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Kötelezően és önként vállalt 
feladatok ellátásáról, óvodai fé-
rőhely bővítéséről, gyermekek 
nyári táboroztatásának biztosí-
tásáról és újabb pályázatokról 
döntött a Képviselő-testület 
márciusi ülésén.

Továbbra sem kell fi zetni a 
szülőknek a bölcsődei ellátá-
sért.  A kormányrendelet 
lehetőséget ad arra, hogy 
amennyiben a bölcsődé-
ben, mini bölcsődében a 
gondozásért külön nem 
kíván az önkormányzat 
térítési díjat megállapíta-
ni, az intézményi térítési 
díj összegét nullában kell 
meghatározni és írásban 
dokumentálni. Ezt meg is tette 
a testület. 

Átszervezik a Lövész utcai 
óvodát és ezzel együtt döntött 
a testület az óvodai férőhelyek 
bővítéséről is. A Lövész utcai 
óvoda pályázat segítségével 
újul meg. Az önkormányzat 
pedig vállalta, hogy ezzel 
együtt a jelenlegi férőhelyek 
számát bővíti.  Az átszervezés 
és beruházás eredményeként 
korszerűbb feltételek között és 
kisebb létszámú csoportokkal 
folytatódhat az óvodai nevelő 
munka szeptembertől. 

A Ceglédi Tankerületi Köz-
pont intézményeiben is át-

szervezések várhatóak. Több 
más mellett a Losontzi iskola 
Lövész utca 2. szám alatti 
telephelye Ceglédbercelre 
települ át.  A Dózsa György 
Kollégiumban pedig új telep-
hely jön létre a gyógypedagó-
giai nevelés-oktatás keretében 
ellátott autizmus spektrum-

zavarban szenvedő tanulók 
ideiglenes elhelyezésére.  Az 
Ady Endre utcai volt óvodá-
ba pedig a Pedagógiai Szak-
szolgálat 2. számú Szakértői 
Bizottsága települ át. 

Idén is a Táncsics iskola 
budai úti tagintézményben 
indul nyári napközis tábor. 
Az önkormányzat önként 
vállalt feladatként várja jú-
nius 17. és július 19. között 
munkanapokon az általános 
iskolai alsó tagozatos ceglédi 
gyermekeket. Mindehhez 2 
millió forint fedezetet biztosít 
az önkormányzat. 

Csuri Károly Jobbikos ön-

kormányzati képviselő kezde-
ményezésére tárgyalt arról is a 
testület, hogy csángó gyerme-
kek táborozását támogassa a 
város. Erre a célra másfél mil-
lió forintot különített el dön-
tésével a képviselő-testület. 

Önkormányzati csoportos 
közbeszerzéshez csatlakozik a 

város villamos energia és 
földgáz beszerzés érde-
kében. A város hivatalai, 
intézményei, gazdasági 
társaságai külön-külön 
önálló energiavásárló-
ként gyenge alkupozíci-
óban vannak a piacon, 
ezért célszerű  az energia 
fogyasztókat egy közös 

beszerzésben kezelni.  
A Ceglédi szennyvíztisztító 

telep korszerűsítése, fejleszté-
se érdekében nyújt be újabb 
pályázatot a város. A támo-
gatási kérelem benyújtásához 
konzorciumi együttműködé-
si megállapodás megkötése 
szükséges ahol a konzorcium 
vezetője a NFP Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Non-
profi t Kft . Ehhez kérte és kap-
ta meg a testület támogatását 
az önkormányzat. 

A képviselő-testület dön-
téseiről bővebben a www.
cegled.hu weboldalon olvas-
hatnak.

Ingyenes marad a bölcsődei ellátás

város-
háza
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ANGEL PROGRAM
Új programot indított a Ceglédi Tankerületi Központ. Kép-
zett segítők támogatják a gyerekeket ezután. Hogy ki ők, 
azt nem tudják a diákok. Viszont ha gondjukat, kérdésüket 
egy regisztráció után emailben elküldik, az „angyalok” vá-
laszolnak rá.

SZÍNHÁZI VILÁGNAP

Idén is a színházterem és idén is a 
Patkós Irma Színház előadásával ün-
nepelte a város a színházi világnapot. 
A színházi világnapon adták át a 
Gobbi Hilda Színjátszó alapítvány 
és a Patkós Irma művészeti iskola 
díját, a Pro Cultura kitüntetést is, 
amelyet idén Látó Richárd karnagy, 
korrepetítor és Kázmér Tamás, az 
iskola művésztanára vehetett át. 

MEGHIRDETTÉK az idei 
környezetszépítési és kör-
nyezetvédelmi programot. A 
részletes kiírás a www.varvag.
hu oldalon olvasható. 

1400 ZSÁKNYI SZEMÉT
Cegléden 22 helyszínen több 
mint 700-an vettek részt a 
Teszedd akcióban. Összesen 
1400 zsákot használtak fel 
a résztvevők. Volt olyan te-
rület, ahol érezhető volt az 
évenkénti – akár többször is 
megtarott – nagytakarítás. 
Van azonban olyan városrész 
is, ahol egyre több és több 
szemét halmozódik fel. 

Megszüntették 
a le- és 

felhajtást 
a Bürgeház 

dűlőnél

hírek
innen-
onnan
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hírek
innen-
onnan

Szellő Imre áll az 
élen a Boksz Világ-
szervezet cirkálósú-
lyú ranglistáján. A 
Felix Promotion 
International cir-
kálósúlyú klasszisát 
mind a négy jelen-
tős profi boksz szö-
vetség a legjobb 15 
között rangsorolja. 

MÁRKUS VETÉLKEDŐ
Általános iskolásoknak szerve-
zett helyismereti vetélkedőt a 
Városvédő és Szépítő Egyesület. A 
diákoknak arról kellett számot ad-
niuk, mi mindent tudnak Cegléd 
épített, környezeti örökségéről, a 
város díszpolgárairól, híres szü-
löttjeiről. A versenyen 12 csapat 
indult, a legjobbak értékes jutal-
makat kaptak.

TETZ KIÁLLÍTÁS 

Hatodik alkalommal rendezett kiállítást a 
Tetz művészeti iskola a ceglédi moziban.  

Portrék, tájképek, a város épületeiről ké-
szült rajzok, és szabadon választott témában 
készített alkotások kerültek a paravánokra. 

CEGLÉD SZOLNOKON
Idén is önálló standon mutatkozott be 
Cegléd a Szolnoki Utazás kiállításon. 21 
éve rendezik az idegenforgalmi szemlét, 
ahol a településeknek lehetőségük van 
megmutatni értékeiket, nevezetessé-
geiket. Cegléd a megújuló belvárost, a 
Budai úti fürdőt és szabadidőközpontot, 
valamint a város programjait ajánlotta 
a közönség fi gyelmébe. 

Megváltozott forgalmi rend a négyes főút 
tápiószentmártoni csatlakozásánál
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„FENNTARTHATÓ” 
VÁSÁRLÁS

A környezetvédelmet, a tuda-
tos vásárlást és a helyi értékek 
megőrzését népszerűsítette a 
piacon a Köz-Tét civil csoport. 
A Patkós Irma iskola diákjai 
pedig táncos flashmobbal 
lepték meg a vásárlókat. A 
csoport már készül következő 
rendezvényére, április 12-én 
újra közösségi piactérré alakul 
át az Ordass-köz. 

FUTÁS A VÍZ VILÁGNAPJÁN

A Víz Világnapját március 22-én ünnepeltük, 
amelynek célja, hogy ráirányítsa a fi gyel-
met a mindenki számára elérhető, tiszta 
víz fontosságára és az édesvízkészletek ve-
szélyeztetettségére. Idén a szlogenjük: Vizet 
mindenkinek! A Ceglédi Török János Mező-
gazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában e napon a déli harangszó 
előtt az udvaron gyülekezett több tucat kék 
pólós diák, és alakzatban a víz vegyjelét, a 
H2O-t formázták, s három kört futottak a 
környéken.  Kőhalmi

TÖBB MINT NÉGYSZÁZ – köztük nagyon sok ceglédi 
– futó vett részt az V. Kutyakaparó Futófesztiválon.  Petőfi  
Sándor 1847 januárjában írta meg a Kocsér melletti fogadó-
ról a Kutyakaparó című versét. A futóverseny pedig ennek 
tiszteletére évről évre erről a helyről rajtol. 

CEGLÉDEN JÁRT A CADILLAC CLUB
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VÁLTOZIK A 
PARKOLÁSI REND 

Május elsejétől fi zető parko-
lókat létesítenek a Gubody 
utca Szabadság térhez közeli 
szakaszán is. Eddig ott tilos 
volt a parkolás, mégis sokan 
hagyták ott autójukat. A tiltás 
megszűnik és a fi zető parko-
lók létesítésével szabályos lesz. 

TÁJÉKOZTATÁS

A városkép megóvása, valamint a köztisztaság 
fenntartása érdekében kérjük a tisztelt ceglédi 
lakosokat, hogy a szállítási napot megelőző 
időszakban – konténer kivételével – az in-
gatlanuk előtti közterületre ne helyezzenek 
ki hulladékgyűjtő edényt.  Fontos az is, hogy 
a szállítási napon elhelyezett gyűjtőedény a 
forgalmat ne akadályozza, és annak ürítését a 
rakodók késedelem nélkül el tudják végezni.

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
közterület-felügyelői a közterületek rendjének 
és tisztaságának ellenőrzése során gyakran 
tapasztalják, hogy az ingatlanhasználók a 
települési hulladékot napokkal a szállítás idő-

pontját megelőzően helyezik ki az ingatlanok 
előtti közterületre.

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 
valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. 
rendelet alapján a települési önkormányzat 
jegyzője 50.000,- Ft összegű hulladékgazdál-
kodási bírság kiszabására jogosult abban az 
esetben, ha az ingatlan használója a hulladé-
kot a szállítási napot megelőzően helyezi el az 
ingatlan előtti közterületen. Ez a rendelkezés 
2019. május 1. napjától alkalmazásra kerül!

Cegléd tisztasága érdekében kérjük a lakos-
ság együttműködését!

Cegléd Város Önkormányzata

ÜVEGGYŰJTŐ PONTOK!
A város négy pontján állít fel az önkormányzat üveggyűjtő 
edényeket április 23 és április 30 között. Ezekre a helyekre 
lehet majd vinni egy héten keresztül a már nem használt 
üvegpalackokat, befőttes üvegeket, boros-és sörösüvegeket. 
Az önkormányzat ezzel az akcióval is szeretne hozzájárulni 
a környezet védelméhez, az üveg újrahasznosításához. A 
négy helyszín: Szabadság tér, Gubody park, Vörösmarty 
és a Bajcsy Zsilinszky tér. 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM 

Újra elrendelték a tűzgyúj-
tási tilalmat. A rendelkezés 
szerint tilos tüzet gyújtani 
az erdőterületeken, vala-
mint a fásításokban és az 
ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi in-
gatlanokon. Ide értendők 
a tűzrakó helyek, a vasút 
és közút menti fásítások, de 
tilos a parlag- és gazégetés 
is. Pest megyében ebben a 
hónapban több mint 180 
helyre vonultak ki a szakem-
berek, volt, ahol erdő, míg 
máshol aljnövényzet égett. 

Elkezdődik 

az Összekötő út

felújítása

Elkezdődik az Ösz-

szekötő út felújítása. 

A közlekedők ápri-

lis 8-a után részleges 

forgalomkorlátozásra 

számíthatnak.
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A közelgő választás kapcsán 
újra arról kérdeztük pártok 
képviselőit, helyi vezetőit, ho-
gyan készül május 26-ra, mit 
várnak az Európai Parlamenti 
voksolástól?

Hörömpő Annamária, 
elnök, 

Fidesz Ceglédi szervezete
A májusi EP választásokon 

eldől, hogy milyen Európában 
szeretnénk élni. Megerősít-
jük-e a keresztény nemzetek 
Európáját, vagy utat nyitunk a 
migrációnak. A Fidesz-KDNP 
az erős nemzetek, és a keresz-
tény Európa melletti kiállásra 
hív fel mindenkit. Cegléden 
személyesen is fel fogjuk ke-
resni a családokat, hogy kon-
zultáljunk, beszéljünk a válasz-
tásokról, a választások valódi 
tétjéről. Az EP választások 

kampányidőszaka és az aján-
lások gyűjtése április 6-án 
kezdődik. Az egyéni körzet Fi-
desz-KDNP-s önkormányzati 
képviselője és segítői fogják a 
családokkal a közvetlen kap-
csolatot tartani. A legfontosabb 
amit meg kell érteni a választás 

kimenetelével 
kapcsolatban: 
amennyiben 
nem sikerül 

Európa és Hazánk határait 
megvédeni, úgy a jelenleg zajló 
bevándorlási probléma a saját 
közvetlen környezetünket, így 
Városunkat is érinteni fogja 
előbb vagy utóbb. 

Ujhelyi István
az MSZP EP-képviselője 

és kampányfőnöke
„Az MSZP elsőként indította 

el kampányát, már hónapok 
óta kampány-üzemmódban 
dolgozik a teljes szervezet. 
Hosszú és érdemi munka után 

letettük az asz-
talra a ’Haza, 
Szeretet, Euró-
pa’ címet vise-
lő EP-progra-

munkat, amely egy erős Eu-
rópát akar a Fidesz EU-ellenes 
ámokfutásával szemben. Egy 
olyan Szociális Európa vízió-
ja jelenik meg benne konkrét 
vállalásokkal, amely minden 
európai polgár fi zikai és szo-
ciális biztonságát garantálni 
tudja. Május 26-án meg lehet 
roppantani a narancsos rezsi-
met, végre piros lapot lehet 
felmutatni az Európa szégyen-
padjára ültetett Orbán-rend-
szernek. Az MSZP és a Pár-
beszéd hozta létre az egyetlen 
ellenzéki közös listát, amely 
méltó a Fideszt leváltani aka-
ró és együttműködést elváró 
ellenzéki választók bizalmára.”

Bartha Barna, 
a Mi Hazánk Mozgalom 

Cegléd és környéke 
alapszervezeti elnöke

Se médiánk, se oligarchiánk 

Kézbesítik az értesítőket
Elkezdték az európai parlamenti választásokra szóló értesí-
tések kézbesítését. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló 
küldeményében arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy 
szerepelnek az európai parlamenti választás névjegyzékben, 
és melyik szavazókörben tudnak élni választójogukkal. A 7,9 
millió választópolgárnak legkésőbb április 5-éig postázzák az 
értesítőt. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a he-
lyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti. Ő ebben az esetben új 
értesítőt állít ki. A választás menetéről és a fontos tudnivalókról 
részletes tájékoztatót olvashatnak a 16-17. oldalon. 
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így programunkat és céljain-
kat kihelyezett standokon, 
szórólapokon, és vezetőink 

országjáró fóru-
main juttatjuk 
el az állampol-
gárokhoz. Ez 
a Mi Hazánk 

Mozgalom első nagy meg-
mérettetése. Néhány hónapja 
még egy nem létező párt, 
országosan szétszórt, ma-
gányosan tévelygő, nemzeti 
lélekelemei voltunk, ma már 
beleszólásra jelentkezünk az 
EU sorsába. Legrosszabb eset-
ben egy mandátumra számí-
tunk, de EU-kritikus pártként 
célunk az, hogy minél több 
hozzánk hasonlóan gondol-
kodó képviselőt juttassunk 
be az EP-be, és azt belülről 
változtassuk meg. Mi vagyunk 
a harmadik út! A NEMZETI 
PÁRT, amely a jelenlegi kor-
mány szigorú kritikusaként 
teljesen elveti az ellenzéknek 
nevezett balliberális tömböt.

Horváth Gábor elnök, 
Jobbik Magyarországért 

Mozgalom 
Ceglédi szervezete

Európai emberekként euró-
pai bérekért harcolunk. Egyet-
len pártként az erdélyi auto-
nómia kérdését is zászlónkra 
tűztük. A migrációból nem 
kérünk semmilyen formában. 
Célunk a bizalom helyreállítá-
sa és a sikeres együttműködés 
kialakítása. Magyarország 
nem célország és ha azt vár-
juk, hogy belügyeinkbe ne 

szóljanak bele, nekünk sincs 
jogunk beleszólni Németor-
szág belügyeibe. Valós veszély, 
hogy emiatt mellőzni fognak 
bennünket, ezt meg kell akadá-
lyoznunk. A regnáló hatalom 
miatti szankciókat minden 
még józanul gondolkodó hon-
fi társunk látja, 2020 után pedig 
érezni is fogjuk, ha a Fidesz ott 

marad. Az uniós 
pénzek egyhar-
madát ellopják, 
így elengedhe-
tetlen az Európai 
Ügyészséghez 
való csatlakozás. 

A közmédia agymosása okán 
3-4 mandátumra számítunk, 
de egyre több honfi társunk-
nak nyílik ki az elméje, így 
ezt megduplázhatjuk. A tét a 
teljesjogú tagság megőrzése 
és megerősítése a nemzet-
államokkal.

Mucsinyi Levente
Momentum Mozgalom 

Ceglédi Szervezete
A májusi Európai Parla-

menti választás Magyarország 

jövőjéről fog szólni. Jövőnk 
záloga egy erős, egységes, 
összetartó Európa. Március 
elején tartott programbemu-
tatónkon elmondtuk, hogyan 
képzeljük el Európán belül 
hazánk jövőjét. A progra-
munk három pilléren nyug-
szik: egészségügy, oktatás, 
munkahelyek. Az EU-s pénze-
ket iskolákba és egészségügyi 
intézményekbe kell fektet-
ni, valamint a helyi kis-és 
középvállalkozásokat kell 
felelősségteljesen támogatni.  
Választásokig célunk minél 

több emberhez 
eljuttatni az 
üzenetünket, 
megvitatni ve-
lük mit gondol-

nak a programunkról, meg-
mutatni számukra, hogy van 
lehetőség egy élhető országra. 
A közvélemény-kutatások 
alapján a Momentum az Eu-
rópai Parlamentbe való be-
jutási küszöb fölött van. Ezzel 
a tudattal dolgozunk tovább. 
Nem adjuk a jövőnket, mert 
Európa Mi vagyunk!
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– Milyen típusú rendezvény 
a Szakmák Éjszakája?

– A Szakmák Éjszakája 2016 
óta az őszi pályaválasztá-
si kiállítások és az Európai 
Szakképzési Hét rendezvény-
sorozat mellett az egyik legna-
gyobb pályaorientációs típusú 
rendezvény Magyarországon. 
2017-ben új helyszínekkel 
(köztük délvidéki és erdélyi) 
bővült, s jelentős szakmai 
érdeklődést váltott ki bel- és 
külföldön egyaránt. 2017-ben 
a Szakmák Éjszakája (Night of 
Professions) bekerült az Eu-
roGuidance jó gyakorlatainak 
gyűjteményébe.

– Mikor és hol látogathat-

ják meg az érdeklődők a 
programokat?

– 2019. április 12-én negye-
dik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Szakmák Éjsza-
kája a Ceglédi Szakképzési 
Centrum tagintézményeiben. 
A program hivatalosan 18:00 
órától kezdődik és 22:00-ig 
tart. A programsorozaton 
részt vevő iskoláink:

• Ceglédi SZC Bem József 
Műszaki Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 2700 Ceg-
léd, Jászberényi út 2.

• Ceglédi SZC Közgazdasági 
és Informatikai Szakgimná-
ziuma 2700 Cegléd, Kossuth 
Ferenc utca 32.

• Ceglédi SZC Nagykátai 
Ipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 2760 Nagy-
káta, Csonka köz 6.

• Ceglédi SZC Szterényi 
József Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 2200 Mo-
nor, Ipar utca 2.

• Ceglédi SZC Unghvá-
ry László Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája 
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc 
utca 18.

– Milyen típusú progra-
mokon vehetnek részt a 
látogatók?

– A Szakmák Éjszakája jel-
mondata: „Próbáld ki, csináld 
meg, ismerd meg!”, ezért az 
idei évben is színes és szóra-
koztató programokat, lehet-
séges életutakat kínálunk az 
érdeklődő tanulók számára. 
Most egy éjszaka alatt végig-
járhatók iskoláink, valamint 
az idelátogatók betekintést 
nyerhetnek a velünk együtt-
működő sikercégek máskor 
rejtett világába. Tagintézmé-

Az országosan meghirdetett rendezvényso-
rozat részeként, mind nagyobb érdeklődés 
mellett hirdetik meg évek óta – a szakma-
választás előtt álló átalános iskolások és 
szüleik számára – a Szakmák Éjszakája 
programot Cegléden és környékén is. 
Hamarosan ismét megszervezik a több 
helyszínen zajló eseményt, amelyről Bun-
csák Gábortól a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatójától 
kértem tájékoztatást.

Szakmák Éjszakája 2019
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nyeink több mint 60 interak-
tív, szakmai, illetve bemutató 
tevékenységet kínálnak. Báto-
rítunk minden tanulót, hogy 
jöjjön el rendezvényünkre. 
Lehet, hogy jövőjük itt, ezen 
az éjszakán kezdődik!

– Kik a program elsődle-
ges célcsoportja?

– Fő célcsoportunk az ál-
talános iskolák 5-7 osztályos 
tanulói, akik jövőre vagy né-
hány év múlva pályaválasztás 
előtt állnak. Természetesen 
sok szeretettel várjuk 
az általános iskolák 
tanárait és a szülőket 
is. Jó lenne, ha ők 
is betekintést nyer-
hetnének a 21. szá-
zadi szakképzésbe. 
Ha látnák a modern 
tanműhelyeket, gya-
korlati helyeket, vál-
lalatokat akkor talán 
sikerülne lebontani a 
szakképzéssel kap-
csolatos évtizedek 
óta fennálló előítéle-
teket. Továbbá célunk azért is 
megszólítani a tanulók szüleit, 
a hozzánk látogató felnőtteket, 
mert felnőttoktatás esti mun-
karend szerint ingyenesen 
tanulhatnak másodszakmát 
tagintézményeinkben.

– Hol tájékozódhatnak a 
tanulók a programokról? 

– Az iskoláink által kínált 
programok megtalálhatók a 
honlapunkon: www.cegle-
diszc.hu/szakmakejszakaja.
html, de a rendezvényeket a 
központi felületére is feltöltöt-

tük, amelynek elérhetősége: 
https://szakmakejszakaja.hu/. 
Itt mindenki kedvére válogat-
hat az országosan meghirde-
tett több ezer program között.

– A korábbi évek tapasz-
talatai alapján mekkora a 
látogatottsága a rendez-
vénynek?

– Tavaly országosan több 
mint 4500 programot szervez-
tek a szakképzési centrumok, 
amelyen a becsült résztvevők 
száma meghaladta az 56.000 

főt. A Ceglédi Szakképzési 
Centrumban 2018-ban közel 
1000 fő látta a programokat, 
amelynek lebonyolításban 
több mint 100 pedagógus és 
160 diák közreműködött.

– Hogyan tudják meg-
közelíteni az érdeklődők 
a helyszíneket?

– A ceglédi, monori és a 
nagykátai programokra a 
környező településekről ér-
kező diákoknak a be-, illetve 
a hazautazáshoz autóbusz 
közlekedést biztosítunk. A 

korábbi években a MÁV és a 
Volánbusz is kedvezményes 
utazási lehetőséget biztosí-
tott a látogatóknak, az idei 
évre a főszervezők erről még 
tárgyalásokat folytatnak. Az 
üzemlátogatásokra szintén 
szervezetten, autóbuszokkal 
szállítjuk az érdeklődőket.

– A Ceglédi Szakképzési 
Centrummal együttmű-
ködve milyen vállalatok 
kapcsolódnak be a Szak-
mák Éjszakája 2019 rendez-

vénysorozatba?
– Cegléden az In-

fi neon Technoligies 
és a Víg és Társa épí-
tőipari vállalkozás 
nyitja meg a kapuit 
az érdeklődők elött. 
Nagykátán a BKV, a 
DS Smith Packaging 
Hungary Kft ., és a 
Clarion Hungary 
jelenik meg kiállí-
tóként iskolánkban, 
valamint a Korpusz 
Taberna Kft. Spar 

partnercég várja saját telep-
helyén a diákokat, felnőtteket. 
A lista bővülhet, mivel több 
nagyüzemmel még tárgyalá-
sokat folytatunk.

– Köszönöm a rendez-
vényről adott részletes tá-
jékoztatást. Sikeres lebo-
nyolítást kívánok!

– Köszönjük a lehetőséget, 
szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt 2019. áp-
rilis 12.-én pénteken, hely-
színeinken.

Kőhalmi Dezső
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Életem első középiskolai 
matematika óráján irigy-

séggel értesültem arról, hogy 
vannak olyan ősi népek, ahol 
így számolnak: egy, kettő, há-
rom, sok. Tehát ami háromnál 
több, azzal nem foglalkoznak, 
éppen ezért a matematika 
tudománya is könnyen elsa-
játítható… 

Aztán középiskolai éveim 
végeztével szembesültem egy 
régi osztálytársam életével, 
aki matematikus lett. Nem 
csak háromig tanult meg szá-
molni, hanem sokkal tovább. 
Annyival tovább, hogy konk-
rétan azzal foglalkozott, hogy 
valami olyan nagy számot 
keresett, amekkora még nincs 
is… Most persze kifi gurázom 
a munkáját, de tényleg vala-
milyen nagy, különös prím-
számokat (csak önmagukkal 
osztható számokat) keresett, 
amiket összeszorozva – ha jól 
értettem – valahogy titkos, 
nehezen kitalálható kódokat 
lehet gyártani, amik a titkosí-
tás munkájában segíthetnek.  

A modern gondolkodás, a 
mai ember kinyitotta a szá-
mokat, nem volt elég háromig 
számolni. Fejlődtünk, utat 
nyitottunk a végtelen felé – és 
mégis, mintha elvesztettünk 

volna valamit. Mindent meg 
tudunk számolni, össze tu-
dunk szorozni és szét tudunk 
osztani. Létrehoztuk a szá-
mítógépet, amely a számítá-
sokat az embernél sokszorta 
gyorsabban elvégzi. Csakhogy 
ez a sok számolás egy kicsit 
tévútra is vitt bennünket. 
Kezdjük azt gondolni, hogy 
az életnek azokat a dolgait 
is kis lehet számolni, amiket 
pedig sehogyan nem lehet 
számokkal leírni. 

Egy neves angol történész 
hetven évvel ezelőtt megírta 
a keresztes hadjáratok törté-
netét. A kötet nagyon vastag, 
nem is csoda ez, hiszen a 
történész egész életében e 
vastag kötetet írta, és máig ez 
az alapműve ennek a korszak-
nak. A keresztes hadjáratok 
kétszáz éves összes eseményé-
nek megismerését, megértését 
és magyarázatát tűzte ki célul. 
Egy könyvet akart írni, egyig 
számolt el, de azt a munkáját 

jól végezte el az élete során. 
Ezzel szemben manapság azt 
mondják jó történésznek, aki 
valamilyen részletkérdésnek 
a történetét mélyrehatóan 
elemzi, munkáira pedig sok-
szor hivatkoznak a kollégái. 
De ez a sok részletmunka 
ritkán áll össze egésszé. Az 
egy nagy munka megírása 
ebben a példámban több, 
mint a sok kicsi.

De hát az életünkben nem 
pontosan ugyanígy vagyunk? 
Van egy-két dolog, ami na-
gyon hiányzik az életünkből. 
Hiába gyűjtünk mellé ezer 
másikat, ha az az egy hiány-
zik. És van egy-két dolog, amit 
elértünk az életünkben, és bi-
zony, nem is kell belőle több. 

 „Pedig kevésre van szük-
ség, valójában csak egyre” 
– mondja Jézus (elolvasható 
a Biblia második felében, az 
Újszövetségben, Lukács evan-
géliuma 10. fejezetének 42. 
versében.) De mi az az egy? 
Van-e boldogságom? Nevez-
hető-e életnek az életem? Ez 
az egy fő kérdésünk. És ha 
megvan az egy-két fő dolog, 
akkor be tudok-e telni azzal, 
van-e békességem azzal az 
életemben, amit Isten adott?

Bereczky Örs

vallás

EGY, KETTŐ, HÁROM, SOK
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100 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert az 
önkormányzat a Pest megyei 
fejlesztési alapból a piac fel-
újítására. A pályázat kiírásakor 
az eredeti elképzelés a külső 
részen fedett kültéri árusító 
helyek, és az üzletsorok kö-
zött rész lefedése szerepelt, ez 
azonban Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat előírások miatt nem 
lehetséges, így azokat a felada-
tokat vették előre, amelyekkel a 
piac működését, üzemeltetését 
környezetkímélőbbé, gazdasá-
gosabbá, a vásárlók és az áru-
sítók számára komfortosabbá 
tudják tenni.

A beruházás során: 
• a részben fedett kültéri 

árusítóhelyeknél korszerűsítik 

a világítást, az elárusítóhelyek-
hez új elektromos csatlakozók 
épülnek 

• áthelyezik a hulladéktáro-
lót a rámpás felhajtó mellé, a 
mostani helyén újabb kerék-
pártárolót alakítanak ki

• a tervek szerint a kültéri 
úgynevezett „bádogtetős” rész 
elárusítóhelyeit is felújítják, 
lecserélik

• a csarnokrészbe új bejárati 
ajtók kerülnek, felújítják az 

elektromos hálózatot és meg-
oldódhat a nyári szellőztetés is

• napelemes rendszert is 
telepítenek, így jelentősen le-
csökken a piac üzemeltetésének 
a költsége

• hulladékprést és egy új ön-
járó takarítógépet vásárolnak

A felújítási munkálatok alatt 
a piac üzemelése zavartalan 
lesz, kisebb fennakadások 
ugyan lehetnek, de nem ter-
vezik még az ideiglenes be-
zárást sem. 

MEGÚJUL A PIAC

Programajánl

2019. április 5. 17:30 LégyOTT a Bernben! - Vendég Szlaukó Orsolya Bern Kávézó

2019. április 12. Szakmák ÉjszakájaKözépiskolák

2019. április 13. 17:00 Cegléd,
KMK

További programok megtalálhatóak a www.iranycegled.hu oldalon.

2019. április 12. 18:00 Vidéki sanzon... - Jótékonysági koncertAlbertisa, 

2019. április 8. 15:00 S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve
Cegléd,

KMK Színházterem

2019. április 11. 19:00

2019. április 12.  17:30 Cegléd, 
KMK Kamaraterem

2019. április 13. 8:00 Ceglédbercel, 
Szép u. 17

Cegléd,
KMK színházterem



14. oldal

– Beszéljünk az alapítástól 
napjainkig a fejlődési jel-
lemzőikről.

– Iskolánk a 2001-2002-es 
tanévben indult 1 osztállyal és 
6 pedagógussal. Ma 530 en-
gedélyezett létszámmal és 63 
pedagógussal dolgozunk, akik 
közül többen óraadók. Az 
intézmény munkáját mindig 
magas szakmai színvonal jel-
lemezte. Amit bizonyít, hogy 
végzett tanulóink többsége 
kiválóan boldogul az életben. 

Büszkék vagyunk rájuk.
Iskolánk olyan többcélú 

oktatási intézmény, ahol gim-
náziumi oktatás (általános 
tagozaton, drámatagozaton, 
sport tagozaton), szakgim-

náziumi oktatás párhuzamos 
művészeti képzéssel (táncos 
szakon, gyakorlatos színész 
szakon) és OKJ szakmai kép-
zés (táncos és színész szakon) 
folyik. Versenyeredményeink 
kimagaslók. Többszörös Eu-
rópa bajnoki, és Világbajnoki 
címmel rendelkezünk. Részle-
teiről a www.pimi.hu honlap 
bővebb tájékoztatást ad.

– Ki a fenntartójuk, mit 
oktatnak, és milyen alap-
elvek alapján működnek?

– Iskolánk alapítója és fenn-
tartója a Gobbi Hilda Színját-
szó Alapítvány. A kuratórium 
felismerte, hogy Pest megyé-
ben a szakmai oktatás kínála-
tából hiányzik egy olyan mű-
vészeti szakközépiskola, ahol a 
jelentkező a színpadi műfajok 
minden ágát megtalálhatja, 
ahol színészeket, táncosokat, 
énekeseket egyaránt oktatnak. 
A hatékony működés és a 
versenyképesség megköveteli 
ezt a komplexitást. Csak azért 

tudunk tanulóinknak évente 
6 nagyszínházi- (Patkós Irma 
Színház), 6 pinceszínházi- (л 
Színház) és 3 táncszínházi (л 
Dance Táncszínház) bemuta-
tót biztosítani, mert techni-
kailag képesek vagyunk arra, 
hogy előadásaink díszlet- és 
jelmez-szükségleteit magunk 
állítsuk elő. Alapítóink előre-
látását dicsérik a kezdetekkor 
általuk megfogalmazott alap-
elvek: s a fokozatosság és a 
teljesítmény-központúság, 
iskolánk javára vált. Az elmúlt 
évek munkájának köszön-
hetően Dél-Pest Megye Kis-
térség kulturális és művészeti 
életének meghatározó ténye-
zőjévé váltunk. Több telepü-
lésen teljes színházi évadokat 
játszunk, ez településenként 8 
bemutatót jelent.  Saját szerve-
zésű szakmai gyakorlati okta-
tásunkat jól kiegészíti a külső 
színházi munka.  Szolnokon, 
kiváló rendezők és koreográ-
fusok keze alatt dolgozhattak 
(dolgozhatnak) diákjaink.

– Milyen a továbbtanulók 
aránya? 

– Nagyon jók a művészeti 
beiskolázási statisztikáink. 
Szinte nincs olyan év, amikor 

A Ceglédi Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szak-
gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az eltelt évek során 
a város és térsége meghatározó oktatási, kulturális, művészeti 
tényezőjévé vált. Rendezvények, színházi évadok, ünnepségek 
és fesztiválok bizonyítják ezt. Életükről, terveikről beszélget-
tünk Andó László igazgatóval.

A PIMI
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ne vennének fel két-három 
diákunkat a Táncművészeti 
Egyetemre, a Kortárs Tánc-
művészeti Főiskolára, vagy 
a Színművészeti Egyetemre 
illetve a Kaposvári Főiskola 
színész szakára. Többjük kül-
földi egyetemen tanul (Maros-
vásárhelyen, Kolozsvárott).

– Hol, hogyan folyik a gya-
korlati képzés?

– A szakmai képzés színtere 
a tanítási óra, de a színházi 
szerepek megformálása (szín-
házi szakmai gyakorlat) is ezt 
a célt szolgálja. A PIMI-ben 
(növendékeink így becézik 
iskolát) fontosnak tartjuk az 
önképző körök támogatását is. 
Mindig akad olyan tehetséges, 
kreatív diák, aki érez magában 
annyi erőt, hogy önálló pro-
dukciót készítsen. Az iskola 
támogatja ezeket a művészi 
szárnypróbálgatásokat, és ha 
megfelelő színvonalú előadás 
születik, akkor bemutatásáról 
is gondoskodik. Az élet több-
ször igazolta önképző köreink 
hasznosságát.

– Milyen a jelmez és kellék 
ellátottságuk?

– A képzés indításakor fel-
becsülhetetlen segítséget je-
lentett a Fővárosi Operett 
Színháztól adományként ka-
pott több teherautónyi jel-
mez, kellék és fénytechnikai 
eszköz. Ezek nélkül nem tud-
tuk volna teljesíteni azokat 
az előírásokat, amelyeket a 
szakképzés tárgyi eszközként 
megkövetelt. Az alapítvány sa-
ját fejlesztésű beruházásként 

– fenntartói kötelezettségének 
eleget téve – az akkori viszo-
nyoknak megfelelő, nagyon 
korszerű hangtechnikai esz-
közökkel látta el az intéz-
ményt. Ennek köszönhetően 
alkalmassá váltunk egész estés 
musicalek, operettek és egyéb 
zenés darabok bemutatására. 
Tapasztalataink szerint je-
lenleg – és a fejlődés látható 
iránya szerint a későbbiekben 
sem lesz másként- a színész és 
táncos szakma az úgynevezett 
közönségbarát, zenés pro-

dukciókat helyezi előtérbe. 
A képző intézményeknek is 
erre kell összpontosítaniuk, 
ha valós igényeknek megfelelő 
segédszínészeket és táncoso-
kat akarnak képezni. Létünk 
függ attól, hogy milyen fel-
készültségű szakembereket 
bocsát ki! Az iskola jelenleg 
a legmodernebb hang- és 
fényrendszerrel rendelkezik. 
Mobil színpadunk segítsé-
gével bárhol egy napon belül 
bárhol képesek vagyunk szín-
házi előadást tartani.

– Miként áll nagy álmuk, 
az iskolaépítés?

– Keressük azokat a jóérzésű 
embereket, vállalatokat és vál-
lalkozókat, akik szívesen segí-
tenének abban, hogy a Ceglédi 
Patkós Irma Művészeti Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium 
és AMI, tizennyolc év után, 
végre önálló iskolaépülethez 
jusson! Jelenleg több hely-
színen folyik az oktató-nevelő 
munka, ami nagyon hátrányo-
san érint bennünket. Ezért 
arra gondoltunk, hogy a saját 
iskolaépület megvalósítása ér-
dekében hazai és nemzetközi 
gyűjtőakciót indítunk. Remél-
ve, hogy találunk elegendő 
támogatót a program megva-
lósításához. Megtartottuk az 
első fórumunkat a Városházán 
és a minap a Duna Televízi-
óban is beszélhettünk arról, 
hogy ha Cegléden az egykori 
laktanya egy épületét meg 
tudnánk venni, akkor azt át 
tudnánk alakítani igényeink-
nek megfelelően. Ennek el-
készült a tanulmányterve.  
Az ingatlan megszerzése az 
előfeltétele, hogy bármilyen 
további központi támogatás-
hoz jussunk. Az állami és uni-
ós pályázatok esetében eddig 
régiónk kimaradt a legtöbb 
lehetőségből. Rossz helyre 
születtünk? Nem hisszük! 
Jó lenne, ha feléledne végre 
Cegléden is a lokálpatriotiz-
mus, mint azt tapasztalhatjuk 
az ország más területein. És 
önkormányzatunk, vállalko-
zóink az iskola mellé állva, 
valós támogatásaikkal meg-
teremtenék az országosan is 
egyedülálló intézményünk 
működési bázisát. Jónak lenni 
nemcsak karácsonykor jó!

Kőhalmi
Fotó: Makó
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjá-
ra, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament 
tagjainak 2019. évi választását.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt 
felvételükről 2019. április 5-ig értesítést kap-
nak. A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tar-
tózkodó választópolgár belföldön az általa 
megjelölt településen átjelentkezéssel, kül-
földön Magyarország külképviseletein adhatja 
le szavazatát.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (Ve.) által létrehozott központi név-
jegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait 
valamint a választásokkal kapcsolatosan tett 
külön nyilatkozatait.

a) A fogyatékossággal élő választópolgár 
kérheti, hogy választójoga gyakorlásának 
segítésére

aa) a szavazással kapcsolatos tudnivalókról 
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

ab) az értesítőnek a Braille-írásos változatát 
kapja meg,

ac)  a szavazólap önálló kitöltéséhez Brail-
le-írásos sablont kapjon a szavazás napján,

ad) akadálymentesített szavazóhelyiségben 
szavazhasson.

A Braille-írással ellátott szavazósablon
igénylésének határideje

2019. május 17. (péntek) 16.00 óra.

b) A választási iroda a jelölő szervezet, 
jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgárok 
név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy 
a választási kampány keretében a választó-
polgárokat közvetlenül, névre szólóan meg-
címzett küldemények útján vagy személyesen 
felkereshessék. A választópolgár viszont 
megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycé-
lú kiadását. Az adatok kiadásának megtiltása 
csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. A 
személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás 
nem terjed ki. 

c) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 
(SZL) kezelt adatok kiadásának megtiltása 

Az SZL-ben kezelt adatokra vonatkozó 
önrendelkezési jog gyakorlásának módját a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tör-
vény állapítja meg. A Ve.  lehetővé teszi, hogy 
a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása 
mellett a polgár az SZL-ben nyilvántartott 
adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is 
tegyen. Ez a nyilatkozat csak annyiban függ 
össze a választási eljárással, hogy ugyanazon 
formanyomtatványon is benyújtható, mint a 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen 
kérelem elbírálásának eredménye automati-
kusan átvezetésre kerül az SZL-ben. 

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a 
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan 
a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 

EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
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kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve 
mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföl-

dön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 
2019. május 17. (péntek) 16.00 óráig kell kér-
nie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe, 
valamint ezen időpontig kérheti módosítani 
az adatait.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt 
felvételét követően mégis Magyarországon 
szeretne szavazni, legkésőbb 2019. május 22. 
(szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti 
névjegyzékből való törlését és a lakóhely 
szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő 
visszavételét.

SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A LAKÓHELYTŐL TÁVOL

Aki a szavazás napján Magyarországon, de 
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van 
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet 
terjesszen elő. Az átjelentkezésre irányuló ké-
relemnek legkésőbb 2019. május 22. (szerda) 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

Az átjelentkező választópolgár 
• legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 

óráig módosíthatja vagy –levélben történő 
vagy elektronikus azonosítás nélkül elektro-
nikus benyújtás esetén –visszavonhatja, 

• legkésőbb 2019. május 24-én (péntek) 
16.00 óráig – személyes vagy elektronikus 
azonosítást követő elektronikus benyújtás 
esetén (ügyfélkapun keresztül) kérheti a helyi 
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési 
kérelme visszavonását.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, 

illetve fogvatartása miatt nem tud megjelen-
ni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be. Mozgóurna kérelem 
írásban kérhető, adatai pontos feltüntetésével, 
az igénylés indokával és aláírásával ellátott 
bejelentésben!

A kérelem a Helyi Választási Irodához:
• levélben vagy elektronikus azonosítás nél-

kül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 
22. (szerda) 16.00 óráig

• személyesen vagy elektronikus azonosítás-
sal elektronikus úton legkésőbb 2019. május 
24. (péntek) 16.00 óráig,

2019. május 24-én 16.00 órát követően elekt-
ronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) 
legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig.

A kérelem az illetékes szavazatszámláló 
bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meg-
hatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 
12.00 óráig nyújtható be.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett 

tartózkodási helye szerinti helyi választási 
irodában,

• levélben, elektronikusan a választás hiva-
talos honlapján www.valasztas.hu.

A kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási 
Iroda honlapján (www.valasztas.hu.), Cegléd 
Város honlapján (http://www.cegled.hu/?t=va-
lasztasok/ep-valasztas-2019), valamint a Ceg-
lédi Helyi Választási Irodában személyesen.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az 
alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Diósgyőri Gitta, HVI vezető jegyzo@
cegledph.hu 06 (53) 511-405

Sziváki Ibolya, HVI vezető-helyettes szivaki.
ibolya@cegledph.hu 06 (53) 511-409

A Helyi Választási Iroda címe:
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző



18. oldal

A kétnapos rendezvény április 
30-án, kedden a már nemzet-
közivé vált Utcazene Feszti-
vállal indul. Idén több mint 
20 zenekar, 20 helyszínen 
fogja élőzenével színesíteni a 
város életét. A színpadi prog-
ramok a ceglédi tánciskolák 
bemutatóival indulnak és 
egy különleges tánccsoport, 
a Gördülő Tánccsoport is 
ellátogat hozzánk. Nagy örö-
münkre „A Dal” verseny után 
ismét hazai pályán köszönt-
hetjük a Fatal Error zenekart. 
Az első napot az idén 15 éves 
Anna and the Barbies zenekar 
zárja egy látványosnak ígérke-

ző koncerttel. Viszontláthatja 
a közönség a Tűzlidérceket, 
akik tűzzsonglőrködéssel káp-
ráztatják majd el a kilátoga-
tókat. Az idei Városnapok 
mindkét napján egy-egy üres 
vászonként szolgál majd a 
Járásbíróság, a Városháza és a 
Földhivatal a csodás fényfes-
téshez, amely mindig külön-
leges hangulatú teret varázsol 
az esti programokhoz.

Szerdán, a majálison is ren-
geteg programmal várják a 
szervezők a gyerekeket és a 
felnőtteket. A délelőtti prog-
ram keretében a nagyszín-
padon hagyományőrző nép-

tánccsoportok mutatkoznak 
be, a rendezvény vendége lesz 
többek között a Tápiómente 
Táncegyüttes is. Ezen a napon 
az érdeklődők visszautaz-
hatnak az időben, hiszen az 
Eötvös téren ismét megnyílik 
a „Régi idők piacztere”, ahol 
az utóbbi öt év legnépsze-
rűbb vásári játékai térnek 
vissza többek között ismét 
lesz verklis és ládavasút is. A 
játékparkon kívül kézműves 
termékek vására, bábelőadás, 
kézművesek és mesterségek 
bemutatói várják az érdek-
lődőket. 

Az időutazás során megele-
venedik az a 655 évvel ezelőtti 
történelmi kor is, amikor Ceg-
léd megkapta városi rangját. 
13 órától középkori lovagi 
torna nyitja meg a Kossuth 

Cegléd város napja április 30 – május 1.

A szürke tél után beköszöntött a tavasz és sokak örömére ezzel 
együtt a szabadtéri rendezvények „évszaka”. Ebben az évben is 
Cegléd napjával, azaz a Városnapokkal veszi kezdetét a nagy-
szabású szabadtéri programok sora.
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téri programok sorát. A be-
mutató mellett a középkori 
játszótéren akár az íjászkodást 
is ki lehet majd próbálni. Az 
est hangulatát ezen a napon 
is egy ceglédi együttes, a Gríz 
zenekar alapozza meg. A két-
napos rendezvénysorozat a 

Liszt Ferenc-díjas Horváth 
Charlie élőkoncertjével zárul. 

A Városnapokon Cegléd 
város és az Infi neon együtt-
működésének köszönhetően 
a helyi vállalat egy igazi kö-
zösségformáló kihívással vár 
mindenkit. 

A színes programok igazi 
kikapcsolódást ígérnek mind-
azoknak, akik kilátogatnak, 
hogy együtt ünnepeljék Ceg-
léd város napját.

Bővebb információ a prog-
ramokról: www.cegledikul-
tura.hu



20. oldal

kulturális
paletta

VEREBES GYÖRGY MUNKÁCSY-DÍJAS 
FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A Ceglédi Galériában április 5-én, péntek délután 17.00 órakor nyílik 
Verebes György festőművész kiállítása. A művész festményein külön-
féle lét- és tudatállapotok, érzelmi viszonyulások sokaságát vonultatja 
fel, univerzális szimbólummá emelve az emberi arc és kéz monumen-
tálissá növelt kifejező erejét. A klasszikus, virtuóz festői előadásmód 
megszabadítja a mondanivalót az aktualitások múlékonyságától és 
az idő fölöttiségébe helyezi azt. A tárlat április 25-ig tekinthető meg. 
www.cegledikultura.hu

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK 
MESTEREI

Április 15-én, hétfőn 17.30 órakor újabb művé-
szettörténeti előadással várja az érdeklődőket 
Gimesy Péter művészettörténész a ceglédi Kos-

suth Művelődési Központ kamaratermében.
Az előadás első felében az iskolákhoz ne-
hezen sorolható, saját útjukat járó művé-
szek közül Egry József, Derkovits Gyula és 
Remsey Jenő műveivel ismerkedhet meg a 
közönség. Ezt követően a Spirituális Művé-
szek Szövetségéhez tartozó és sokáig teljesen 
ismeretlen Mokry Mészáros Dezső, majd 
a két világháború közötti időszak legnép-
szerűbb mesterei Scheiber Hugó és Kádár 
Béla művei kerülnek bemutatásra.  Kép: 
Mokry-Mészáros Dezső: Élet idegen Plané-
tán III. 1910. Forrás: kepzomuvesz.hermuz.
hu   www.cegledikultura.hu

Az oldalt összeállította KozI

GYERMEKKIMONÓ KIÁLLÍTÁS

Április 13-ig tekinthető meg az a különleges kézműves 
kimonó kiállítás, mely a kecskeméti Népi Iparművészeti 
Gyűjtemény legújabb időszaki kiállítása. A japán nemzeti 
viseletet bemutató tárlaton olyan gyermek kimonókat és 
egyéb kiegészítő tárgyakat csodálhatunk meg, amelyek 
igazi ritkaságnak számítanak. A kiállítás gazdag élményt 
nyújt, s megrendezése Japán legszebb tavaszi ünnepére 
a Sakura virágzás idejére esik. Forrás http://alfoldiregio-
magazin.hu/2019/03/tavasz-udvozlet-japan-antik-gyer-
mek-kimono-kiallitas/
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Dunai kékcsillag (Beregben)

Molyhos tölgy ága (Dolina)

Egybibés galagonya (pakorokon)

Törpe mandula (Dolina)

Gyilkos csomorika (Irsai fürdőnél)

Fehér zászpás (4-es úti Gerje átfolyó mellett)

Pusztai meténg (Hidvégi emlékfája)

Csertölgy fogyában (Hársasban)

Címfotó: 
Kislevelű hárs (Lipinás névadója)

Völgyek városában  (Albertirsa)   

Látszólag kevésbé érdekes 
fajokat mutatunk be, de 

szerepük mégis nagy volt és 
maradt. Az Alföld erdősültsé-
gét ugyanis e fafajok képezték, 
s a kultúrtájjá alakulása épp 
ezeknek a fajoknak a gyérí-

tését kívánta meg. Ma már 
látjuk, hogy bármennyire ke-
csegtető a szomszédunkban, 
a Völgyek városában is a kis 
„platókon” napraforgót és ku-
koricát termeszteni, a völgyek 
szorításában szinte mutatóba 
maradt meg fl óra régi arca. 
Zólyomi Bálint, majd Fekete 

Gábor botanikus akadémiku-
sok nekem, mint a területen 
ugyancsak kutató embernek 
sok érdekességet mutattak 
be. A Dél-Pest megyei éden 
c. könyvem részben ezekre 

az ismeretekre támaszkodtak.
A molyhos és a csertölgy 

mára ritkaság, a kocsányos 
tölgyek egyike Hidvégi La-
jos emlékfája, a tatárjuhar a 
Dolinában, a kislevelű hárs 
a Hársasban még gyakoribb. 
De a pusztai meténg, a fe-

hér zászpa szinte el is tűnt. 
A törpe mandula tarackozó 

gyökérzete folytán még a 
felszíni égetést is túléli, véd 
az erózió ellen. Hogy a gyil-
kos csomorika ritkaságnak 

számít, nem baj. Az egyik 
virágnyelv könyvecskében 
olvastam: Aki nem szereti az 

urát, főzzön neki csomorikát. 
A férfi  emberek a karórépa 

levest sosem szerették – talán 
a hasonlóságuk miatt? 

ESDÉ
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Március közepén megkezdte 
működését Ceglédbercelen a 
FLOWERS Életmód Műhely. 
Scheff er Krisztina orvostörté-
nész már az első alkalommal 
a történelem kevésbé ismert, 
de annál izgalmasabb terüle-
tére kalauzolta hallgatóságát, 
köztük engem is.

– A szülés történetének 
számtalan érdekes mo-
mentuma közül miért 
éppen a császármetszést 
állítottad az előadásod 
középpontjába?

– Részben személyes érin-
tettség okán választottam ezt a 
témát. Nekem ikerfi aim van-
nak, akik császármetszéssel 
születtek. Amikor összeállí-
tottam a legutóbbi kiállítást az 
Orvostörténeti Múzeumban, 
nagyon sokat foglalkoztam a 
szülés történetével, közben 
pedig arra jöttem rá, hogy 
engem különösen az érde-
kel, mikortól élik túl a nők a 
császármetszést.

– Mikortól élik túl?
– 1890-ig nem maradt élet-

ben édesanya, akit megcsá-
szároztak, illetve, ha még-
is, az isteni csoda volt.  A 
rendkívül magas halálozás 
oka a higiénia hiánya mellet 

az volt, hogy az édesanyák 
hasát a műtétet követően 
összevarrták ugyan, de a 
méh összevarrása ellenjavalt 
volt. Úgy gondolták, hogy az 
majd magától összenő. Ezt 
elősegítendő elszorították a 
hasát. Általában 2-3 napon 
belül elvérzett vagy hashár-
tyagyulladásban meghalt. 

Természetesen ismerünk ki-
vételeket. Az első, ténylegesen 
dokumentált császármetszés, 
amit túl is élt az anyuka és a 
gyermek is, azt Jacob Nufer 
miskároló végezte el saját fe-
leségén Svájcban, 1500-ban. 
A következő sikeres műtétre 
100 évet várni kellett. 

– Úgy fogalmaztál, hogy a 
bábák voltak évszázadokon 
keresztül az élet és a halál 
urai. Mikortól segédkeztek 
a szüléseknél?

– A XI. századtól kísérték el 
a nőket a várandóság nehéz 
útján. Merthogy nem csak a 
szülésben segítettek. Egyrészt 
az ő feladatuk volt, hogy a 
várandóságot megállapítsák. 
Már a XVI. századtól törvé-
nyek szabályozták, hogy azt 
be is kellett jelenteni. Főképp 
azért, mert a születésszabá-
lyozásnak két formája volt 
ebben a korban, az egyik az 
abortusz, a másik a gyer-
mekgyilkosság. Mindkettő 
tiltott volt. Mivel nem tudtak 
fogamzásgátlással élni a nők 
ebben az időben, ezért általá-
ban vagy terhesek voltak, vagy 
szoptattak. Amikor pedig már 
a sokadik gyermeket várták 
egyszerűbb volt tőle magzat 
korában „megszabadulni”, 
mint gyermekgyilkosságot 
elvégezni. Sajnos a bábák fel-
adata közé tartozott a magzat 
elabortálása is, csakúgy, mint 
a terhesgondozás, a szülés 
levezetése és utána hat hétig 
a családgondozás. Ő mosott 
a családra, ő szervezte meg, 
hogy mikor ki hozza a koma-
tálat, milyen ételeket ehet az 
anyuka stb.  Ha valamilyen 
oknál fogva nem volt jelen a 
szülésnél, akkor meg kellett 

Szemelvények a szülés kultúrtörténetéből

Mester-
ségem 
címere



23. oldal

állapítania, hogy egyáltalán 
szült-e az anyuka. Sőt azt is, 
hogy az újszülött valóban a 
szülei gyermeke-e, vagy cse-
rélt gyerek. Ugyanis, például 
amikor nagy vagyonok forog-
tak kockán az első szülött nem 
volt mindegy, hogy fi ú vagy 
lány, mert adott esetben csak 
a fi úk örökölhettek. 

– A bábák nagyon sokáig 
tapasztalati úton szerezték 
tudásukat. Mikor ismerték 
fel a bábaoktatás fontos-
ságát?

– Az első bábakönyv – Eu-
charius Rösslin német orvos 
„Rózsakert” című könyve 
– 1513-ban jelent meg. Na-
gyon érdekes dolgok tudhatók 
meg belőle. Például az, hogy 
teljesen felöltözve szültek 
az anyukák, volt, hogy még 
a fűzőt sem vették le róluk. 
Férfi  orvos egyáltalán nem 
mehetett a nő közelébe, csak 
akkor, ha a férj is ott volt. A 
nők szülőszéken ülve szültek. 
Ez hazánkban nem nagyon 
volt divat, összesen, ha há-
rom ilyen székről tudunk a 
néprajzi adatokból. A bábák 
sámlin ültek az anyuka előtt 
vagy térdeltek.  Az első, aki 
bábaoktatással foglalkozott az 
Madame du Coudray (1712-
1790) volt. Franciaországot 
járta a „kisbabájával” az első 
szülészeti szimulátorral.Sze-
rencsénk, hogy II. József nem 
sokkal a trónra kerülése után 
egy franciaországi utazása so-
rán találkozott ezzel a szimu-
látorral és annyira megtetszett 

neki, hogy csináltatott egy ha-
sonlót. Ez azért érdekes, mert 
egy későbbi röntgenvizsgálat 
során kiderült, hogy annak 
idején nem bízták a véletlenre 
az elkészítését, ugyanis valódi 
női medencecsontot varrtak 
bele. Később Semmelweis 
Ignác is ilyenen tanította a 
bábákat a bécsi egyetemen. 
A bábaoktatás iskolai kere-
tek között  1770-ben indul 
el a Nagyszombati Egyetem 
orvosi karán.

– Mikor következett be az 
áttörés a császármetszés 
történetében?

– 1881-ben Ferdinand 
Adolf Kehrer meggyőzte az 

orvostársadalmat arról, hogy 
a méhet össze kell varrni, sőt 
megtanította azt is, ezt mi-
ként tegyék. Innentől kezdve 
lehetett azt mondani, hogy 
biztonságos a császármetszés, 
másrészt ekkorra elterjedt 
Semmelweis felfedezése a 
fertőtlenítés fontosságáról.  
Hazánkban az első sikeres 
szülést 1890-ben jegyezték 
fel, köszönhetően Tauffer 
Vilmosnak. Ő hozta létre a II. 
sz Szülészeti Klinikát az Üllői 
úton, s egész Európából jöttek 
hozzá tanulni az orvosok.

KozI
Kép: Eucharius Rösslin: 

Der Rosengarten (1513)
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

24. oldal

Nyujtó Pál 1833. április 4-én 
született Cegléden, földmű-
ves családban. A nagykőrösi 
tanítóképző elvégzése után 
1851-ben Ceglédre került a 
református iskolába. 1852-
ben a református egyházta-
nács úgy döntött, hogy a régi, 
elavult leányiskola helyén 
(Bercsényi-Szív utca sarok) 
emeletes fi úiskolát építenek. 
Az iskola 1858-ban készült el. 
Nyujtó több évig tartó igaz-
gatósága alatt a tantermek 
korszerű berendezést kaptak, 
gyarapította a taneszközöket. 
1865-ben megalapította a 
Ceglédi Népkör Egyletet. 
Nyujtó Pál nagy szerepet 
játszott abban, hogy Kossuth 
Lajost Cegléd országgyűlési 
képviselőjévé választották. 
Mint a választási bizottság 
elnöke 1876-ban táviratot 
küldött a turini remetének: 
„A czeglédi választókerület 
mai napon országgyűlési kép-
viselő választásra gyűlvén 
össze, örök háláját kifejezést 
adandó, Önt, mélyen tisztelt 
hazafi , egyhangú lelkesedés-
sel képviselőül megválasztá.” 

Az 1877-ben a Turini Százas 
Küldöttség egyik leglelke-
sebb tagjaként meglátogatta 
a politikust, akivel hosszasan 
beszélgethetett. A Népkörben 
minden évben rendezvénnyel 
emlékeztek meg a torinói 

útról. Nyujtó jó kapcsolatot 
ápolt Kossuth Ferenccel is. 
Sokat dolgozott az egyhám-
egyei tanítóegyesületben. Ő 
állított fel először orgonát az 
új templomba, saját költségén. 
Rendezte az egyház levéltárát. 
Elnöke volt a régi dalárdának, 
az Árpád olvasóegyletnek, s 
írt egy népiskolai kéziköny-
vet: „Pest-Kiskun megye és 

a szülőföld” címmel. Nyujtó 
Pál Cegléd közéletének ki-
emelkedő alakja volt, sok-
oldalú tevékenységet végzett, 
megbecsült polgárra volt a 
városnak. 1902. június 3-án 
halt meg, temetésén Kossuth 
Ferenc is részt vett.

Búcsúztatójáról így írt a 
Czegléd c. újság: „Igazán nagy 
volt közöttünk ; józan, értel-
mes gondolkodása, szerénysé-
ge, jóakarata, áldozatkészsége, 
ismeretes volt ; segített az 
elhagyottakon… Ismertük, 
becsültük, szeretettel vettük 
körül, azért fáj, hogy elvesz-
tettük őt.”

Felhasznált irodalom: 
A ceglédi református iskola 

története 1545-1936 / S. Szabó 
József. – Cegléd: Turi és Benedek 
nyomda, 1936, 145-151. p.

A Czeglédi Százas Küldöttség 
Kossuth Lajosnál Barraconeban, 
Olaszországban. – Budapest: 
Franklin, 1877

A nagyhatású igazgató : Arcok, 
Képek, Ceglédről/ Szabó Alfréd. – 
Cegléd: Kossuth Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, 2014, 98-99. p.

Czegléd, 1902. június 8., 20. 
évf. 23 sz., 2. p.

Egyleti élet a régi Cegléden 
1842-1949 /Kürti Béla. – Cegléd: 
Ceglédi Sporttörténeti Bizottság, 
1993, 18-21. p.

Ceglédi históriák…
NYUJTÓ PÁL, 

a református iskola tanítója
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Mobiltelefon, fényképezőgép, 
email, facebook, szövegszerkesz-
tés, e-szja, rendelés/vásárlás az 
interneten, GPS. A digitális is-
meretanyag egyre nélkülözhetet-
lenebb a mindennapjainkban is. 
Ha másként nem, a zsebünkben 
lapuló mobiltelefonunkkal hasz-
náljuk ezeket a szolgáltatásokat.

Mindez alig három-négy év-
tized alatt alakult ki, kezdete a 
nyolcvanas évek elején a szemé-
lyi számítógépek megjelenése 
volt.

A világhálón minden meg-
található, szokás mondani, és 
ez hellyel-közzel igaz is. Óriási 
adatbázisok állnak rendelkezé-
sünkre, sokat közülük ingye-
nesen is lehet használni (pl. az 
Országgyűlés adatbázisát vagy 
a Google térképszolgáltatását), 
másokat meg lehet vásárolni 
vagy elő lehet rájuk fi zetni.

Az egyik legjelentősebb ma-
gyarországi tartalomszolgáltató 
az Arcanum Kft . Három évtized 
alatt óriási adatbázisokat épített 
ki könyvekből, folyóiratokból, 
levéltári dokumentumokból 
(stb.). Eleinte CD-n, majd DVD 
lemezeken forgalmazta ezeket, 
mára a spektrum kiegészült az 
online szolgáltatásokkal. Ingye-
nes és előfi zetéses adatbázisaik 
is vannak.

Az Arcanum háromszáz hazai 
és határon túli közintézmény-

ben ingyenesen elérhetővé tette 
az Arcanum Digitális Tudo-
mánytár elnevezésű adatbázisát, 
amelyen a XVIII. századtól 
megjelent újságok, folyóiratok, 
lexikonok, könyvek érhetők el 
szkennelt változatban. Az adat-
bázis a Ceglédi Városi Könyv-
tárban is használható az olvasók 
számára, több számítógép áll 
rendelkezésre az ebben való 
kutatáshoz.

Természetesen a több mint 20 
millió oldalnyi (folyamatosan 
bővülő) tartalomhoz kereső-
program is rendelkezésre áll, 
másként ebben képtelenség 
lenne eligazodni. Az adatbá-
zisból PDF-formátumban lehet 
lementeni oldalakat, például 
pendrive-ra. A szolgáltató itt 
korlátot állított, az egyszerre 
lementhető oldalak száma nem 
haladhatja meg az ötvenet. A 
mentési fi lenév segítséget ad 
például szakdolgozatban, tanul-

mányban a hivatkozásjegyzék 
összeállításához is. 

Március 25-én a könyvtár 
munkatársai bemutatókat tar-
tottak az adatbázis kezeléséről. 
Amikor ott voltam, a gimná-
zium informatika tagozatos 
kilencedikes osztálya vett részt 
ezen. Az ismertetést követően 
játékos feladatokat is kaptak 
a diákok, például meg kellett 
keresni egy 1912-es lapban a 
Titanic fényképét.

Az első két arcanumos adat-
bázist (a Bibliát kilenc változat-
ban és 17 magyar költő verseit 
tartalmazó CD-ket) a kilenc-
venes évek közepén szereztem 
be, mára tucatnál is több CD-n, 
DVD-n és online is használom 
az adatbázisokat. Sokkal köny-
nyebb, mint felkutatni a papí-
ralapú forrásokat, amelyek egy 
része el sem lenne érhető más 
módon.

JI, a Krónikás

Digitális Tudománytár a könyvtárban
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KÖNYVAJÁNLÓ

Itt a tavasz, a megújulás és 
a szerelem ideje, ezért a 

mai könyvajánlóban két szó-
rakoztató, könnyed kiadványt 
szeretnék a kedves olvasók 
fi gyelmébe ajánlani. 

PAJZÁN TÖRTÉNET
A szerelmi szálon elindulva 

kalandozzunk el Kínába, és is-
merkedjünk meg Kénye-ked-
vére úrfi val, Dévajfi val és más 
nagytermészetű férfiakkal, 
akik ennek a régi, erotikus 
művekből összeállított vá-

logatásnak a főszereplői. Az 
írások szerzői többnyire is-
meretlenek, és a keletkezésük 
pontos időpontját sem lehet 
meghatározni, talán azért 
sem, mert ezeket a novellá-
kat időről-időre betiltották, 
mivel a hatóságok szemér-

metlennek, erkölcstelennek 
vagy rossz példát mutatónak 
tartották őket.

A fantáziálásnak azonban 
nehéz gátat szabni, így aztán 
kézen-közön, sokszor pusztán 
„tiltott” formában terjedtek 
tovább. Általában mindegyik 
történetnek van valamiféle 
tanulsága is, de érezhetően 
nem ez volt a fő cél, amikor 
a szerzők agyából kipattantak 
ezek a novellák.

***
MARVEL – SZEREPLŐK 

NAGYKÖNYVE
A látványos fi lmek és a kép-

regények rajongói számára 
nem kell bemutatni az elmúlt 
11 év Marvel filmsikereit. 
A Star Wars előtt került a 
Marvel a Disney tulajdoná-
ba (szintén elképzelhetetlen 
összegért, 4 milliárd dollá-
rért), és sokan, köztük én is, 
kételkedtek a sikerben. Mára 
azonban kiderült, hogy ami 
a Lucasfi lmnél legtöbbször 
félresiklott az utóbbi évek 
Star Wars fi lmjei kapcsán, az a 
Marvel Studiosnál mindig be-
jött. Egymásra épülve jelentek 
meg a szuperhős fi lmek, sike-
rült nagy nehezen a népszerű 
Pókembert is megszerezni a 
konkurenciától (a fi atal hőst 
sokáig nem engedte el a Sony), 

majd a tavalyi Bosszúállók: 
Végtelen háború gigászi si-
kert ért el, csak ez az egy fi lm 
több mint 2 milliárd dolláros 
bevételt termelt. Ráadásul úgy 
ért véget, amire senki sem 
számított; a gonosz győzel-
mével, egy nem elfogadható 
helyzettel. De már akkor tudta 
mindenki, hogy valaminek 

történnie kell még; és most, 
április végén megtudjuk, mi 
lesz az univerzum sorsa a foly-
tatásban, a bő 3 órás Bosszú-
állók: Végjáték című fi lmben. 
Ehhez kapcsolódóan jelent 
meg a szereplőket bemutató 
könyv, ami egy-egy oldalon 
ismerteti a főhősök és go-
noszok jellemzőit, az utolsó 
oldalakon a legutóbb bemu-
tatott Marvel kapitánnyal és 
ellenfelével együtt. 

Pap Zoltán
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Az Internet Fiesta keretében a 
Ceglédi Városi Könyvtár egy 
helyismereti játékot indított 
középiskolásoknak „Emlékez-
zünk Régiekről” címmel. A 
verseny során a belvárosban, 
különféle épületeken elhelye-
zett QR-kódok segítségével 
kellett egy rejtvényt megfejte-
ni. A csapatok egy kényelmes 
séta megtételével szerezhették 
meg a szükséges információt, 
többek között az Evangélikus 
templom, a Kossuth-szobor , 

a Délibáb Kávézó, a Kossuth 
Múzeum,  és a George Pal 
Filmszínház történetéről. A 
város középiskoláiból 21 csa-
pat jelentkezett és fejtette meg 
a keresztrejtvényt. A helyes 
megfejtők közül sorsoltuk ki 
az első öt helyezettet:

1.  SECRETUM DOLUM 
(Kossuth Lajos Gimnázium)

2.  KVB (Közgazdasági és 
Informatikai Szakgimnázium)

3. SZÍVTÖRŐK (Kossuth 
Lajos Gimnázium)

4. ZÖLD CSAPAT (Gubody 
Ferenc Szakképző iskola)

5. KÓD (Kossuth Lajos 
Gimnázium) Gratulálunk a 
nyerteseknek és minden játé-
kosnak köszönjük a részvételt!

Március 23-án délután a pécsi Bóbita Bábszín-
ház művészeivel ünnepeltük a Kossuth Műve-
lődési Központban a Bábszínházi Világnapot.

A Kós Lajos alapította társulat a vidéki báb-
együttesek közül elsőként kapott hivatalos 
bábszínházi státuszt, s tagjai nagy szerepet 
játszottak a bábozás modern hagyo-
mányainak kialakításában. Mesefel-
dolgozásaik sokfélesége kiemelkedő, 
ezt több ízben is bizonyították már 
színpadunkon. Az ünnep alkalomból 
a „Torzonborz visszatér” című ze-
nés-bábos-élőszereplős mesejátékukat 
hozták el Ceglédre. A vastaps méltán 
zúgott sokáig! Az előadást követően 
Kamaragalériánkban Sramó Gábor, a 
bábszínház igazgatója nyitotta meg a „7 mese-
beli esztendő” című kiállítást, mely a társulat 
elmúlt hét esztendejének bábjaiból válogat, 
varázslatosan, lenyűgözően kalauzolva el a 
szemlélődőt a mesék birodalmába. A délután 
kézműves játszóházzal- és vásárral folytató-
dott. Köszönjük a segítő közreműködést Bán 
Mária bábkészítőnek, Göncző Istvánné csipke-

verő Népi Iparművésznek (Ceglédi Alkotók 
Egyesülete), Jancsovics Imréné szövő Népi 
Iparművésznek (Ceglédi Alkotók Egyesülete), 
Ungváriné Csontos Adrienn keramikusnak 
és az Újvárosi Pékségnek, Rimóczi Juditnak 
és Hörömpő Nándornak. A bábszínház ün-

nepén vendégül láttuk a Táncsics Mihály 
Általános Iskola négy alsó tagozatos osztá-
lyát, valamint a Molnár Mária Református 
Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon lakóit.

A bábkiállítás április 27-ig ingyenesen 
megtekinthető hétköznap 10.00-18.00, szom-
baton 08.00-12.00 óráig.

KozI

INTERNET FIESTA – CEGLÉD

Bábszínházi világnap Cegléden
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Vigyázzatok ma jól, mikor be-
széltek, / És áhítattal ejtsétek 
a szót, / A nyelv ma néktek 
végső menedéktek, / A nyelv 
ma tündérvár és katakomba, 
/Vigyázzatok ma jól, mikor 
beszéltek!

(Reményik Sándor: Az ige 
– részlet)

Először Rónai Gábor mű-
vésztanár beszélgetett dr. Jó-
járt Györggyel a bemutatott 
képekről, a fényképezésről, 
azok műértékéről.

Megtudhattuk, hogy a dok-
tor úr évtizedek óta készít 
fotókat, még Tóth István fotó-
művész kurzusára is beiratko-
zott, hogy elsajátítsa az ehhez 
szükséges tudásanyagot. Nem 
tartja magát fotóművésznek, 
képeit művészi alkotásoknak, 
inkább csak igényes amatőr-
nek. Ezzel a kijelentésével 
– látva a fotóit – lehet ugyan 
vitatkozni, csak fölösleges.

Fontosabbnak tartotta, hogy 
gyermekorvosi szakmai te-
vékenységében legyen mi-
nél profi bb, a fotózást csak 

hobbinak tekintette. Jójárt 
György színesben fényképez 
egy Nikon tükörrefl exes gép-
pel, Photoshoppal teszi „rend-
be” a képeket. Ez alapvetően 
fényerő-korrekciót, színek 
erősítését-gyengítését, illet-
ve a képek vágását jelentheti, 
bár ez utóbbit csak minimális 
mértékben alkalmazza.

Az okostelefont nem tartja 
jó minőségű fényképezésre 
alkalmas eszköznek, vélemé-
nye szerint ehhez a legjobb 
egy tükörrefl exes gép. Közeli 
képekhez makró lencséket 
alkalmaz.

Szóba került még, hogy 
lesz-e további kiállítás a fotói-
ból, erre határozottan kijelen-
tette, hogy nem, ez az utolsó 
kiállítása. Majd meglátjuk!

Ezt követően dr. Kürti 
György nyugalmazott gim-
náziumigazgató beszélgetett 
Jójárt Györggyel középiskolai 
éveiről, szakmai pályafutásá-
ról, nyugdíjba vonulását köve-
tően kifejtett tevékenységéről, 
ez utóbbival kapcsolatban 
főleg könyveiről.

Jójárt doktor 1941-ben szü-
letett Cegléden, a ceglédi 

Cegléd köztiszteletben álló gyermekgyógyászának nyílt fotóki-
állítása a gimnázium dísztermében. A megnyitó – rendhagyó 
módon – két tartalmas beszélgetésből állt, a jó másfél óra alatt 
egyrészt a fotózásról, illetve a doktor úr életéről, pályafutásáról 
szerezhettünk ismereteket, erre sokan voltak kíváncsiak. A 
rendezvényt a Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egye-
sülete szervezte.

Dr. Jójárt György: 
Elvégeztetett

DR. JÓJÁRT GYÖRGY A GIMNÁZIUMBAN
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1956-os eseményeket már 
átélte, sőt több emléke is van 
erről. Naplóját tűzhalál érte 
– szerencsére – mert ha a 
pufajkások megtalálják, an-
nak súlyos következményei 
lehettek volna rá és család-
tagjaira is. Nagyapja ebben 
hatékonyan segédkezett.

A gimnáziumban Velkey 
Imre volt az osztályfőnöke, aki 
óvta diákjait a forradalmi ese-
ményektől, de nem tiltotta el 
őket. Emiatt is, később Velkey 
Imrét megfi gyelték, és eljárást 
fontolgattak ellene. Szerencsé-
re, erre nem került sor.

A gimnáziumban az akko-
ri igazgató által kiválogatott 
diákokból álló osztályba járt, 
nem véletlen, hogy a 32-es 
osztályból 22-en kitűnő vagy 
jeles eredménnyel érettségiz-
tek, többségük továbbtanult, 
12-en orvosok lettek. Ezek 
még ma is impozáns muta-
tók lennének, de akkoriban 
kivételesnek számítottak.

Sok tanárukat – persze a 
hátuk mögött – ragadvány-
nevekkel említették, így volt 
például Velkey Imre a ’Colos’, 
Márkus Artúr a ’Túró’. Igaz 
volt akkor is, hogy a diákok 
arra ragasztanak ilyen neve-
ket, akiket vagy nagyon sze-
retnek, vagy ellenszenvesnek 
találnak. Itt az előbbiekről 
van szó!

Az érettségit követően or-
vosnak felvételizett Szegedre, 
de nem vették fel, mert a ’Párt’ 
ezzel ellentétes javaslatot tett. 
Egy évvel később újból pró-

bálkozott, akkorra sikerült 
elérni, hogy a ’Párt’ legalább 
nem ellenezte egyetemi fel-
vételét. Gyermekorvosként 
végzett, marasztalták is az 
egyetemen kutatóállásba, de 
a Párt ezt ismételten meghi-
úsította. Így Baján helyezke-
dett el orvosként, majd egy 
év múlva újra próbálkozott a 
kutatói állással. Most is a Párt 
bizonyult erősebbnek.

A kísérletezéssel felhagyott, 
1969-ben a ceglédi kórházba 
helyeztette át magát, 1970-ben 
szakvizsgázott gyermekgyó-
gyászként. A gyermekosztályt 
1969-ig édesapja, dr. Jójárt 
József vezette Cegléden, nyug-
díjba vonulását követően dr. 
Hídvégi Zoltán lett az osztály-
vezető.

Tudományos ambícióit 
nem adta fel, gyermekek ve-
semedence gyulladásának 
vizeletvizsgálattal való diag-
nosztizálását végezte el töme-
gesen Cegléden és a környező 
településeken. Ambícióit nem 
mindenki nézte jó szemmel, 

ezért disszertációját titokban 
készítette elő. A kórház igaz-
gatója egy kölcsön-írógéppel 
is segítette ebben. Kandidátusi 
értekezését 1978-ban védte 
meg, 1989-ben a nyugdíjba 
vonuló Hídvégi Zoltánt kö-
vetően ő lett a gyermekosz-
tály vezetője. Ezt a pozíciót 
nyugdíjba vonulásáig, 2006-ig 
töltötte be. A nyugdíj nem 
jelentette a tevékeny élet ab-
bahagyását, továbbra is végez 
gyermekorvosi tevékenységet.

A hivatali kötelezettségek-
től mentesülve több ideje 
lett hobbijára, a fotózásra 
is, illetve saját élményei és 
kutatásai alapján könyveket 
írt történelmi múltunkról. 
Eddig négy ilyen könyve je-
lent meg.

A jó hangulatú, sokszor hu-
moros megjegyzésekkel kísért 
beszélgetés végén dr. Kürti 
György a további terveiről 
kérdezte a doktor urat. „A mű 
kész, az alkotó pihen!” volt 
a válasz. Ez nehezen hihető.

JI, a Krónikás

Dr. Jójárt György: Vihar előtt
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Cegléd Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a ha-
gyományos értékek megőrzése, 
új építészeti értékek teremtése, 
valamint Cegléd város arcula-
tának minőségi fejlődését szol-
gáló kereskedelmi építészete és 
üzleti dekorációs kultúrája elő-
mozdítása érdekében felhívást 
(továbbiakban: „Felhívás”) tesz 
közzé „Cegléd Város Építészeti 
Díja” (továbbiakban: Építészeti 
Díj), valamint „Cegléd Város 
Minőségi Üzletportálja Díj” 
(továbbiakban: Üzletportál Díj) 
adományozását kezdeményező 
javaslattételre

I. A díjak
Cegléd Város Önkormány-

zatának a Cegléd város tele-
pülésképi követelményei al-
kalmazásának önkormányzati 
ösztönzéséről szóló 9/2018. 
(V. 30.) önkormányzati rende-
lete (a továbbiakban: Támoga-
tási Rendelet) alapján arculati 
elismerések adományozását 
teszi lehetővé:

1.1. Építészeti Díj adomá-
nyozható annak az épület 
tulajdonosnak, aki Cegléd 
közigazgatási területén az 
aktuális évben, vagy leg-
feljebb egy évvel korábban 
felépített/használatba vett 
új, vagy meglévő épület fel-

újításával, átalakításával a 
városkép minőségi fejlődé-
séhez építészeti kultúrájának 
előmozdításához, példaként 
szolgáló megjelenésével az 
épített környezet minőségé-
nek javításához hozzájárult.

1.2. Üzletportál Díj adomá-
nyozható a városkép-minő-
ségi fejlődését szolgáló üzlet 
utcai kirakata, cégfelirata, 
Cegléd kereskedelmi épí-
tészete és üzlet dekorációs 
kultúrája előmozdításához 
példaként szolgáló utcaképi 
megjelenés elismerésére.

1.3. Az Építészeti Díj em-
lékéremből, díszoklevélből 
és homlokzatra rögzíthető 
emléktáblából áll, a következő 
felirattal:

„Cegléd Város Önkormány-
zata az épület tulajdonosát 
2019-ben Cegléd Város Épí-
tészeti Díja elismerésben ré-
szesítette.”

1.4. Az Üzletportál Díj em-
lékéremből, díszoklevélből és 
a kirakat felületére ragasztha-
tó matricából áll, a következő 
felirattal:

„Cegléd Város Önkormány-
zata az üzlet tulajdonosát 
2019-ben Cegléd Város Mi-
nőségi Üzletportálja Díj el-
ismerésben részesítette.”

II. Javaslattétel
2.1. Arculati Elismerés oda-

ítélésére bárki javaslatot tehet.
2.2. Arculati Elismerés oda-

ítélésére javaslatot 2019. áp-
rilis 4. és 2019. augusztus 15. 
között lehet benyújtani.

2.3. A javaslatnak tartal-
maznia kell a javasolt épület, 
vagy üzletegység címét, tu-
lajdonosának nevét, elérhe-
tőségét, a javaslat indokául 
szolgáló leírást, közterületről 
készített fényképeit. Építészeti 
Díj esetében a leírás megér-
téséhez szükséges mértékű, 
léptékű, építészeti tervlapjait. 
A javaslat keretében beküldött 
dokumentáció egy PDF for-
mátumú, digitális állomány-
ból és legfeljebb 3 db A3 for-
mátumú, színes kivitelű papír 
nyomatból állhat.

2.4. A javaslatot egy pél-
dányban kell benyújtani. A 
javaslat benyújtható Cegléd 
Város Önkormányzata főépí-
tészének foepitesz@cegledph.
hu elektronikus levélcímére 
vagy leadható személyesen a 
Ceglédi Közös Önkormány-
zati Hivatalban, a főépítésznek 
címezve (Cegléd, Kossuth 
tér 1.).

2.5. A javaslatok benyújtá-
sa akkor történik határidőn 

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
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belül, ha azt legkésőbb a fel-
hívásban közölt időtartam 
utolsó napján beérkezik a 
felhívásban megjelölt elekt-
ronikus levélcímre, vagy 
ügyfélfogadási időben le-
adják az önkormányzati 
hivatalban.

III. Arculati Elismerés 
odaítélése

3.1. Az Önkormányzat a 
beérkezett javaslatokat a fel-
hívásban, valamint a Támo-
gatási Rendeletben rögzített 
feltételeknek való megfelelés 
alapján bírálja el.

3.2. Arculati Elismerés oda-
ítéléséről az Önkormányzat 
Képviselő-testülete a polgár-
mester előterjesztése alapján 
határoz, várhatóan a szeptem-
beri ülésén. A polgármester az 
Arculati Elismerések odaíté-
léséről szóló előterjesztéséhez 
kikéri a Támogatási Rendelet-
ben meghatározott tagokból 
álló Díjbizottság véleményét.

3.3. A javaslatok elbírálá-
sának eredményéről az Ön-
kormányzat – az érintettek 
értesítése mellett – hirdet-
ményt tesz közzé.

IV. Információ
4.1. A teljes felhívás a www.

cegled.hu honlapon, az Ak-
tuális / Pályázatok rovatban 
érhető el.

4.2. A felhívással kapcso-
latban Cegléd Város Ön-
kormányzata konzultációs 
lehetőséget biztosít telefo-
non, e-mailen vagy előzete-
sen egyeztetett időpontban 
személyesen.

Telefonszám: 53/511-400/ 
371-es mellék

Email cím: foepitesz@ceg-
ledph.hu

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth 
tér 1., I. emelet 115. iroda

4.3. A Támogatási Rendelet 
{9/2018. (V. 30.) önkormány-
zati rendelet} a www.cegled.
hu honlapon az Önkormány-
zat/ Rendeletek keresőjében 
érhető el.

Pólya nyomdokain
A matematika fontos tantárgy. Hogy népszerű-e, ezen 

már lehet vitatkozni. Sokan gondolják, hogy soha nem 
volt szükségük a Th alész-tételre, Püthagorasz tételére, 
vagy a másodfokú egyenlet megoldó képletére, anélkül 
is elboldogultak az életben. Lehet, de az említett tételek-
nél is fontosabb a logikus gondolkodásmód kialakítása, a 
problémamegoldás képessége. És ez utóbbiakra is okít a 
matematika. Feltéve, hogy jól tanítják.  

A matematikai didaktika legnagyobb személyisége a 
magyar Pólya György volt. Az ő nevét idézte március 
27-én a gimnáziumban tartott előadásában Kosztolányi 
József szegedi egyetemi docens. Előadása főleg matek-
tanároknak szólt, de néhány diák is érdeklődéssel fi gyelte 
a problémamegoldás módszereiről, eszköztáráról szóló 
nagyszerű előadását.

JI, a Krónikás

RESPECT
Ceglédi SZC Bem József 
Műszaki Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskola két 
tanulója országos első és 
második helyet szerezte 
meg a szolnoki Neumann 
János Egyetem aulájában 
rendezett fodrász és koz-
metikus versenyen már-
ciusban. Fedák Antónia 
fodrásztanuló négy díjat 
nyert, köztük a „Holly-
woodi hangulat” fantázia 
frizuráért 1. helyezést + a 
különdíjat, férfi divat trend 
hajvágásból 2. helyezést ért 
el. Ezen felül övé lehetett 
az ezüstmedál olló, a leg-

eredményesebb vendég 
versenyző díjazásaként. 
Mede Réka kozmetikus 
tanuló 2. helyezést ért el 
a „Hollywoodi hangulat” 
kisfantázia smink, 3. he-
lyezést nappali sminkjének 
elkészítéséért.

Kőhalmi
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Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Kul-
turális, Oktatási és Népjóléti 
Bizottsága pályázatot hirdet a 
Humán Pályázati Keretből el-
nyerhető támogatásra.

Az elnyerhető legmagasabb 
támogatás összege pályázaton-
ként: 300.000 Ft.

I. Pályázni lehet a 2019. ja-
nuár 1. és június 30. (I. félév) 
között megvalósuló célra:

1. A város rendezvénysoro-
zataiba illő eseményekre, kie-
melten az irodalmi, történelmi, 
zenei évfordulók alkalmából 
megvalósuló megemlékezésre, 
konferenciára

2. További irodalmi, zenei 
és képzőművészeti programok 
megvalósítására, az ezekhez 
kapcsolódó kiadványok, kata-
lógusok megjelentetésére

3. Kulturális egyesületek, 
alkotóműhelyek támogatására

4. Hagyományos kézműves 
tevékenységek, népművészet 
megjelenítésére, néphagyo-
mány-őrző szokások feleleve-
nítésére, bemutatására

5. A tudományos munkában 
kutató, újító tevékenységet vég-
ző magánszemélyek és csopor-
tok támogatására

6. A ceglédi kultúrával, az 
ifj úsággal, a sporttal, a napi ese-
ményekkel kapcsolatos közszol-
gálati témák szerepeltetésére

7. A várost érintő kulturális 
és egyéb eseményekről készített, 
képekkel illusztrált nyomtatott 
vagy elektronikus dokumen-

tumok készítésére (Füzetek, 
CD-k, DVD-k.).

8. A városi események, a 
városban fellelhető értékek 
fotó- és videó dokumentálására 
oly módon, hogy a kialakuló 
adatbázis szerzői jogról való 
lemondással nyilvánosan fel-
használhatóvá váljon

9. Cegléd város hírnevének 
öregbítésére a sport területén,

10. A fi atalok hasznos szabad-
idő eltöltésének elősegítésére

11. Egészségfejlesztési prog-
ramokra a gyermek- és ifj úsági 
korosztály számára,

12. Idősek egészségi állapo-
tának, életminőségének javí-
tására,

13. Egészséges életmód prog-
ramjaira, az emberi egészség ri-
zikófaktorainak csökkentésére,

14. Az elkerülhető halálozá-
sok, megbetegedések, fogyaté-
kosság megelőzésére,

15. Hátrányos helyzetű csalá-
dok, gyermekcsoportok részére 
segítséget nyújtó rendezvények 
megvalósítására

16. Az 1-15. célok megva-
lósítására más szervek által 
kiírt pályázaton való részvétel 
pályázati önrészére

****
Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Jogi- 
Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottsága pályázatot 
hirdet a Közbiztonsági Pályázati 
Keretből elnyerhető támoga-
tásra.

Az elnyerhető legmagasabb 

támogatás összege pályázaton-
ként: 300.000 Ft.

II. Pályázni lehet a 2019. év 
január 1. és június 30. (I. félév) 
között megvalósuló célra:

1. katasztrófavédelmi isme-
retterjesztés, verseny szerve-
zése, lebonyolítása;

2. polgári védelmi ismeret-
terjesztés, verseny szervezése, 
lebonyolítása;

3. közlekedésbiztonsági is-
meretterjesztés, verseny szer-
vezése, lebonyolítása;

4. bűnmegelőzési ismeret-
terjesztés;

5. a közvagyon megóvását 
támogató tevékenységek

6. az 1-5. célok megvalósí-
tására más szervek által kiírt 
pályázaton való részvétel pá-
lyázati önrészére.

****
Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Gazdasá-
gi Bizottsága pályázatot hirdet a 
Városvédelmi és Idegenforgalmi 
Pályázati Keretből elnyerhető 
támogatásra.

Az elnyerhető legmagasabb 
támogatás összege pályázaton-
ként: 300.000 Ft.

III. Pályázni lehet a 2019. év 
január 1. és június 30. (I. félév) 
között megvalósuló célra:

1. Allergén gyomnövények 
irtására

2. Közterületek fásítására, 
gondozására

3. Illegálisan elhelyezett hul-
ladék lerakatok felszámolására

4. Környezetvédelmi célú, 
nevelési, oktatási programokra

5. Helyi gyógy- és wellness 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK



33. oldal

programok népszerűsítésére
6. Bor és gasztronómiai ren-

dezvényekre
7. Helyi kiállítások, vásárok 

szervezésére
8. Az aktív turizmust nép-

szerűsítő programra: pl. kerék-
pározás, horgászat, vadászat, 
lovaglás

9. Turisztikai szempontból 
jelentős alkotóműhelyek te-
vékenységének bemutatására.

10. Nyomtatott és elektro-
nikus marketing eszközök ké-
szítésére

11. Helyi egyházi ünnepek-
hez kapcsolódó rendezvények-
re, vallásturizmus erősítésére.

12. Cegléd város hírnevét 
öregbítő egyéb célokra

13. Az 1-12. célok megva-
lósítására más szervek által 
kiírt pályázaton való részvétel 
pályázati önrészére.

IV. A pályázatok elbírálásánál 
előnyt jelent:

1. a városi rendezvényekhez 
kapcsolódás, melynek tényét a 
Városüzemeltetési Iroda veze-
tője igazolja;

2. ha a támogatás legalább 50 
%-át tárgyi eszköz beszerzésére 
fordítja a pályázó,

3. kistérségi szintű rendez-
vény esetén legalább két part-
nerségi nyilatkozattal, legalább 
egy kistérségi helyszínnel kell 
rendelkezni.

V. Pályázatot nyújthatnak be:
5.1. Cegléden élő vagy dol-

gozó állampolgárok,
5.2. ceglédi székhelyű, vagy 

tevékenységüket Cegléden vég-
ző

5.2.1. társadalmi szervezetek,
5.2.2. nem önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok,

5.2.3. egyéni vállalkozók,
5.2.4. civil,  és egyéb szer-

vezetek
5.2.5. kivéve a köznevelési in-

tézmények, és azok feladatellát-
ásához kapcsolódó pályázatok, 
valamint azon szervezetek, me-
lyek az adott évben a költség-
vetésről szóló önkormányzati 
rendelet alapján egyéb támoga-
tásban, juttatásban részesülnek.

VI. A pályázatok benyújtá-
sának határideje: 2019. április 
23. (kedd) 12.00 óra. 

VII. A pályázati adatlap 
beszerezhető  Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal – Be-
ruházási és Közbiztonsági Iroda 
(2700 Cegléd, Kossuth tér 1. II. 
emelet 213. Tel: 511-438)

7.1. A pályázatok beadását is 
ugyanerre a címre kérjük.

7.2. A hiányosan benyújtott 
pályázat érvénytelen, hiány-
pótlásra nincs lehetőség.

A részletes pályázati feltételek 
és a pályázati adatlap nyomtat-
ványa elérhető a www.cegled.hu 
/ Hírek- Aktuális /Pályázatok 
rovatában.

 

M E G H Í V Ó 
 

 

A   CEGLÉDI   FÚVÓSZENEKAR  

 

Szeretettel  meghívja  Önt  és  kedves  családját 
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Pest megyei Kormányhivatal 
Ceglédi Járási Főállatorvosa 
az ebek veszettség elleni szer-
vezett védőoltását és féregte-
lenítését Cegléden május 6. és 
június 1. között tartja! 

A védőoltásra elő kell ve-
zetni minden 2019-bEn még 
nem oltott  3 hónaposnál 
idősebb ebet.

Az eboltás díja: 5000 Ft, 
+ a féregtelenítés díja: 150 

Ft/ 10 kg. Az elveszett, vagy a régi 
oltási könyv pótlásának, cse-
réjének ára: 500 Ft/ db, melyet 
az oltás helyszínén kell kész-
pénzben kifi zetni.

2013. január 1-től a veszett-
ség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008. 
(XII.20.) FVM rendelet 4. § 
(7) bekezdése szerint: „Ve-
szettség ellen csak elektroni-
kus transzponderrel megjelölt 

eb oltható.” A 147/2004. (X. 
I.) FVM rendelet 5. § (3) 
bekezdése szerint: „Kedvte-
lésből tartott állatok részére 
szervezett – összevezetéssel 
történő – tömeges mikro-
chip-behelyezés tilos.” 

Az eboltás pontos helyszínei 
és időpontjai a ceglédi hír-
mondó következő számaiban 
megtalálhatóak lesznek. 



PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Cegléd Város Önkormány-
zata pályázatot hirdet a 
fenntartásában működő 
Kossuth Múzeum (2700 
Cegléd Múzeum u. 5.) 
2019. július 1-jétől betölt-
hető igazgatói állására.

A pályázati felhívás 2019. 
március 26-án a kormány-
zati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv 
honlapján (https://kozi-
gallas.gov.hu) jelenik meg.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, nevelőket, hogy
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 62/2019. (III. 21.) Ök. határozata értelmében

a 2019/2020. nevelési évre
az ÓVODAI BEIRATKOZÁS

valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában
2019. május 2. (csütörtök) 8-18 óra között, valamint

2019. május 3. (péntek) 8-18 óra között lesz.
E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. 
augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és 
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

EBEK VESZETTSÉG ELLENI SZERVEZETT 
VÉDŐOLTÁSA ÉS FÉREGTELENÍTÉSE
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Tájékoztatom Cegléd város lakosságát, az 
érintett területen székhellyel, telephellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezeteket, az érin-
tett területen működő – az Országgyűlés által 
elismert – egyházakat, a településen működő 
érdekképviseleti szerveket és civil szervezete-
ket (továbbiakban: Partnerek), hogy Cegléd 
Város Önkormányzata módosítani kívánja a 
Cegléd Város településkép védelméről szóló 
37/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: Településképi rendelet).

A Településképi rendelet tervezett módo-
sítására az 1. mellékletében található helyi 
egyedi védelem alatt álló elemek listájának 
módosítása miatt kerül sor.

A partnerségi egyeztetés részletes szabá-
lyairól szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Partnerségi ren-
delet) 5. § (2) bekezdése értelmében, ezúton 
tisztelettel felkérem a Partnereket a módosí-
tott Településképi rendelet véleményezésére. 

A Partnerségi Rendelet előírásainak megfele-
lően a Partnerek tájékoztatására Cegléd Város 
honlapján felhívást teszek közzé, valamint Ceg-
léd Város Önkormányzata 2019. április 23-án, 
16 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, 
a Településképi Rendelet módosításának is-
mertetésére lakossági fórumot tart.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által 
előírt minimális tájékoztatási formán túl je-

len felhívás a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal (CKÖH) hivatalos hirdetőtábláján, 
valamint a Ceglédi Hírmondó aktuális szá-
mában is közzétételre kerül.

2019. április 23-án, 16 órai kezdettel
a Városháza első emeleti 
Dísztermében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
tisztelettel meghívom

a Partnereket!
Amennyiben a Fórumon nem tud részt 

venni, úgy javaslatait, észrevételeit írásban is 
megteheti a fórumot követően 2019. május 
2-ig a polgármesternek (2700 Cegléd, Kos-
suth tér 1.) vagy a foepitesz@cegledph.hu 
elektronikus levélben, Ilyés Marianna városi 
főépítésznek címezve.

A fentiek alapján teszek eleget a Partnerségi 
Rendelet 5. § (2) bekezdésben foglalt Telepü-
lésképi rendelet módosításának munkaközi 
tájékoztatásra vonatkozó előírásnak.

A Településképi rendelet módosításának 
munkaközi anyaga elérhető a www.cegled.hu 
„Városunk/Partnerségi Egyeztetések” címszó 
alatt, valamint megtekinthető a CKÖH (Ceg-
léd, Kossuth tér 1.) I. emelet 115-ös irodájá-
ban, a városi főépítész ügyfélfogadási idejében 
(kedden: 9 -11 óráig, szerdán: 14-16 óráig). 

Takáts László 
polgármester

Felhívás Cegléd Város településkép védelméről Felhívás Cegléd Város településkép védelméről 
szóló 37/2017. (XII.21.) önkormányzati szóló 37/2017. (XII.21.) önkormányzati 

rendeletének módosításárólrendeletének módosításáról
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

FELNŐTT 
ORVOSI ÜGYELET

Helye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. szám alatt 

(a volt Tömörkény patika épületében) Telefon-

szám: 06-1-301-6969.

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET

Hétvégén és ünnepnapon reggel 8 órától este 20 

óráig! Helye: Cegléd, Rákóczi út 51-55. szám alatt 

(a volt Tömörkény patika épületében) Telefonszám: 

06-1-301-6969.

Orvosi és gyógyszertári Orvosi és gyógyszertári 
ügyeletekügyeletek

Április 4., csütörtök/ április 14., vasárnap: 
Kígyó Patika Reggel u. 2. (06 20 476 0699)

Április 9., kedd / április 19., péntek:  Pingvin 

Patika   Múzeum u. 2-4.   (06 30 989 7341)

Április 5., péntek/ április 15., hétfő: Felszegi 

Gyógyszertár  Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a.  (06 30 

407 1320)

Április 10., szerda / április 20., szombat: Schu-

lek gyógyszertár Kőrösi út 51. (06 30 531 8678)

Április 6.,szombat / április 16., kedd: Szent 

Anna Gyógyszertár  Kőrösi út 11.  (06 20 369 0110)

Április 11., csütörtök: PatikaPlus Gyógyszertár 

Malomtó szél 30. TESCO Áruház (06 20 269 0075)

Április 7., vasárnap/ április 17., szerda: 
Belvárosi Gyógyszertár  Szabadság tér 9.  (06 

70 296 2869)

Április 12., péntek:  Tömörkény Gyógyszer-

tár  Rákóczi út 46-49.  (06 30 531 8675)

Április 8., hétfő / április 18., csütörtök: 
Gyógyír Gyógyszertár Rákóczi út 7.  (06 30 333 

4401)

Április 13., szombat:  Szent Imre Gyógyszertár 

Szent Imre h.u.22. (06 20 579 2659)
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Iskolai sport, szabadidősport, 
Tour de Hongrie, PEMESZ – 
címszavakban azok a témák, 
amelyekről Jezerniczky At-
tila városi sportszervező, a 
Pest Megyei Szabadidősport 
Szövetség ügyvezető elnöke 
számol be.

– Hogyan alakult az ősz 
és a tél a sportszervező 
szemével nézve?

– A nyári szabadságok után 
az őszi tanévkezdéssel egy-
időben a város diák és la-
kossági sportja új lendületet 
vett.  Az iskola fenntartóival 
és testnevelőivel augusztus 
végén egyeztettük a tanév vá-
rosi sportversenyeit, melynek 
megvalósításában a sport-
egyesületek is aktív szerepet 
töltenek be. Szeptember elején 
– lélegzetvételnyi szünet után 
– újraindultak az önkormány-
zat által támogatott Nyitott 
Tornaterem Programsorozat 
ingyenes sportfoglalkozásai, 
immár havonta 10-15 moz-
gásformában, 50 alkalommal 
várják a sportolni vágyókat. 
Szeptember utolsó hetében 
több rendezvénnyel csatla-

koztunk az Európai Sporthét 
rendezvénysorozathoz. Ekkor 
volt a már hagyományos Őszi 
Városi Sportnap, a Cegléd-Al-
bertirsa egészséges életmódra 
felhívó futóesemény is, me-
lyen több ezren vettek részt. 
Az adventi rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódó jótékony-

sági Mikulás Futáson több 
száz karácsonyi cipősdoboz 
ajándék gyűlt össze, melyet rá-
szoruló családok gyermekei-
nek osztottunk szét.  A város 
élsportolói szívesen népszerű-
sítik az egészséges életmódot, 
a rendszeres sportolásra ösz-
tönözve közösen mozogtak 
a Református Szeretetotthon 
és a Szociális Otthon lakóival 

együtt. A Dühöngő Bajnokság 
téli programja, a Winter Cup 
nyolccsapatos küzdelmeire a 
mezőny pillanatok alatt be-
telt. Hangulatos programot 
biztosítottunk a fi ataloknak. 
Ismét sok látogatója volt a 
jégpályának, főleg az adventi 
és a karácsonyi ünnepek alatti 
időszakban.

– A tavasz beköszöntével 
milyen szabadidősportos 
rendezvényekre számít-
hatunk? 

– Folytatódnak a Nyitott 
Tornaterem Programok, 
melynek része a Dühöngő 
Bajnokság, tavaszi fordulóit az 
áprilisi hétvégeken bonyolít-
juk le a Kossuth Ferenc utcai 
fa játszótér mellett. A nyári 
szabadságok előtt kiemelkedő 
rendezvény lesz a Gubody 
parkban és környékén június 
5-én. Immár hatodik alkalom-
mal lesz városunkban a Szép-
korúak Fesztiválja.  A Magyar 
Szabadidősport Szövetség 
együttműködő partnereként 
részt veszünk a rendezvény 
előkészítésében és több mint 
70 önkéntessel segítjük a közel 

Számtalan sportolási lehetőség adott
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1000 nyugdíjas korú spor-
tolását.

– Sikertörténet a Nyitott 
Tornaterem programok? 

– A 2014-ben megválasztott 
városvezetés kinyilvánította, 
hogy a versenysport mel-
lett az egészségmegőrzés, a 
lakossági sport is megfelelő 
szerepet kell, hogy kapjon. 
Ennek anyagi feltételei az 
előző időszakhoz képest je-
lentősen javultak, s azóta is 
biztosítottak. Ebben az idő-
szakban több olyan program 
volt a városban, melyből ki-
alakult a jelenlegi rendszer. A 
Pest Megyei Szabadidősport 
Szövetség pályázati forrásból 
„Legyen a sport a szenvedé-
lyed!” szlogennel éjszakai 
Deszka Partykat, érzékenyí-
tő programokat szervezett, s 
lakossági kezdeményezésre 
– szintén pályázati forrásból 
– megvalósult az első Dühön-
gő Bajnokság. A következő év 
őszén városi közreműködés-
sel, támogatással, az oktatási 
intézmények, lakossági sport-
tal foglalkozó egyesületek, 
vállalkozások bevonásával 
meghirdettük a Nyitott Torna-
terem Programot. Ezek mind-
egyike ingyenes a város lakói 
számára. A legnépszerűbb 
mozgásforma a foci, a Ceglé-
di Dühöngő Bajnokság. Volt 
olyan év, amikor több mint 
25 csapat nevezett, és a lakó-
telepek dühöngőiben hetente 
közel kétszáz 20-23 éves fi atal 
sportolt rendszeresen.

– Már hagyománnyá vált, 

hogy a Tour de Hongrie – 
akár rajt-, akár célállomás-
ként – Ceglédet is érinti. 
Idén azonban ez nem így 
lesz, mi ennek az oka?

– 2015 októberében kezde-
ményeztük a verseny szerve-
zőinél, hogy az előző évben 
újrainduló magyar körverseny 
egyik állomása Cegléd legyen. 
Hazánk legrangosabb és nagy 
ütemben fejlődő nemzetközi 
mezőnyét 2016-tól fogad-
hattuk a Kossuth téren. Azt 
gondolom, hogy az elmúlt 
években elismertséget vívtunk 

ki a helyi programok minőségi 
szervezésével, s a közlekedési 
kellemetlenség ellenére a vá-
ros lakossága is megkedvelte 
az eseményt.  A rendezvény 
az évek során egyre nagyobb 
reklámlehetőséget biztosított 
a városnak, melynek csúcsa 
a tavalyi év volt. A Magyar 
Körversenyről készült ösz-
szefoglalókat 6 kontinens 195 
országában láthatták a sportot 
kedvelő tévénézők! A ceglédi 
rajtjánál jelen volt a hétszeres 
Grand Tour-győztes Alberto 
Contador, mely további le-
hetőséget teremtett a város 
ismertségének növelésére. 
Ebben az évben a szervezők 
más útvonalat választottak, 
inkább a hegyvidéki szakaszo-

kat részesítik előnyben, ezért 
sajnos elkerüli ez az esemény 
városunkat. Remélem, hogy 
jövőre újra részesei lehetünk 
a kerékpárosok látványos ver-
senyének.

– A Pest Megyei Szabad-
idősport Szövetség, a PE-
MESZ ügyvezető elnöke-
ként milyen feladatokkal 
kell megbirkózni?

– Kilenc városi sportegye-
sület illetve vállalkozás tagja 
szervezetünknek. Rajtuk kívül 
más városi civil szervezet-
nek is szívesen segítünk, ha 
kérdéseikkel megkeresnek 
bennünket. A szövetség ta-
pasztalt önkénteseivel aktívan 
részt vesz a városi sportprog-
ramok lebonyolításában és 
évente pályázatokon nyert 
több millió forinttal is segíti a 
rendezvények megvalósítását. 
Nem közvetlenül a városhoz 
és a megyéhez kapcsolódó, 
de szövetségünk számára ki-
emelkedő jelentőségű, hogy 
konzorciumi tagként részt 
veszünk a Borsod, Nógrád és 
Heves megyét átfogó, 3 éves 
EFOP-os program megvaló-
sításában, melynek keretében 
hátrányos helyzetű Heves me-
gyei településeken szervezünk 
a felnőtt lakosság részére pre-
venciós célú egészségfejlesztő 
programokat. Reménykedünk 
abban, hogy a következő uni-
ós költségvetési ciklusban 
hasonló lehetőségek nyílnak 
majd meg a civil szervezetek 
számára Pest megyében is.

VGM
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A Komló elleni vereséget 
követően Jakab László 

vezetőedzőt Nagy Károly vál-
totta a Ceglédi KKSE NB I-es 
férfi  kézilabdacsapatánál. Már 
nem először tér vissza a ceglé-
diek kispadjára Nagy Károly, 
akinek vezetésével idáig nem 
sikerült gyarapítani a bajno-
ki pontok számát, a Csurgó, 
a Budakalász és a Balaton-
füred elleni mérkőzésen is 
kikapott a csapat. Különösen 
a Budakalász otthonában lett 
volna fontos a pontszerzés. A 
gárdára a hátralévő mérkőzé-
seken is komoly erőpróba vár: 
a Ferencvárost és a Szegedet 
fogadja, a DVTK-Egerhez, a 
Tatabányához és a Veszprém-
hez pedig utazik a jelenleg 
utolsó előtti, kieső helyen álló 
CKKSE.

Nagy Károly vezetőedző: 
„Nagyon nehéz helyzetben va-
gyunk. Már januárban abban 

kellett segíteni elsősorban, 
hogy azok a fi atalok, akikben 
gondolkodtunk, azok minket 
válasszanak. Igazolni kellett 
egy nehéz helyzetben lévő csa-
patnak. A fejemben nem for-
dult meg, hogy a padra akarok 
ülni. A stáb úgy gondolta, 
hogy a Komló elleni meccsel 
kicsit stabilizáljuk magunkat. 
Aztán úgy alakult, hogy nem 
sikerült a Komló meccs, előtte 
vesztettünk itthon egy pontot 
a Mezőkövesd ellen. S akkor 
az ellenfelek eredményei miatt 
hirtelen történt ez a váltás, 
hogy valami új impulzus érje 
a csapatot. Onnantól kezdve 
én ülök a kispadon, amint 
látható, sajnos nem valami 
nagy sikerrel. Jó meccset ját-
szottunk a Csurgóval, de meg-
nyerni egy ilyen szintű csapat 
ellen egy mérkőzést, ahhoz 
sok minden kell, nem csak 
egy edző. Öt volt közte, de 
valójában ennél sokkal szoro-
sabb volt. Nagyon sajnáltam a 
fi úkat, mert nagyot harcoltak. 
A Budakalász ellen viszont 
fegyelmezetlenül játszottunk, 
a taktikai utasításokat nem 
tartották be a játékosok. Ez 
visszatérő hiba. A Balatonfü-

redre két napot tudtunk ké-
szülni, ami kevés volt ahhoz, 
hogy egy tisztességes meccset 
tudjunk ellenük játszani. Az 
a probléma, hogy ez a csapat 
alapvetően februárban ala-
kult, sok a fi atal, rutintalan, 
nincs az a vezér köztük, aki 
a nehéz helyzetekben tudna 
segíteni. Van egy cél, a Ceg-
lédnek valahogy benn kell 
maradni az NB I-ben. Ez egy 
szép kihívás nekem is, a csa-
patnak is. A lehetőség ebben 
a csapatban ott van, ez egy jó 
keret, van benne fantázia. Ha 
meg tudod egy kicsit erősí-
teni, ha hozol még 1-2 fi atal 
tehetséget, akkor hosszútávon 
ez egy komoly, jó gárda lesz. 
De először túl kell élni ezt a 
nehéz időszakot. Hiszek ezek-
ben a srácokban, hiszek ebben 
a közösségben meg a ceglédi 
közönségben is, hogy lesznek 
olyan bravúrjaink, amivel lesz 
reális esélyünk bennmaradni. 
Ha a rideg tényeket nézzük, 
arról nem szívesen beszélnék, 
abban hiszek, hogy mindenki 
odateszi magát, megküzdünk 
és valahogy benn fogunk 
maradni.”

VGM

Nehéz helyzetben a CKKSE
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RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

ADÓBEVALLÁSÁT.  MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.

AKÁR ITT IS ELFOGADHATJA

Ajánlja fel

adója 1+1%
-át!



42. oldal

mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Amerikai akciófi lm, fantasy, sci-fi 

Mindannyiunkban ott bujkál a szuperhős, de van, akiből elő 

is jön. Billy Batson 14 éves, egy árvaházból kerül nevelő-

szüleihez, és nem a legnépszerűbb srác az iskolában…

de Shazam, az ősöreg, különleges erejű varázsló mégis 

kiválasztja. Amikor a srác hangosan kimondj a varázsló 

nevét, átalakul. Igazi szuperhős válik belőle, annak minden 

kellékével: testhezálló, köpönyeggel kiegészített ruha, 

különleges eszközök, rendkívüli erő és meghökkentő 

képességek.

FILMAJÁNLÓ:
SHAZAM!

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

ÁPRILIS 4-TŐL ÁPRILIS 10-IG
Patkós Irma terem
15:30 csütörtöktől szerdáig Dumbó – am. családi 

animációs fi lm, fantasy

17:30 csütörtöktől szombatig, 19:45 vasárnaptól 

szerdáig Shazam! – am. akciófi lm, sci-fi 

20:00 csütörtöktől szombatig, 17:30 vasárnaptól 

szerdáig  Marvel kapitány – am. akciófi lm, sci-fi  

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap
14:00 Így neveld a sárkányodat 3. – am. animácós fi lm

Huszárik Zoltán terem
15:30 csütörtöktől szombatig, 17:45 vasárnaptól 

hétfőig, 19:30 keddtől szerdáig  Mary Shelley – 
Frankenstein születése – angol történelmi dráma

17:45 csütörtöktől szombatig, 20:00 vasárnaptól hét-

főig, 15:30 keddtől szerdáig  Claire Darling utolsó 
húzása – feliratos, francia fi lm

19:45 csütörtöktől szombatig, 15:30 vasárnaptól hét-

főig, 17:15 keddtől szerdáig Mi – am.thriller, horror

Huszárik Zoltán terem szombaton és vasárnap 
14:00 A művészet templomai: Monet és vízi-
liliomai – olasz ismeretterjesztő fi lm

ÁPRILIS 11-TŐL ÁPRILIS 17-IG
Patkós Irma terem
15:45 csütörtöktől – szerdáig Így neveld a sárká-
nyodat 3. – am. animácós fi lm

17:30 csütörtöktől szombatig, 20:00  vasárnaptól 

szerdáig Kedvencek temetője – am. horror

19:30 csütörtöktől szombatig, 17:30 vasárnaptól 

szerdáig  Shazam! – am. akciófi lm, fantasy, sci-fi 

Patkós Irma terem szombaton és vasárnap 
14:00 Így neveld a sárkányodat 3. – am. animá-

cós fi lm

Huszárik Zoltán terem
15:45 csütörtöktől szombatig, 17:45 vasárnaptól 

hétfőig, 19:45 keddtől szerdáig Eksztázis – feliratos, 

francia zenés horrorfi lm

17:45  csütörtöktől szombatig, 19:45 vasárnaptól 

hétfőig, 15:45 keddtől szerdáig  Kilenc hónap hábo-

rú – magyar dokumentumfi lm

19:45 csütörtöktől szombatig, 15:45 vasárnaptól 

hétfőig, 17:45 keddtől szerdáig Interjú Istennel – 

amerikai fi lmdráma

Huszárik Zoltán terem szombaton és vasárnap 
14:00 Kilenc hónap háború – magyar dokumentumfi lm
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Hétfőtől péntekig: 
18.00 HÍRADÓ – Friss hírek Ceglédről és a térség-
ből minden hétköznap
18.20 HÁTTÉR – Mi áll a hírek hátterében? Min-
den hétköznap a Híradó után
Hétfő:  18:50 Archív-múltidéző magazin
Kedd:  18:50 Sportközvetítés
Szerda: 18.50. Sporthírek 
 19:10 Hosszabbítás 
 19:30 Fogadóóra – politikai magazin
Csütörtök:  19:00 Múzsa – kulturális magazin
 19:30 Könnyű – zenei magazin
Péntek:  18.50 Múzsa (ism.) 
  19:30 Fogadóóra (ism.)
Szombat:  18:00 Heti hírösszefoglaló
Vasárnap:  18:00 Sportközvetítés (ism.) 
  19:10 Háttér – a hét magazinjainak 

ismétlése 
www.ctv.hu
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Feladatok: ventilátorok és tekercsek összeszerelése, forrasztási 
feladatok, munkavégzés során használt gépek kezelése. 

Munkaidőd hétfőtől péntekig tart, 8 órában, 3 műszakban. 

Bejárásod kényelme érdekében ingyenesen igénybe vehető céges 
buszokat indítunk! 

Dolgozz velünk és keress havonta játszi könnyedséggel 
br. 275.000 Ft és 385.000 Ft között! 

Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, jó monoton-tűrő 
képesség, kiváló a színlátás! 

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET! 
Hívj minket a 0630/ 182 64 34-as telefonszámon, vagy írj emailt a 

jelentkezes@delego.hu email címünkre, és pályázd meg az 
állást! Hidd el, szeretni fogod! 
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