 kataszteri hold 
földet ajánlott fel, ahol ingyen 
háztelket parcelláztatott ki. 
Szinte tiszta katolikus volt az 
uradalmi központot szolgáló 
„cseléd” falu. Egy haláleset 
miatt egy év és három hónap 
után, nagyon fi atalon az egy-
házmegye egyik legnagyobb 
plébániájára, Kiskunfélegy-
házára kerültem. Itt töltöttem 
káplán éveim legtevékenyebb 
időszakát 1969 és 1975 kö-
zött. Öt tanyasi és egy városi 
általános iskolában hittant 

tanítottam, a középiskolások 
számára is megszerveztük 
a templomi hitoktatást. A 
középiskolásokkal nyaranta 
mindig betanultunk egy szín-
darabot, amit több települé-
sen is előadtunk. Sík Sándor 
István király című drámája 
óriási sikert aratott, amit pél-
dául a Quo vadis, majd az 

A lelkeket és templomokat építő plébános
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Isten rabjai követett. A fi úk 
díszletet készítettek, kardot 
és pajzsot faragtak, a lányok, 
anyukák fellépő ruhát varrtak. 
A legtöbbjük már nagyszülő 
és máig levelezek sokukkal. 
Egyszer behívattak a megye-
házára fejmosásra, egy hittan 
beíratási plakát miatt, melyen 
ott volt Kádár János szocialista 
pártfőtitkár vallásszabadságról 
szóló idézete és portréja. Kap-
tam letolást egy tőserdei vona-
tos ifj úsági kirándulás miatt. 
Egyszer pedig egy nyilvános 
helyen beszélgettünk egy er-
délyi utazásról az ifjakkal. 
A pincér besúgott, a megyei 
oktatási osztályvezető lefújta 
az utat. Máskor bűnömül rót-
ták, ha fociztam a vásártéren 
a gyerekekkel. 

Először 1975-ben kerültem 
Ceglédre. Korompay atyával 
nagyon jó kapcsolatba kerü-
letem, apámként szerettem őt. 
Általános iskolásokat tanítot-
tam hittanra a templomban. 
A középiskolás érdeklődők 
a kápláni szobámba jöttek 
keresztény oktatásra. Össze-
jöveteleinket a TV adásmentes 
napján, hétfőn tartottuk. Mind 
többen lettünk és átmentünk 
az oratóriumba. Rengeteg fi a-
tal vett részt vasárnap a kilenc 
órás diákmisén. Megnőtt az 
érdeklődők száma, amikor az 
egyházi énekeket gitárkiséret-
tel, zenekarral adtuk elő, „beat 
misén”. A hagyomány máig él 
Cegléden. Emellett sokat es-
kettem, kereszteltem és temet-
tem. Hat év után megkaptam 

az első plébánosi helyemet, 
Lakitelken. Ott kezdtem el 
az építkezést. Olyan volt az 
egyháztanácsom, hogy amit 
kigondoltam, azt teljesítették. 
Elvégeztettem a plébánia teljes 
belső felújítását. Új templom-
padokat készíttetettem tölgy-
fából, a szentélybe Jézus szíve 
freskót rendeltem meg Takács 
István templomfestőtől. Tető-
től talpig felújítottam a vizes 
árterületen lévő tiszaugi ká-
polnát, ahol az alapot is ki 
kellett cserélni. 

Korompay atya kérésére, 
1984 évi nyugállományba 
vonulásával másodjára is 
Ceglédre jöttem és húsz esz-
tendeig maradtam. Itt éltem 
meg rendszerváltást és azt, 
hogy ismét méltó társadalmi 
elismerést kapott az egyház. 
Kétmenetes harcot kellett vív-
nom, hogy az általános iskolát 
visszakapjuk, mely akkor az 
ország legnagyobb egyházi 
iskolája volt 1180 gyermekkel 
és 75 pedagógussal. A 80-as 
évek végétől bejártam a lakta-
nyába a sorállományú katona 
kispapokhoz. Az általános 
iskolák mellett a gimnázium 
igazgatója, Tóth Mihály ké-
résére minden kedden reg-
gel hittant tanítottam náluk. 
Rengeteg építkezni való volt. 

A templombelsőt és külsőt 
felújíttattam és rendbe hozat-
tam padokat. A tatarozások 
körében sorra került a kántor-
ház. A legnagyobb munka az 
elsősorban rengeteg ceglédi és 
csemői adakozónak köszönhe-
tően a nyolc év alatt felépített 
csemői templom volt. 

A befejezéshez a váci püs-
pök adott segítséget. A leg-
végére hagytam a káplánlakás 
és a plébánia rendbetételét. 

Hatvanévesen felajánlottam, 
hogy elmegyek kisebb helyre. 
Így kerültem Albertirsára, 
amihez négy év után meg-
kaptam Ceglédbercelt is. Na-
gyon szerettem az irsai iskolát, 
ahová minden nap átmentem. 

Olyan voltam a gyerekek-
nek, mint egy kedves nagy-
papa. Rendbe tettük mind-
két helyen a templomot és a 
temetőket. Albertirsán az új 
előtetővel ellátott temetőká-
polnához villanyt vezettünk, 
s lett templomi toronyóra. 
A bútorzatában is felújított 
plébánia udvarából kihoztuk 
a kerítésbe Nepomuki Szent 
János XVIII. századi restau-
rált szobrát. 

Mindkét faluban korszerű-
sítettük a templomfűtést. 

Egyre romlott az egészségi 
állapotom, mire tavaly az 50 
évi szolgálatommal aranymi-
sés lettem. Kértem a nyugdíja-
zásomat, s egy kedvező lakás-
lehetőség okán harmadszor 
is visszatértem; hazajöttem 
Ceglédre.

Kőhalmi Dezső
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

12. oldal

A Cegléd központjában álló 
régi, lebontásra ítélt városháza 
épületében 1890 októberében 
tartották az utolsó közgyűlést. 
Az 1891. májusi alapkőletétel 
után Márkus Ágoston és Illés 
Gyula budapesti építészek 
tervei alapján épült fel az új, 
egyemeletes, kupolával fe-
dett eklektikus épület. Bár a 
földszinti bolthelyiségbe már 
jóval korábban beköltöztek a 
bérlők, de hivatalosan 1893. 
február 2-án tartott ünnepi 
közgyűléssel nyílt meg a ma 
is látható intézmény. 

„Városi közgyűlés: 1890. 
október 16-án. – A régi város-
háza ódon falai között ma vég-
bement utolsó közgyűlésnek 
egy tárgya korszakot alkot 
Czegléd város tekintetében. 
Ugyanis Dobos János mérnök 
úr 75 000 frtos alapítványt 
tette egy Czegléden a város 

által felállítandó földmives 
iskola alapjára s az erről szóló 
okiratot a képviselő testület 
nagy éljenzéssel egyhangúlag 
elfogadta…” (Czegléd, VIII. 
évf. 42. sz., 1890. október 
19., 1. o.)

„Jegyzőkönyv – Czegléd-
város képviselőtestületének 
1893. év Február 2-án tartott 
rendes közgyűlésének jegyző-
könyve.

Gubody Ferencz polgár-
mester azon alkalomból, hogy 
az újonnan berendezett köz-
gyűlési teremben ezen első 
közgyűlés tartatik üdvözli 
a szépszámban összegyűlt 
képviselőket és örömének ad 
kifejezést a felett, hogy a nagy 
mű befejeztetvén a városnak 
kiváló díszére szolgál nem-
csak, hanem a nagyáldozatnak 
megfelelő jövedelmet is hoz. 
Ezen ünnepélyes alkalmat 

felhasználva inditványozza, 
hogy mondja ki a közgyülés, 
hogy Czegléden egy főgymná-
ziumot állít fel.” (Jegyzőkönyv 
(másolat) – Czegléd, 1893. 
február 2., 1 o.)

„Városi díszközgyűlés – 
1893. febr. 2 – Az a monumen-
tális épület, mely piaczterün-
kön diszeleg, rég várta, hogy 
a polgárság által a közügyek 
szent csarnokává avattassék 
fel. Végre valahára teljesült. 
Gyertyaszentelő ünnepén 
avatták fel… Színe java gyült 
össze a képviselőtestülnek a 
diszgyűlésre: a karzat is zsufo-
lásig volt telve érdeklődökkel: 
nem hiányzott a hölgyközön-
ség sem… Gubody Ferencz 
polgármester a gyülést meg-
nyitván, üdvözli a megjelente-
ket s nemes munkáikra, mely 
rájuk nehezül, kitartást, sikert 
kiván.” (Czegléd, XI. évf., 6. sz. 
1893. február 5.,3. o.)

Fotó: Ceglédi Városi Könyvtár

VÁROSHÁZA

…és mostRégen…
Képeslap: Vadas László Gyűjteményéből
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Van úgy, hogy bizonyos gyer-
mekkori emlékek örökre be-
vésődnek. Így vagyok én Mó-
ricz nagyapám műhelyével. 
Aprócska, sötét helység volt 
ez, egyetlen ablakon szűrő-
dött be a fény. A fal mellett 
álló hosszú asztalon szerszá-
mok sorakoztak látszólag 
rendezett egymásutánban, 
és a bőr semmivel sem össze-
téveszthető illata terjengett a 
levegőben…

Néhány nappal ezelőtt Mo-
hácson jártam, Farkas György 
bocskoros mesternél. Még alig 
léptem át néhai Farkas György 

műhelyének küszöbét, máris 
megcsapott az ismerős illat, 
megrohantak az emlékek. A 
polcokon szúette kaptafák 
sorakoznak, régi bocskorok, 
táskák, szerszámok, sablo-
nok… oklevelek a falakon. 
Mind a múltról mesélnek. 
Azokról az évekről, amikor 
sok megpróbáltatás és a bör-
tönben töltött hónapok után 
– ahova szakmai féltékeny-
ségből került – hivatalosan 
is megnyithatta Mohácson a 
műhelyét. 1954-től készíthette 
immár nyugodt körülmények 
között kiváló minőségű bocs-

korait, egyrészt a hagyományt 
követve, másrészt az újítás 
szándékával. Fél évszázad 
alatt fogalommá vált a „Far-
kas-bocskor”, méltán érdemel-
te ki az idős mester 2005-ben 
a Népművészet Mestere díjat.

Farkas György nagy szere-
tettel mesél nagypapájáról, a 
műhelyben töltött gyermek-
éveiről. Tőle örökölte a szak-
tudást és a bőrművesség iránti 
vonzalmát.

– Milyen emlékeket őriz 
a gyermekévekből? 

– Nagyon jó volt itt a mű-
helyben lenni, szerettem ezt 
a légkört. Szerettem, ahogy 
a papa dolgozott nagy nyu-
galomban a pángli mellett 
(alacsony, fi ókos, hosszúkás 
alakú munkaasztal), s közben 
mesélt a régi időkről. Apám 
és nagyapa „nyomására”, – 
nehogy kihaljon a szakma – 
elsajátítottam a mesterséget. 
Életem első bocskorát 12 éves 
koromban csináltam. Végül 
más irányba mentem, elka-

„TALPALÁVALÓ”

KALANDOZÁS A LÁBBELI KÖRÜL: A BOCSKOR
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landoztam ettől a szakmától, 
de vissza találtam.

– Mi volt a kalandozás 
oka?

– Ehhez az a mélypont is 
hozzá járult, ami a Busójárás-
kor volt tapasztalható a ’80-as 
évek vége felé. A mostani 
1200 busóhoz képest 50 busó, 
ha volt. Alig akadt rendelés. 
Nem lehetett ebből megélni, 
így természetesen másfelé 
próbálkoztam. Már 17 éves 
koromban beadtam a jelent-
kezésemet a tűzoltósághoz, 
de akkor nem volt felvétel, 
így más szakmában dolgoz-
tam jó ideig. Aztán végül 
mégiscsak jött a levél, külön-
böző alkalmassági vizsgák és 
felvettek. A két szakma pedig 
időbeosztás szempontjából jól 
passzol egymáshoz, mert 24 
órát bent vagyok, 48 órát itt-
hon, így tudok a mesterséggel 
is foglalkozni.

– A bocskorról viszonylag 
kevés feljegyzés maradt 
fenn, köszönhető talán 
annak is, hogy főként a 
szegény ember lábbelije 
volt. Mit tudhatunk a tör-
ténetéről?

– Minden parasztember 
tartott jószágot, ennek bő-
rét fenyőkéreggel, tölgyfa-
gubaccsal cserezték ki és saját 
maguk készítettek lábbeliket. 
Kezdetben egy tábla bőrből, 
oldalait körbelyuggatták, egy 
bőrszíjjal körbefűzték és a 
lábfejen összehúzták. Nyáron 
mezítláb, télen faggyúval át-
itatott kapcával hordták. Ké-

sőbb már bocskoros mester 
készítette a lábbeliket, ekkor 
már felsőrészt is csináltak, 
összetettebbek, díszesebbek, 
tartósabbak lettek.

– Ma milyen állat bőréből 
készülnek a lábbelik?

– Növényi cserzésű marha-
bőrből. A bőriparban egyéb-
ként legnagyobb mennyiség-
ben marhabőrt használnak, 
mert egyrészt vágóállat, vi-

szonylag jó minőségű a bőre, 
másrészt nagy is a felület. De 
ezt használom például a tor-
bicához is. Nagyapám hívta 
így a busók által viselt táskát.

– Milyen fajta lábbeliket 
készít?

– Úgy 80%-ban, amiket 
most készítek a nagyapámtól 
tanultam. Ő is készítette a bá-
náti szerb- és a bácskai szerb-, 
meg a mohácsi sokác bocskor. 
Mindhárom alapjaiban véve 
paraszti viselet. A széles talp 
a földmunkák során nehezeb-
ben süllyedt meg a puhább 
talajon, a rejtett varrás arra 
szolgált, hogy a növényi szár 
(tarló) ne sértse meg azt. A 
mohácsi sokác bocskor hosz-
szú nyelve a sípcsontra feküdt, 
majd hosszú szíjjal a lábszárat 
többször körül tekerve kö-
tötték meg a térd alatt. Ez a 

lábszárat védte aratáskor. A 
bánáti és a bácskai szerb bocs-
kor már hátsó kérget is kapott, 
amit csatos szíjjal átvezetve, a 
felsőrészt összehúzva rögzí-
tettek a lábon. Ezek mind egy 
kaptafára készülnek, teljesen 
egyformák, nincs jobbos meg 
balos. A többi természetesen 
már két kaptafán készül.

– Melyiket a legnehezebb 
elkészíteni?

– A sokác bocskort, amit 
szabás és áztatás után addig 
gyúrok – nem egy könnyed 
munka – addig igazítom, 
amíg kialakul a formája. Utá-
na egy csontenyvbe áztatott, 
s ezáltal megkeményedett 
végű un. varrószíjjal a felső-
részt hozzávarrom a talphoz. 
Amikor teljesen elkészül, csak 
utána kerül bele a kaptafa, 
ezért annyira pontosan kell 
megcsinálni, hogy tökélete-
sen passzoljon rá, míg a többi 
bocskornál rá van szögelve a 
bőr a kaptafára, száradás után 
azon állítom össze. Itt tehát 
teljesen fordítva dolgozok, 
ezért nehéz. Ezt tanultam 
legtovább.

– A bocskorokból kiállítás 
készült a ceglédi művelő-
dési központ Kamaragalé-
riájában. Hányféle lábbelit 
hozott erre a tárlatra?

– 11 pár bocskor tekinthető 
meg itt, de ezeken felül van-
nak különleges, félkész dara-
bok is, és persze az a bizonyos 
első bocskorom, amit 12 éves 
koromban készítettem.

KozI
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Cegléd zenei élete, sokszí-
nűsége és minősége miatt 
országosan is példás. Kiváló 
jazz zenészeink, klasszikus 
zenészeink, énekeseink, kóru-
saink, remek fúvószenészeink 
színvonalas koncertjeit él-
vezhetjük a városban. Fesz-
tiváljainkon pedig országos 
sztárok serege szórakoztatja 
a ceglédi nagyérdeműt. Egye-
dül a népdal- és nótakedvelők 
érezhetik magukat egy kicsit 
árván, hiszen alig van nekik 
való zenei program. Február 
22-én ezt a hiányt próbálja 
pótolni az Imregi rendez-
vényteremben megrendezésre 
kerülő „Télesti Vigadalom”. Az 

est szervezőjét Tánczos Tibort 
kérdeztük:

– Hogy kerültél közel a 
magyar nótához, hiszen 
te tánczenész, zongorista 
voltál?

– Korábban nagyon szín-
vonalas és sokrétű volt a tánc-
zenészek képzése. Az előadó-
művészi vizsgámon nekem is 
kellett csárdást játszani. Ez a 
műfaj amúgy sem áll tőlem 
távol, nálunk családi hagyo-
mány volt a nóta szeretete. Az 
utóbbi időben Kökény Ernő 
prímás barátommal rend-
szeresen kísérünk rendezvé-
nyeket, kívánságműsorokat, 
amelyeken nóta, sanzon és 
örökzöld számok szerepelnek 
a műsorban.

– Tavaly már volt egy téli 
nótaest szervezésed, az 
hogy sikerült?

–Annak ellenére, hogy sokan 
le akartak róla beszélni, reme-
kül! Magam is meglepődtem 
az érdeklődésen, nagyon jó 
hangulatú rendezvény volt, 
sokan jelezték, hogy várják a 
folytatást. A városháza udvarán 
évente megrendezett „Nyáresti 
Vigadalom” téli verzióját sze-
retnénk hagyománnyá tenni.

– Idén kik lesznek a fel-
lépők?

–A tavalyi nagy sikerre te-
kintettel idén is Farkas Rozi-
ka és Tolnai András lesznek 
a sztárvendégek, mellettük 
fellép még Murvai Julika, 
Fejes István és a kitűnő fi atal 
tehetség, Kiss Attila Andor.

– Ki kíséri a műsort?
–Ezúttal „kombinált” zene-

kari kiséret lesz. Id. Kökény 
Ernő lesz a prímás, és jó ma-
gam kisérek zongorán.

– Tavaly nem volt a mű-
sor után tánc, mulatás. 
Idén lesz?

– Most ebben is lesz válto-
zás. A három órásra tervezett 
műsor után retro slágerekre és 
mulatós nótákra lehet majd 
táncolni.

[X]

Idén is lesz 

„Télesti vigadalom”!
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Kiváló felkészültségű, minden 
szempontból igényes és agilis 
pedagógus – így jellemzik kol-
légái Polgár-Szabó Zoltánnét, 
aki a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából Cegléd Város Kul-
túrájáért elismerést vehetett 
át. A Ceglédi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójával beszélgettünk 
zenéről, hivatásról. 

– Mikor mutatkozott elő-
ször jele annak, hogy a 
zene meghatározza majd 
az életét?

– Gyakorlatilag már a kez-
detkor. A régi zeneiskola épü-
letében kezdtem el zongorázni 
tanulni. Szüleim már első 
osztályosként beírattak oda. 
Akkor még csak az látszódott, 
van tehetségem a zenéhez. Az 
ott töltött évek felejthetetlenek 
számomra. Emlékszem, az ot-
tani hangversenyterem olyan 
hatalmasnak tűnt, mintha el 

sem lehetne látni a végéig. 
Majd átköltöztünk az új zene-
iskolába és folytattam tanul-
mányaimat. Természetesen az 
akkori tantestület is nagyon a 
szívemhez nőtt, nagyon sokat 
köszönhetek tanáraimnak. No 
és Béres Károly igazgatónak, 
aki megteremtette a zenei 
hátteret ahhoz, hogy fel tud-
jak készülni zenei tanulmá-
nyaimra. 11 évet töltöttem a 
ceglédi zeneiskolában. Ezek 
az évek mély nyomot hagytak 
az életemben. 

– Tudatosan készült zenei 
pályára?

– Eleinte egyáltalán nem. 
Végeztem a napi zeneiskolai 
feladatokat. Hatodik-hetedik 
osztály felé kezdett tudato-
sulni bennem, hogy ebbe az 
irányba szeretnék haladni. 
Végül nyolcadik osztályos 
koromban éreztem meg azt, 
hogy a zene nélkül én nem 

tudok létezni, nem tudok élni. 
Nem tudom úgy folytatni az 
életemet, hogy másnaptól 
elhagyom a gyakorlást, el-
felejtem a hangszeremet és 
mással kezdek el foglalkozni.  
Attól a pillanattól, amikor ez 
tudatosul, mindent megtettem 
a továbbtanulásért. Ha kellett 
akkor napi három vagy akár 
hat órát gyakoroltam. Minden 
megtettem azért, hogy a cé-
lomat elérjem és az álmomat 
valóra tudjam váltani. 

Polgár-Szabó Zoltán-
né főiskolai tanulmányait 
a Liszt Ferenc Főiskola 
Tanárképző Intézetének 
Szegedi Tagozatán, zon-
gora és szolfézs szakon 
végezte. Már ez idő alatt 
nagy hangsúlyt fektetett a 
szakmai tudásának fejlesz-
tésére. Két alkalommal a 

  A ceglédi kultúra kiválóságai…

Polgár-Szabó Zoltánné igazgató
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Szombathelyi Bartók Béla 
Nemzetközi Zenei Szemi-
náriumon, és egy alkalom-
mal a Weimari Nemzetközi 
Zenei Szemináriumon vett 
részt, mint a Zeneakadémia 
ösztöndíjasa.

– Miért érezte fontosnak, 
hogy a főiskola után is fo-
lyamatosan képezze ma-
gát?

– Ezt valójában a zeneisko-
lai tanulmányaimból lestem 
el. Ugyanilyen volt a zongo-
ratanárnőm. Ugyanilyenek 
voltak az engem körbevevő 
pedagógusok. Mindig képez-
ték magukat, ebben nőttem 
fel. Mindig azt gondoltam, 
ha egy-egy ilyen mesterkur-
zuson részt veszek – és nem 
csak úgy gondoltam, úgy is 
lett – mindig egy picit hozzá 
tudok tenni zenei tudásom-
hoz. Az embert hajtja előre a 
kíváncsiság. Jól csinálom-e a 
munkám, tudok-e még vala-
mit hozzátenni? Bennem ez 
a folyamat biztosan nem fog 
megállni soha.  

2000-ben a ceglédi ze-
neiskola igazgatója lett, s 
immár tizenkilencedik éve 
kimagasló szinten vezeti 
az intézményt. Emellett 
számos zenei verseny és 
rendezvény szervezője. 
Zongora, gitár, fuvola és 
kamarazenei versenyek, va-
lamint városi komolyzenei 
hangversenyek rendezése, 
ismeretterjesztő és igényes 
konferálása fűződik nevé-
hez. 2014-ben kiváló minő-
sítéssel mesterpedagógus 
vizsgát tett, azóta szakér-
tőként vesz részt a peda-
gógusok minősítésében, és 
az országos tanfelügyeleti 
ellenőrzésekben. Tanári 
hivatásában kiemelkedő 
eredményeket ér el, növen-
dékei sikeresen szerepelnek 
nemzetközi országos és 
megyei versenyeken egy-
aránt.

– Milyen érzés volt egykori 
igazgatója, Béres Károly 
után igazgatóként átlépni 
a zeneiskola ajtaját?

– Izgalmas és torokszorí-
tó. Karcsi bácsi 39 évig volt 
igazgató, nem csak az egész 
zeneiskola életét életére, ha-
nem az én szemléletemre is 
meghatározóan hatott. Olyan 
szellemben próbáltam átvenni 
és tovább vinni a zeneiskolát, 
ahogyan ő tette. Továbbra is 
részese akartunk lenni a város 
zenei életének, és még több 
helyen bemutatkozni. Tőle 
mindig azt láttam, nem állhat 
meg egy ponton a zeneiskola 
fejlődése. Kellenek a jó ötle-
tek, kell, hogy a tantestület 
és maga a vezető is képezze 
magát. Hogy együtt készül-
jünk akár fesztiválra, akár 
versenyre. Akár résztvevő-
ként, akár szervezőként. Az 
elmúlt években sok változáson 
ment keresztül a zeneiskola, 
de én úgy gondolom, hogy a 
pedagógusok és a szülők ezt 
nem túlzottan érzékelték. Ők 
ugyanazt a csodát látják és 
hallják, ha belépnek. Az ajtók 
mögül kiszűrődő muzsikát, 
a zenebölcsődések vidám 
nevetését.

TERMÉSZET ÉS KULTÚRA
Kirándulást szervezünk a Tápióságba február 
22-én (pénteken) ceglédi nyugdíjasok részére.
Program:
• Blaskovich Múzeum – Tápiószele
• Növényi Diverzitás Központ – Tápiószele
• Kékbegy és Sóvirág tanösvény – Farmos
Jelentkezni Tábori Lászlónál lehet telefonon: 
+36-20/491-19-05 (16-20 óra között) vagy 
e-mailen: taboril@yahoo.com

A program Cegléd Város Önkormányza-
tának támogatásával valósul meg!
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A természettel foglalkozó 
tantárgyak összezsúfolása 
nagyon sok pedagógus né-

zetével nem találkozik. Az 
érvek rendszerei és a viták 

legyenek az oktatásszakértők 
dolga, viszont a természetbio-
lógus meg lehessen továbbra 

is a természetrajz oktatója. 
Most felnyitjuk az a ceglédi 

Cegléd környéki növényritkaságok I. H
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Tarka sáfrány  
(Dolina, erdőszélek)

Tavaszi hérics 
(Golyófogó-völgy)

Vetővirág (Postarét)

Lila ökörfarkkóró 
(Csíkos-szél)

Pókbangó (Csíkos-szél)

Poloskaszagú kosbor 
(Csíkos-szél)
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természet könyvet, amiből 
ki-ki jól felismerheti előbb 
a növényritkaságokat, majd 
pedig az állatvilág ritkaságait. 
Nem könnyű fürkészés, főleg 
amikor a sláger a molekuláris 
genetika, meg a biokémia in-
formatikai szakismeretekkel 
fűszerezve. Persze borulhat a 
modern biológia eredménye, 

ha kiderül, hogy a növény-
virológus tesztnövénye nem 
is az, mint amit a specialisták 
gondoltak... Kínos. A biológiai 

fajismeret, a taxonómia és az 
ökológia megkerülhetetlen 
diszciplínák.

ESDÉ

Szártalan csűdfű 
(Vásártér, dűne)

Sovány csenkesz 
(Csíkos-szél, Vásártér)

Homoki árvalányhaj 
(Tápiószentmárton)

MEGÉRINTETTÉK A LELKÜNKET
A Tankerületi Szabadegyetem 2019. évi első 
féléve január 29-én ismét megnyitotta kapuit. 
Bemutatkozott az ország több pontján élő peda-
gógusokból verbuválódott színi társulat, amely-
nek neve „Érintések” és tagja az egybegyűlteket 
köszöntő Fodor Gábor, a Ceglédi tankerület 
igazgatója. A rendezvényen megjelent Hegedűs 
Ágota alpolgármester. 

A színház különlegessége, hogy playback 
technikát alkalmazó pszichodrámát játszanak. 
A playback olyan improvizációs színház, mely a 
nézők érzéseit, hangulatait és történeteit játssza 
vissza. Az interaktív előadás részesei: a közönség 
és a közülük kikerülő mesélők, a színészek, a 
zenész(ek), a játékmester, a különböző playback 
technikák illetve az egyé-
ni történetek, érzések. A 
játékmester közvetítő-
ként vesz részt a nézők, 
a színészek és a mesélő 
között. A színészek (elő-
zetes megbeszélés nél-
kül) a történetet hanggal, 

gesztusokkal, mimikával, beszéddel adják elő, 
amelyhez eszközöket (pl. színes textíliákat) is 
felhasználnak, s mindezt a zenészek különböző 
hangszerekkel kísérik. A feketébe öltözött mű-
vészek mozgással, rövid mondatokkal és zenével 
mini drámává tömörítették a játékmester által 
közvetített s a nézők által előadott hangulatokat, 
érzelmeket, vagy rövid történeteket. Az est ke-
retét személyes érzések adták Vízöntő havában, 
folyékony és olykor megszólaló emberi szobrok 
formájában. Az előadáson, a színpadon megje-
lent a kíváncsiság, a meglepődött boldogság, az 
öröm s a szomorúság találkozása, egy budapesti 
állatkerti kirándulás után a bölcseket mondó 
kőművessel való találkozás esete, majd egy 
szálfatermetű kedves nagyapó története, aki a 

halálos ágyán azt mondta 
a köré gyűlt szeretteinek: 
„A család egy olyan kö-
zösség, ahol senki sincs 
a szélen.” Szép, lélekhez 
szóló, emlékezetes szín-
házi élmény volt. 

Kőhalmi
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kulturális
paletta

A MAGYAR AVANTGÁRD: NYOLCAK ÉS 
AKTIVISTÁK
A századfordulón megjelenő modern irányzatok Magyar-
országra érkezéséről szól GIMESY PÉTER MŰVÉSZET-
TÖRTÉNÉSZ tavaszi előadássorozatának első alkalma 
február 18-án, hétfőn 17.30 órakor. A külföldi tendenciák-
kal a helyszínen megismerkedő magyar művészek itthon 
is képviselték az izmusok világát. A Cegléden is népszerű 
művészettörténész előadásában kitér Nemes Lampérth 
József, Czigány Dezső, Bortnyik Sándor, Kassák Lajos és 
Uitz Béla műveire. Helyszín: Kossuth Művelődési Központ 
kamaraterme.  (Kép: Bortnyik Sándor – Az új Ádám 1924. 
Forrás: http://mek.oszk.hu/04800/04843/html/ujadam.jpg) 
www.cegledikultura.hu

TALÁLKOZÓ L. I. LÁZÁR ILDIKÓVAL

A Magyar Széppróza Napjához kapcsolódva szervez író-olvasó találkozót 
a ceglédi Ifj úsági Könyvtár február 19-én, kedden 15.00 órakor. A vendég 
L. I. Lázár (Kolozsi Ildikó) a Rejtőző kavicsok című ifj úsági könyvsorozat 
szerzője lesz. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. (Cegléd, Gu-
body utca 15.) www.facebook.com/cvkifj usagikonyvtar

Az oldalt összeállította KozI

BUKTA IMRE: 
NÁLUNK, VIDÉKEN

„...úgy paraszti, hogy már 
nem paraszti, úgy vidéki, 
hogy nem vidéki, úgy me-
zőgazdasági, hogy ipari is.” 
(Földényi F. László) A Kie-
selbach Galériában február 
16-ig tekinthető meg Bukta 
Imre Nálunk, vidéken című 
kiállítása, mely az utóbbi idők 
legátfogóbb Bukta tárlata. „A 

Kieselbach Galéria termeiben és a vele egy időben megjelenő 
könyvben korai műveket ugyanúgy láthatunk, mint újakat, a 
kisebb és nagyobb termek lehetővé teszik, hogy megmutat-
hassuk azt a sokszínű és gazdag változatosságot, ami Bukta 
Imre világát jellemzi.” http://www.kieselbach.hu/kiallitas/
bukta-imre-nalunk-videken
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WALTER ISAACSON: 
LEONARDO 

„Rengeteget olvastam Leo-
nardóról az évek során, de ez 
az első könyv, amely élvezete-
sen tárgyalja életének és mun-
kásságának minden oldalát. 
Végre komplex személyiségnek 
látjuk Leonardót, és megértjük, 
mitől volt olyan különleges.”

Bill Gates
Nem csak a magyar 

történelmi évfordulók 
szempontjából érde-
kes 2019, hanem azért 
is, mert január 1-én 
elindult a „Leonardo 
500” ünnepi év: a tosz-
kán zseni, Leonardo da 
Vinci ugyanis fél év-
ezreddel ezelőtt, 1519. 
május 2-án. hunyt el 
távol otthonától, Fran-
ciaországban 

Leonardo bámulatos 
jegyzetfüzeteinek több 
ezer oldalát, s szintúgy 
az életét és munkássá-
gát érintő legújabb fel-
fedezéseket feldolgozva 
Walter Isaacson megír-
ta azt a könyvet, amely 
nemcsak összefoglalja 
meglévő ismereteinket 
minden idők legsokoldalúbb 
zsenijéről, hanem igyekszik 

a titkot is megfejteni: miből 
fakad ez a szárnyaló krea-
tivitás? Leonardo tudomá-
nyos munkássága, ahogy azt 
a szerző számtalan példán 
át meggyőzően bemutatja, 
elválaszthatatlan művészi 
zsenijétől; s mindkettőt olyan 
tulajdonságok táplálták, me-
lyeket mindannyian fejleszt-
hetünk magunkban: mint a 

szenvedélyes kíváncsiság, a 
gondos megfi gyelés és a fék-

telen, játékos fantázia. Leo-
nardo alkotta minden idők 
két leghíresebb festményét, 
Az utolsó vacsorát és a Mona 
Lisát; ám ő önmagát legalább 
annyira tekintette tudósnak és 
mérnöknek. Néha már rög-
eszméssé váló szenvedéllyel 
kutatta az emberi anatómiát, 
botanikai, geológiai, optikai 
és ezerféle egyéb tanulmá-

nyokat folytatott, új 
fegyvereket tervezett, 
és repülni vágyott em-
ber alkotta szerkezettel. 
Matematikailag vizs-
gálta az optikát, tanul-
mányozta a fény útját a 
szaruhártyán át, majd 
a változó perspektí-
vák illúzióját alkotta 
meg Az utolsó vacso-
rán, amely ugyanakkor 
bámulatosan gazdag 
festmény-elbeszélés 
a bibliai történetről. 
Aki fel akar készülni a 
Leonardo 500 esemé-
nyeire, esetleg el akar 
látogatni a Louvre-ba 
ősszel vagy az Uffi  zibe 
tavasszal, a különleges 
da Vinci kiállításokra, 
ennek a kötetnek a se-

gítségével könnyen megteheti. 
Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
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Fólia
A VÁRVAG Nonprofi t Kft . 
közmunkásai februárban 
megkezdték a tarka egynyári 
virágok magjainak elvetését a 
fóliasátorban. A virágpalán-
tákat fűtött fóliában nevelik, 
szakember felügyelete mellett. 
Tavasszal a megerősödött 
növényeket kiültetik a köz-
területre.

Kőhalmi

Közterület-felügyelők
A ceglédi közterület felügyelet (összesen 5 fő) 
a munkáját a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal heti kétszeri közös járőrözés keretében, 

illetve a polgárőrséggel és a mezőőrséggel 
történő folyamatos együttműködéssel végzi.

A közterület-felügyelők a 2018. évben köz-
lekedési szabálysértés miatt 231 db felszólítást 
tettek. 98 esetben szabtak ki szabálysértési 
bírságot 1.375 e Ft összegben. 

2018-ban a Ceglédi Rendőr-kapitányság 
Bűnügyi Osztálya, illetve a Pest megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya összesen 
33 esetben foglalt le a térfi gyelő rendszer által 
rögzített felvételt a Hivatal közterület-fel-
ügyeletétől. A Hivatal is több esetben tett 
feljelentést a felvételek alapján, elsősorban 
garázdaság miatt.

Kőhalmi

Óriási 
betegtömeget 

láttak el
A Ceglédi Toldy Ferenc Kór-
ház és Rendelőintézet 2018. 
évi esetszámai.

Aktív és krónikus ellátásban 
felvett: 24.825 fő/eset

Járóbeteg ellátás: 502.173 
fő/eset

Kőhalmi
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Dél-Pest megye területéről 
érkeznek ide a tanulásban és 
értelmileg akadályozott gyer-
mekek. Losontzi István nevét 
a hajdani ceglédi rektor szü-
letésének 250. évfordulóján, 
1988-ban vette fel az iskola. 
Munkájukról Farkas Edit 
intézményvezetővel beszél-
gettünk. 

– Mennyien vannak, és 
hogy kerülnek ide a gye-
rekek?

– Jelenleg 419 diák tanul 
az iskola falai között, 6 in-
tézményegység keretén belül. 
Óvoda, Általános Iskola, Fej-
lesztő nevelés-oktatás, Utazó 
Gyógypedagógusi Hálózat, 
Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Kollégium. A teljes 
alkalmazotti létszám 158 fő, 
ebből pedagógus 101,5 fő, a 
nevelő-oktató munkát segí-
tők száma 46 fő, technikai 
dolgozók 12 fő.  A gyermekek 

eltérő életkor és képesség sze-
rint intézményegységekben 
töltik mindennapjaikat; 3-25 
év közöttiek. Szakértői javas-
lat alapján kerülhetnek ide, 
nálunk egész tanévben van 
felvétel.

– Vegyük sorra az intéz-
ményegységeket és fel-
adataikat. 

– Az óvoda Idén három 
csoporttal működik, ahol 25 
gyermek kapja meg a fejlő-
déséhez szükséges megsegí-
tést. Ebből egy, az autizmus 
spektrumzavarral élő gyerme-
kek csoportja. Feladatunk, az 
ovisok harmonikus testi-lelki 
fejlődésének megalapozá-
sa. Az itt dolgozó kollégák 
rendkívül hatékony munkát 
végeznek. Örvendetes, pályá-
zati sikereket ért el a „Katica” 
csoport agilis, kreatív gyógy-
pedagógusa. Így cserélték ki 
bútoraikat, fejlesztő eszkö-
zeiket, és játék készletüket. 
Több óvodapedagógus vonult 
nyugdíjba a közelmúltban. 
Mikor tudjuk pótolni hiányu-
kat újabb csoportokat indítva, 

A Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, 
1951 óta önálló gyógypedagógiai iskolaként működik. Az új, 
bentlakásossá fejlődő intézményt 1985-ben adták át, a régi 
iskola épülete helyén.

A „Losi”
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a jövő zenéje. Az általános is-
kola I-II. Mindkét iskola 1-8. 
évfolyammal működik, 188 
tanulóval, 16 osztályban. Az 
elsősök többsége saját intéz-
ményünk gyógypedagógiai 
óvodájából kerül ki, néhányan 
a többségi általános iskolából 
jönnek, áthelyezéssel. Az első 
évfolyamon a felzárkózta-
táshoz két év áll rendel-
kezésre. Az osztályok 
nagy (16 fős) létszáma 
komoly kihívást jelent a 
gyógypedagógusok szá-
mára, ezért munkájukat 
gyógypedagógiai asszisz-
tensek segítik. Az értel-
mileg akadályozottak ál-
talános iskolájában nagy 
hangsúlyt kap a szociális 
készségek fejlesztése. Ha 
komolyabb lemaradást ta-
pasztalunk, kutya- és lovaste-
rápiával, valamint logopédiai 
fejlesztéssel segítünk. Változa-
tos programokkal igyekszünk 
örömtelivé tenni a gyermekek 
életét, kirándulások, cirkusz-, 
mozi- és színházlátogatások, 
sport-, zenei-, és táncfoglal-
kozások közül választhat-
nak. Segítjük a tehetségek 
fejlődését, különösen a sport 
területén elért eredményekért 
büszkék vagyunk tanulóinkra. 
Az állandó gyógypedagógus 
hiány plusz feladatokat ró a 
kollégákra, akik lelkiismeretes 
munkát végeznek. Az utóbbi 
években az intézményegység 
is részesülhetett informatikai, 
bútor és eszközfejlesztésben a 
tankerület által. Az Autizmus-

sal élők iskolájában jelenleg 24 
diák tanul, akik közül 11 fő a 
Lövész utcai telephelyre jár. 
A tanév munkával teli, türe-
lemmel sarkalt. Reményeink 
szerint, szeptemberben az Is-
kola új telephelyre költözik, az 
Ady Endre utcai telephelyre. 
Az önkormányzat és a tan-
kerület együttműködésének 

eredményeként, nemes célt 
szolgáló, százmillió forintot 
meghaladó beruházás jöhet 
létre. Távlati elképzelésünk, 
egy olyan Autista Központ 
kialakítása, ahol integráltan és 
szegregáltan nevelhető gyer-
mekek is megkaphatnák a leg-
szükségesebb megsegítést. Az 
ott dolgozó kollégák minden 
elismerést megérdemelnek a 
sok munkáért, kitartásért és 
együttműködésért.

A fejlesztő nevelés-oktatás-
ban a másság nem csupán az 
egyes területek sérülésének 
egymás mellettiségét jelenti, 
hanem azok komplex össze-
fonódását. A tankötelezett 
korú gyermekek fejlesztése 
három formában történik. 
Iskolai keretek között két 

csoportban, a Molnár Mária 
Református Gyermekotthon 
bentlakásos intézményében, 
valamint otthoni fejlesztések 
keretén belül, amit gyógype-
dagógusaink pluszfeladatként 
vállalnak. Az utazó gyógy-
pedagógusi hálózatban az 
integrált sajátos nevelési igé-
nyű tanulók létszáma 54 fő, 

akiknek gyógypedagó-
giai fejlesztését látjuk el 
a ceglédi járás többségi 
integráló intézményei-
ben, átgondolt logisz-
tikával. Minden igény-
nek eleget teszünk az 
együttnevelés területén, a 
fejlesztéseknek megfelelő 
szakos gyógypedagógu-
sok közreműködésével. 
Partneri együttműködés 

megvalósítására törekszünk a 
szülőkkel és az intézmények 
pedagógusaival. A szakisko-
lában és a készségfejlesztő 
iskolában 22 éve biztosítjuk a 
diákok számára a rész- szak-
képesítések megszerzését, 
jelenleg 125 tanulónak. A 
kilencedik előkészítő évfolya-
mon az általános műveltséget 
megalapozó nevelés-oktatás 
történik. A szakképző 9-10. 
évfolyamon a szakmai vizs-
gára való felkészítés a cél. A 
diákok neveléséhez, a bizal-
mi kapcsolat kiépítéséhez 
nagyfokú empátia szükséges 
a kollégáimtól.  Az új gyakor-
ló helyeknek köszönhetően 
megnő a diákjaink esélye, a 
munkaerő piacon való elhe-
lyezkedésre. Rész-szakképe-
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Az alábbi helyszínen és időpontokon várunk Téged:
10:00-11:00 között Cegléd, Művelődési Ház (Kossuth tér 5/a)

A megadott dátumok közül 
bármikor jöhetsz, az időpont mindig 

azonos lesz

2019.02.19. vagy 2019.03.12.

2019.04.02. vagy 2019.04.23.

sítések: asztalosipari szerelő, 
textiltermék összeállító, szá-
mítógép adatrögzítő, bevont-
elektródás kézi ívhegesztő és 
kerékpárszerelő. Tanúsítványt 
adó képzés: szövött-tárgy ké-
szítő, életvitel és háztartástan.  
Itt is komoly számítástechni-
kai fejlesztésben részesültünk 
a tankerületi központ által. 
Terveink között szerepel a 
parkgondozó és kerti munkás 
rész-szakképesítés bevezetése. 

A kollégiumban 73 diák él 
tíz csoportban, amiből 2 óvo-

dai, 3 értelmileg akadályozott, 
2 tanulásban akadályozott, 2 
készségfejlesztő iskolai és 1 
szakiskolai csoport. A kol-
légiumban különös gondot 
fordítunk a hagyományőr-
zésre, a népi szokások fel-
elevenítésére, a kulturális- és 
sportprogramok szervezé-
sére. A tavalyi tanév során 
megújult a kollégiumunk, 
festéssel-mázolással sikerült 
otthonosabbá tennünk. Új 
ágyakra cseréltük a régieket. 
Két új elektromos zongorát 

is kaptunk a fenntartótól, 
egyik az iskoláé, a másik a 
kollégiumé lett. 

*****
Összegezve elmondhatom, 

hogy a hat intézményegy-
ségben folyó nevelő-oktató 
munkában tudatosan törek-
szünk a rendszerszemléletű 
gondolkodásmód alkalmazá-
sára. Valamennyiünk számára 
vezérfonál: a jószándék, a 
jóakarat, a jóindulat és a jóra 
való törekvés.

Kőhalmi Dezső

Elismerés

„Kiváló gyakorlati képzőhely” 
díjat kapott az Imregi Családi 
Vendéglőt üzemeltető Gaszt-
róna 2001. Bt., a Pest Megyei 
és Érd Megyei Jogú Városi Ke-
reskedelmi és Iparkamarától. 
A 2014-ben bevezetett díjat 
a Pest megyében működő, 
szakiskolai tanulókat oktató 
képzőhelyeknek ítélik oda, 
szigorú feltételek teljesítése 
esetén.
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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 FEBRUÁR 7-20.

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!

Február 7. • Gyógyír Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi út 7. Telefon-

szám: 319-200. Készenléti telefonszám: 06 30 333 4401.

Február 14. • Felszegi Gyógyszertár 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsi-

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

06 30 407 1320.

Február 8. • Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 2-4. Telefonszám: 

500-295. Készenléti telefonszám: 06 30 989 7341.

Február 15. • Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi út 11. 

Telefonszám: 316-620 Készenléti telefonszám: 06 20 369 0110.

Február 9. • Schulek Gyógyszertár Cegléd, Kőrösi út 51. Telefon-

szám: 500-603, 500-604. Készenléti telefonszám: 06 30 531 8678.

Február 16. • Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, Szabadság tér 9. 

Telefonszám: 500-079. Készenléti telefonszám: 06 70 296 2869.

Február 10. vasárnap • PatikaPlus Gyógyszertár  Cegléd, Malomtó szél 30. 

TESCO Áruház Telefonszám: 500-252. Készenléti telefonszám: 06 20 269 0075.

Február 17. • Gyógyír Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi út 7. Telefon-

szám: 319-200 Készenléti telefonszám: 06 30 333 4401.

Február 11. • Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, Rákóczi út 46-49. 

Telefonszám: 310-524. Készenléti telefonszám: 06 30 531 8675.

Február 18. • Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 2-4. Telefonszám: 

500-295. Készenléti telefonszám: 06 30 989 7341.

Február 12. • Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, Szent Imre h.u.22. 

Telefonszám: 500-562, 315-845. Készenléti telefonszám: 06 20 

579 2659.

Február 19. • Schulek Gyógyszertár 2700 Cegléd, Kőrösi út 51. 

Telefonszám: 500-603, 500-604. Készenléti telefonszám: 06 30 

531 8678.

Február 13. • Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. Telefonszám: 

315-114. Készenléti telefonszám: 06 20 476 0699.

Február 20. • PatikaPlus Gyógyszertár 2700 Cegléd, Malomtó szél 

30. TESCO Áruház Telefonszám: 500-252. Készenléti telefonszám: 

06 20 269 0075.
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Bogádi Csaba, a Török János 
Mezőgazdasági és Egészség-
ügyi Szakgimnázium és Szak-
középiskola testnevelés szakos 
tanára érdemelte ki a Cegléd 
Város Sportjáért Díjat. Az 
elismerést a hagyományos, 
immáron XVII. Sportgálán 
vehette át a kitüntetett.

Bogádi Csaba Berettyóújfa-
lun született 1958-ban, és szü-
lővárosában végezte általános 
és középiskolai tanulmányait. 
Felvételt nyert a Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolára, Bu-
dapestre, de szíve vágya az 

volt, hogy testnevelő legyen. 
Középiskolás korában kosár-
labdázott, asztaliteniszezett, 
ebben a sportágban megyei 
első helyezett volt. Otthagy-
ta hát a pénzügyet, egy évig 

készült a pályamódosításra, 
majd felvételt nyert a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolára, földrajz-testnevelés 
szakra. 1984-ben végzett a 

főiskolán, ahol megszerezte 
a kosárlabda- és úszóedzői 
oklevelet is. 2002-ben pedig 
a Pécsi Tudományegyetemen 
végzett. A főiskola után egy 
évet Hódmezővásárhelyen 
dolgozott, mint kollégiumi 
nevelő. 

Feleségével a főiskolán is-
merkedett meg, ahol harmad-
éves hallgatóként az akkor 
elsőéves Velkey Katalinnak 
kosárlabdaedzője volt. 1985-
ben Nyársapátra, majd 1990-

ben Ceglédre költöztek. Öt 
gyermekük született, mind-
annyian sportolók. Katinka 
válogatott és NB I-es kosárlab-
dázó volt, Csabi vízilabdázott, 
Gitta versenyszerűen úszott. 
Imre NB I-es asztaliteniszező, 
országos csapatbajnok, jelen-
leg Németországban légiósko-
dik. Botond pedig több mint 
10 éven keresztül jeleskedett 
a kosárlabdában, többször is 
a Bocs Kosársuli Év játékosa 
volt. Bogádi Csaba Nyársapá-
ton 1985-től 1989-ig tanított, 
majd lehetősége nyílt Ceglé-
den a Török János Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolában, 
hogy testnevelést tanítson.

Bogádi Csaba: „Megha-
tározó volt számomra pá-
lyafutásom alakulásában az 
a testnevelő tanárom, aki 
ötödikben tanított. Megsze-
rettetett velem nagyon sok 
sportágat, s ez mind a mai 
napig kitölti életemet, éle-
tünket. Hárman vagyunk 
testvérek. Idősebbik bátyám 
testnevelő Hajdúszoboszlón, 
a fi atalabbik bátyám 1976-ban 
a Fradiban, később Szarvason 

Hivatásos rajongó
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futballozott. Gyermekko-
runkban a családi ház udva-
rán is mindig versenyeztünk. 
1968-tól, a mexikói olimpiától 
kezdve volt lehetőségünk a 
televízióban is fi gyelemmel 
kísérni a sporteseményeket, 
kezdetekben még a szom-
szédunk készülékén. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy nem 
csak tanítom, nézem, ha-
nem aktívan kosárlabdázom, 
úszom és teniszezem mind a 
mai napig. Rajongok a hiva-
tásomért.” 

Már Nyársapáton aktívan 
részt vett a megyei sportélet-
ben, vitte a gyerekeket külön-
böző sportrendezvényekre, 
versenyekre. Cegléden – foly-
tatva a Papp házaspár mun-
káját – kosárlabdát kezdett 
tanítani az iskolában. Megyei 
középiskolai versenyeken 
mindig dobogós helyezést ért 
el a csapataival. Az iskolán 
belül több háziversenyt ho-
nosított meg, rendszeresen 

szervezte a városi középisko-
lás kosárlabda-bajnokságot. 
1991-ben a nagycsaládosok 
gyermekeinek úszást okta-
tott, amit a napjainkig tanít. 
Az eltelt 27 évben kezei alatt 
gyermekek százai szerették 
meg a vizet és az úszást. 1992-
től bekapcsolódott a város 
teniszéletébe, a CVSE-ben 
egy évig szakosztályelnök 
is volt, ahol hozzálátott az 
utánpótlás-neveléshez. Több 
évig tagja volt az NB IIIban 
szereplő csapatnak, sérülése 
miatt azonban a versenyszerű 
játékot abba kellett hagynia. 
1995-ben létrehozta a BOCS 
Kosársulit, ahol már közel 
1000 gyermek fordult meg az 
edzésein. Közülük a legtehet-
ségesebbek más csapatokban 
korosztályos bajnoki címet 
szereztek, válogatottak lettek 
és felsőbb szinten folytatták e 
szép sportágat. A kosársuli jö-
vőre ünnepli negyedszázados 
fennállását. Bogádi Csaba ars 

poeticája a gyerekek sport-
szeretetének kialakítása és 
egészséges életmódra neve-
lése, a szabadidő aktív, értel-
mes eltöltése. A teniszt sem 
felejtette el, 2000-től a saját 
iskolájában, nyaranta a gim-
náziumban oktatja a kicsiket 
és nagyokat. Időközben már 
sok felnőtt korú tanítványa 
is van úszásban és tenisz-
ben egyaránt. Nyolcévestől 
a hatvan évesig járnak hozzá 
sportolni.

Bogádi Csaba: „Hatalmas 
megtiszteltetés számomra ez 
az elismerés, ami további, még 
nagyobb lendületet ad a mun-
kámhoz. Bár ezt a tevékeny-
ségemet nem is munkaként 
élem meg. Nagyon köszönöm 
mindenkinek – a felterjesz-
tőnek, a döntéshozóknak, az 
intézményvezetőknek, kollé-
gáknak, a sok száz szülőnek 
és több ezer gyereknek –, 
akik hozzásegítettek ehhez 
a díjhoz!” 

A legrangosabb elismerést 
Sárfalvi Péter, az utánpót-
lás-nevelésért és sportkap-
csolatokért felelős helyettes 
államtitkár és Takáts László 
polgármester adta át a ki-
tüntetettnek.

VGM
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A nyomozás adatai szerint egy 31 éves férfi  és fi atalkorú társa 
január 23-án bementek a ceglédi postahivatal csomagfelvevő 
helyiségbe, ahol látták, hogy a kassza nyitva van. Ezt követően 
onnan kimentek, majd megbeszélték, hogy amíg K. Vilmos 
a posta előtt várakozik, 
addig a 17 éves fiú a 
kasszában lévő kész-
pénzt eltulajdonítja. A 
fiatalkorú fiú vissza-
ment, majd bemászott 
a pult fölötti nyitott 
ablakon és a kasszából 
több mint négyszázezer 
forint készpénzt eltu-
lajdonított, majd azzal távoztak a helyszínről. A feltételezett 
elkövetők a lopott pénzt elosztották egymás között. Az esetről 
a posta alkalmazottja bejelentést tett a rendőrségen.

(police.hu)

LÁTOGATÁSI TILALOM A 
KÓRHÁZBAN

A Toldy Ferenc Kórházban az 
infl uenzaszerű megbetegedések 
miatt 2019. január 22-től részle-
ges látogatási tilalom elrendelése 
történt az alábbi részlegen/osz-
tályokon.

• Szülészet-Nőgyógyászati Osz-
tály
• Csecsemő- és Gyermekgyó-
gyászati Osztály
• Központi Anaesth.-Intenzív 
Terápiás Osztály
• Kardiológiai Őrző

Ez alól kivételt képeznek:
• a Csecsemő- és Gyermekgyó-
gyászati Osztályon a gyerme-
két folyamatosan ápoló szülő 
(amennyiben influenzaszerű 
megbetegedésben nem szenved 
és megfelelő védőfelszerelést 
visel),
• Szülészet-Nőgyógyászati Osz-
tály szülőszobáján az előre ter-
vezett apásszülések abban az 
esetben, ha a szülésen részt vevő 
apa legalább 2 héttel a szülés előtt 
infl uenza elleni védőoltásban ré-
szesült, s erről orvosi igazolással 
rendelkezik, valamint a szülés 
időpontjában nem szenved felső 
légúti hurutos megbetegedésben.

A részleges látogatási tilalom 
visszavonásig érvényes.

MEGYEI 
BORVERSENY – 

EREDMÉNYHIRDETÉS 
CEGLÉDEN

Kihirdették a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara által 
megrendezett megyei bor-
verseny eredményeit. Ceglédi 
és térségi borászok is arany-
érmes minősítést vehettek át. 
A megmérettetésre Ceglédtől 
Verőcéig számos város borá-
szai nevezték boraikat. Ösz-
szesen 79-et.

Törtelen 
ünnepelt a PIMI
A magyar kultúra napja 
alkalmából Törtelen ün-
nepelt a Patkós Irma Mű-
vészeti Iskola és a Patkós 
Irma Színház. Törtel jelen-
tős összegű tiszteletdíjjal 
jutalmazta a 40 fős fellépő 
gárdát és ezzel újabb lé-
péssel közelebb juttatták 
az intézményt az iskola 
felújítás megvalósulásához!

A posta kasszájából vitték el 
a pénzt
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2019. február 8. 17.00 óra 
(péntek) 

Cegléd, Kossuth Műve-
lődési Központ

Együtt és egyedül – A Ceglédi Alkotók Egyesü-
lete Képzőművészeti Szekciójának kiállításának 
megnyitója. A kiállítást Apáti-Tóth Sándor 
fotóművész és Ujházi György szekcióvezető 
nyitja meg. A tárlat február 28-ig látogatható.

2019. február 9. 8.00 óra 
(szombat)

Cegléd, Kossuth Műve-
lődési Központ, Kama-
raterem

Gyermekholmi és Babaruhabörze Asztalbérlés 
díja: 1 500 Ft. Asztalfoglalás: szelenyi.agnes@
cegledikultura.hu

2019. február 13. 19.07 óra 
(szerda)

Cegléd, Kossuth Műve-
lődési Központ

Kulissza – Molnár Piroska Nemzet Színésze, 
Kossuth és Jászai Mari-díjas színésznő. Beszél-
getőtárs: Szarka János rendező. Jegyár: 2 500 Ft, 
az előadás napján: 3000 Ft

2019. február 15. (péntek) Cegléd, Kossuth Műve-
lődési Központ 

Kiscsoportos órák: néptánc (ifj úsági, gyerek), 
zumba (gyerek, felnőtt), társastánc (kezdő, 
társastánc (kezdő és haladó felnőtt). A színházi 
előtérben Ámor nyila betalál – Darts verseny 
(17.00 – 0.00 h) A versenyre való nevezés díjta-
lan. A Kamarateremben -VALENTIN - PARTI 
a Koktél 4 U zenekarral (21.00 – 0.00 h). Kísérő 
program: „Párosan szép….”- társastánc bemuta-
tó és tanítás. Belépő: 1500 Ft, dress code: piros

2019. február 16. (szombat)  
15.00 – 19.00

Cegléd, Kossuth Műve-
lődési Központ Kamara-
terem

FARSANGI MULATSÁG Program: Gyermek 
táncház , Farsangi játékok, télűző népszokások, 
kisze báb égetés. Jelmezes felvonulás és fánksütő 
verseny. Kézműves foglalkozás: Papír fonás és 
foltvarrás. Belépőjegy: 400 Ft, amely kiváltható 
családonként egy tálca fánk nevezésével a Fánk-
sütő versenyre.

2019. február 17. 17.00 (va-
sárnap)

Abony, Abonyi Kultúra 
Háza, Színházterem 

Nagy utazás… – A Studio 11 Ensemble és Malek 
Andrea Valentin-napi koncertje. Jegyár: 1 800 
Ft – 2 000 Ft.

MI? – HOL? – MIKOR?
Cegléd és térsége programajánlata
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A Golden Globe- és Emmy jelölt Taylor Schilling fősze-
replésével készült fi lmben egy anyának választania 
kell az anyai ösztön, a szeretet és a legyőzhetetlen 
kíváncsiság között, hogy kiderítse, mitől változott meg 
kisfi a viselkedése. A nő természetfeletti erőt gyanít a 

megmagyarázhatatlan események mögött, amelyeknek 
titka múltban keresendő. 
Rendező: Nicholas McCarthy. Szereplők: Taylor Schil-
ling, Brittany Allen, Colm Feore, Peter Mooney, Jackson 
Robert Scott.

FILMAJÁNLÓ:
A CSODAGYEREK

FEBRUÁR 7-TŐL FEBRUÁR 13-IG
Patkós Irma terem
16:00 Egy kutya hazatér - amerikai családi kalandfi lm

18:00 Szerelmünk napjai - amerikai romantikus dráma, 

vígjáték

20:00 Csodagyerek - amerikai krimi

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap
13:30 Bohém rapszódia - angol-amerikai életrajzi dráma, 

zenés fi lm

16:00 Egy kutya hazatér - amerikai családi kalandfi lm

18:00 Szerelmünk napjai - amerikai romantikus dráma, 

vígjáték

20:00 Csodagyerek - amerikai krimi

Huszárik Zoltán terem
15:30 Instant család - amerikai vígjáték

17:30 Ne érints meg! - román-német-cseh-bolgár-francia 

dráma

19:45 A kedvenc - amerikai-brit-ír életrajzi történelmi 

vígjáték dráma

Huszárik Zoltán terem szombaton és vasárnap
14:00 Arc - lengyel vígjáték dráma

15:30 Instant család - amerikai vígjáték

17:30 Ne érints meg! - román-német-cseh-bolgár-francia dráma

19:45 A kedvenc - amerikai-brit-ír életrajzi történelmi 

vígjáték dráma

FEBRUÁR 14-TŐL FEBRUÁR 20-IG
Patkós Irma terem
16:00 A Lego-kaland 2.- amerikai-ausztrál-dán-kanadai-nor-

vég animációs kalandfi lm, akciófi lm

17:45 Alita: a harc angyala - amerikai-kanadai-argentin 

sci-fi  akciófi lm, kalandfi lm, romantikus fi lm

20:00 Kölcsönlakás - magyar romantikus vígjáték

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap
14:00 A Lego-kaland 2. - amerikai-ausztrál-dán-kana-

dai-norvég animációs kalandfi lm, akciófi lm

16:00 A Lego-kaland 2.- amerikai-ausztrál-dán-kanadai-nor-

vég animációs kalandfi lm, akciófi lm

17:45 Alita: a harc angyala - amerikai-kanadai-argentin 

sci-fi  akciófi lm, kalandfi lm, romantikus fi lm

20:00 Kölcsönlakás - magyar romantikus vígjáték

Huszárik Zoltán terem
15:30 Instant család - amerikai vígjáték

17:30 Hidegháború - lengyel-francia-angol romantikus dráma

19:15 64-es betegnapló - dán-német misztikus thriller, krimi

Huszárik Zoltán terem szombaton és vasárnap
14:00 Hidegháború - lengyel-francia-angol romantikus dráma

15:30 Instant család - amerikai vígjáték

17:30 Hidegháború - lengyel-francia-angol romantikus 

dráma

19:15 64-es betegnapló - dán-német misztikus thriller, krimi
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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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Ceglédi
Hírmondó

Ceglédi Hírmondó

Kéthetente Ceglédről

sárgarépa 200 Ft/kg-tól
zöldség 900 Ft/kg-tól
Zeller 400 Ft/kg-tól vagy 100 Ft/db-tól
burgonya 180 Ft/kg-tól
vöröshagyma 180 Ft/kg-tól
fokhagyma 1000 Ft/kg-tól
karfi ol 700 Ft/kg-tól
karalábé 100 Ft/db-tól
kelkáposzta 400 Ft/kg-tól
fehérkáposzta 250 Ft/kg-tól
lilakáposzta 350 Ft/db-tól
tv paprika 1200 Ft/kg-tól vagy 120 Ft/db-tól
hegyes erős paprika 80 Ft/db-tól
kápia paprika 800 Ft/kg-tól
paradicsom 950 Ft/kg-tól
kígyóuborka 800 Ft/kg-tól
alma 180 Ft/kg-tól
körte 400 Ft/kg-tól
mandarin 400 Ft/kg-tól
narancs 450 Ft/kg-tól
banán 400 Ft/kg-tól
kiwi 350 Ft/doboz
citrom 550 Ft/kg-tól
sütőtök 150 Ft/kg-tól
mák 1800 Ft/kg-tól
dió 3200 Ft/kg-tól
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