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Ceglédre látogatott Gulyás Gergely, miniszter
(A város jövőjéről is szó esett, részletek a 9. oldalon)
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A GYEREKEK 
GYÓGYULÁSÁÉRT

Milliós értékű, modern 
gyógyeszközt adományozott 
a Mosolyért Közhasznú Egye-
sület a Toldy Kórház csecse-
mő-és gyermekosztályának. A 
kékfénylámpa a sárgaságban 
szenvedő újszülöttek gyó-
gyulását segíti majd. Az új 
eszközt helyi és környékbelli 
vállalkozók anyagi hozzájáru-
lásával tudta megvásárolni az 
egyesület.

Tollasversenyt szerveztek 
a mentőállomás dolgozóinak

hírek
innen-
onnan

MEGÚJULNAK 
A BUSZMEGÁLLÓK

Megújulnak az Örkényi úti buszmeg-
állók. Az összesen tíz le- és felszálló-
helyen először a földmunkákat végezték 
el, majd az aszfaltozás előkészítésével 
folytatták. A buszmegállóknál az ön-
kormányzati útfelújításaiból származó 
mart aszfaltot terítik le. A felújítást az 
önkormányzat saját költségből fedezi, 
a közmunkaprogram segítségével. A 
tervek szerint április 25-ig befejezik a 
buszmegállók felújítását, így a koráb-
biaknál jóval kulturáltabb körülmények 
között várakozhatnak az utasok.
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Híreinket bővebben megtalálják a CVT facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!

CEGLÉDI CÉG A KIÁLLÍTÁSON
Az építőipar legrangosabb és legnagyobb 
kiállításán, a budapesti Construmán mu-
tatkozott be a ceglédi Komandor Lux Kft . 
A vállalat standján egy, a cég által készített 
dizájnos mosókonyhát, valamint gard-
róbszobát és egy beépített szekrénysort 
mutattak be a látogatóknak… 

Május 6. és június 1. 

között lesz az ebek 

veszettség elleni vé-

dőoltása és féregte-

lenítése. Részletek a 

Hírmondó következő 

lapszámaiban…

LÉGY OTT 
A BERNBEN!

Húsvétról beszélt 
Szlaukó Orsolya, 
evangélikus lelkész 
az egyik belvárosi ká-
vézóban tartott prog-
ramon. A Légy ott 
a Bernben címmel 
indított előadásso-

OTTHONÁPOLÁSI 
KONFERENCIA
Kevés az ápoló és sok a gyógyításra, 
ellátásra szoruló beteg. Megoldásként 
egyre nagyobb hangsúlyt kap az ott-
honápolás-hangzott el azon a regio-
nális szakmai konferencián, amelyet 
Cegléden első alkalommal rendeztek. 
Az egészségügyi szakemberek több 
mint tíz előadást hallhattak…

KOSSUTH LAJOSRA EMLÉKEZTEK
Ceglédi nők koszorúzták meg a Kossuth szobrot 
a néhai államférfi  temetésének évfordulóján Régi 
hagyomány, hogy íly módon is kifejezik tisztele-
tüket. A spontán szerveződött társaság nevében 
Reznák Erzsébet nemzetiszín szalaggal átkötött 
virágot helyezett a szobor talapzatára…

rozatban minden hónap első péntekjén 
érdekes témákkal és irodalmi cseme-
gékkel kedveskednek a ceglédieknek…
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hírek
innen-
onnan

MÉDIADÍJ

Médiadíjat kapott a Cegléd Rádió és 
a Ceglédi Városi Televízió munka-
társa, Szatmári Gábor. A Pest Megyei 
Rendőrfőkapitányság elismerését 
minden évben egy sajtómunka-
társnak ítélik oda. Szatmári Gábor a 
korszerű Rendőrség-kép kialakítása 
és terjesztése érdekében kifejtett ki-
emelkedő tevékenysége, továbbá az 
állampolgárok hiteles tájékoztatása 
terén kifejtett magas színvonalú 
közreműködéséért vehette át az el-
ismerést. 

ÜNNEPI ÉRTEKEZLET
120. tanévét ünnepli a Kossuth 
Lajos Gimnázium. A Városháza 
dísztermébe különleges tan-
testületi értekezletre várták az 
intézmény jelenlegi és volt ta-
nárait, sőt meghívták az egykori 
gimnazistákat is. Az értekezleten 
nem csak az országgyűlési képvi-
selő, a polgármester, a tankerületi 
központ vezetője és az iskola 
igazgatója mondott köszöntöt.  
Volt és jelenlegi diákok is elő-
adással kedveskedtek.

Illegális bőrhulladékot találtak a mezőőrök 
lakatlan tanyákon



6. oldal

Minden eddiginél több részt-
vevője volt idén a szakmák 
éjszakájának. Több mint 300 
végzős általános iskolás nézte 
meg milyen szakokkal, okta-
tással várják őket a ceglédi 
szakképző intézmények. Az 
Unghváry László Kereskedel-
mi, a Közgazdasági és Infor-
matikai, valamint a Bem Jó-
zsef Műszaki Szakgimnázium 
és Szakközépiskola fogadta a 
gyerekeket. A diákok három 
céghez is ellátogathattak, hogy 
közvetlen közelről megnéz-
zék és kipróbálják a faipari, 
építőipari és gépipari cégek 
munkafolyamatait. Nem csak 
gyerekek, tanárok és szülők is 
szép számmal érkeztek a prog-

ramokra. Fontos, hogy ők is 
betekintést nyerjenek a szak-
képzésbe – erről a rendezvény 
megnyitóján a Ceglédi Szak-

képzési Centrum kancellárja 
beszélt. Dr. Ferenczi Norbert 
azt is hangsúlyozta: azért is 
cél megszólítani a tanulók 

szüleit, a felnőtteket, mert 
a felnőttoktatásba is várják 
a jelentkezőket. A Szakmák 
éjszakája fontos segítség a 

diákok pályaválasztásában, 
hiszen a gyerekek ilyenkor 
azt is láthatják, hogyan lesz 
az elméletből gyakorlat. 

MÁJUSBAN LESZ DÖNTÉS
Elkezdődött az a per, amelyet civilek indí-
tottak a 400 kilovoltos távvezeték építési 
engedélye ellen. Az áprilisi tárgyaláson még 
nem született ítélet, de a következőn – má-
jus elején már eldől, folytathatja-e a MAVIR 
a távvezeték hálózat kiépítését a jelenlegi 
nyomvonalon. A beruházás egyébként most 
áll, a bíróságok megállították az építkezést az 
ítélethozatalig.

TANULJ SZAKMÁT!
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Medvehagymás füstölt fürj-
tojás, házilekvárok, kézimun-
kával készült dísztárgyak, 
textilek, méz és még megannyi 
csemege várta az Ordass közbe 
kilátogatókat. A szomorkás 
időjárás ellenére sok vevő 
válogatott a helyi termelők és 
alkotók portékái között. 

Az ÖKO piac egyre nép-
szerűbb. Sokan nézelődnek 
a különlegesen szép Ordass 
közben felállított pavilonok-
nál, és szinte senki nincs, aki 
üres kézzel távozik. A gyere-
kek, szülők és nagyszülők is 
találnak kedvükre való por-

tékát. A helyi áruk és a kör-
nyezetvédelem fontosságára 
felhívó legutóbbi eseményen 
a gasztronómia az eddigiek-
nél is nagyobb szerepet ka-

pott. Szakácsok és borászok 
foglalták el egy délutánra a 
Táncsics iskola udvarát és 
a húsvét szellemében fi no-
mabbnál fi nomabb ételekkel 

készültek. A tavaszi pikniken 
serpenyős harcsakolbászt 
éppúgy árultak, mint igazi 
alföldi, magyaros ételeket. 
Három étterem és két borá-

szat különlegességeit lehetett 
megkóstolni. A Piactér ideje 
alatt a szervezők élőzenével is 
kedveskedtek a vásárlóknak.

ISMÉT MEGTELT A PIACTÉR
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A miniszterelnökséget vezető 
miniszter ellátogatott a meg-
újult Ordass-közbe, a Köz-Tét 
tavaszi rendezvényére, valamint 
a Dobmúzeumba is. A város-
látogatást követő sajtótájékoz-
tatón Takáts László elmondta: 
a megvalósított fejlesztéseken 
túl is sok elképzelése van még 
a városnak. „Egy 38 ezres lé-
lekszámú város vezetőjeként 
bízom abban, hogy a modern 
városok és a modern falvak 
program sikeréhez hasonlóan a 
hozzánk hasonló nagyságrendű 
városok is részesülhetnek célzott 
gazdaságélénkítési és fejlesztési 
forrásokban.” – fogalmazott a 
polgármester. 

Földi László a 4-es számú főút 
hazai forrásból megvalósuló fej-
lesztésének jelentőségét emelte 
ki: „Ez a térség szempontjából 
kulcskérdés, mert már most 

látszik a fejlesztés hatása, hiszen 
komoly érdeklődés mutatkozik 
a térség iránt. Ipari üzemek, 
munkahelyteremtő beruházások 
jönnek létre. A másik fontos 
fejlesztési kérdés a Nagykő-

rös-Cegléd közötti kerékpárút 
megvalósítása. Bízom benne, 
hogy legkésőbb májusban a 
kormány erről dönt és a jövő évi 

költségvetésben szerepelhet ez 
a fontos fejlesztés.” – mondta az 
országgyűlési képviselő. 

Gulyás Gergely elmondta: 
Cegléd – az elmúlt öt év fej-
lesztéseit tekintve – az egyik 
legnagyszerűbb teljesítményt 
mondhatja magáénak. Ezt jól 
példázza az elmúlt öt eszten-
dőben megduplázódó iparűzési 
adóbevétel. „Látszik, hogy a 
városnak világos koncepciója 
van a jövőre vonatkozóan, ép-
pen ezért támogatjuk azt, hogy 
továbbra is Takáts László polgár-
mester úr lássa el a városvezetői 
tisztséget. Ezért is jöttem, hogy 
őt egyértelműen és világosan a 
Fidesz támogatásáról biztosít-
sam, gratuláljak ahhoz a telje-
sítményhez és tevékenységhez, 
amit az elmúlt öt esztendőben 
magáénak mondhat.” – hang-
súlyozta a miniszter. 

A találkozón a fejleszté-
si célok támogatása mellett 
a megszólalók kiemelték: a 
családok biztonsága, a meg-
épült értékek megőrzése miatt 
fontos, hogy a májusi európai 
parlamenti választásokon 
mindenki támogassa a mi-
niszterelnök által megfogal-
mazott értékeket.

MINISZTERI LÁTOGATÁS
Cegléden járt Gulyás Gergely

A város jövőjéről, a jelenleg zajló fejlesztésekről is tárgyalt 
Gulyás Gergely Cegléden a város polgármesterével és a térség 
országgyűlési képviselőjével. A találkozón több, a város továb-
bi fejlődését szolgáló fejlesztésről is szó esett. Gulyás Gergely 
szerint Cegléd – az elmúlt öt év fejlesztéseit tekintve – az egyik 
legnagyszerűbb teljesítményt mondhatja magáénak. A mi-
niszter beszélt arról is: Cegléd további fejlődését segítheti az 
elkövetkező években, hogy a kormány az 5 ezernél nagyobb 
lélekszámú, de a megyei jogú városoknál kisebb településeknek 
gazdaságfejlesztési programot indít.
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A ceglédi Autizmussal Élők 
és Segítőinek Egyesülete ha-
todik alkalommal szervezett 
fi gyelemfelkeltő sétát az Au-
tizmus Világnapján, április 
2-án, amelynek végállomása 
eddig mindig valami középü-
let, vagy templom volt, amit 
kivilágítottak. 

A Losontzi EGYMI igaz-
gatója, Farkas Edit, a Dózsa 
György Kollégium igazgatója 
Farkas Albert, több gyógype-
dagógus, az egyesület tagjai, 
autista gyermekek és szüleik, 
nevelőszüleik, vonultak végig 
a világháborús emlékműtől 
kiindulva a Széchenyi úton, 
az Autista Iskoláig. Ahol Vel-
keiné Gál Zsuzsa az iskola 

gyógypedagógusa elmondta, 
hogy azért vettek a kék helyett 
fekete dzsekit, pulcsit a vonu-
lók az Autizmus Világnapja 
kék színe helyett, és azért 
jöttek ide a kékkel megvi-
lágított iskolafalig, mert a 
Ceglédi Tankerületi Központ 
számukra érthetetlen dön-
tése értelmében 16 év után 
ki kell költözniük szeretett 
iskolájukból, bizonytalan kö-
rülmények közé, amitől most 
így búcsúznak. A helyükre 
boldog óvodások jönnek, míg 
ők szomorúan távoznak.

Milus Jánosné a Töredék-
világ Alapítvány elnöke arról 
beszélt, hogy kiköltözésre 
kötelezettként szeptembertől, 

a számukra beigért s megüre-
sedett Ady Endre utcai óvoda 
helyett másfél évig a Dózsa 
György Kollégiumban lesz-
nek kénytelenek megoldani 
az autisták képzését. Majd 
onnan a döntően ceglédi és 
Cegléd környéki autista gyer-
mekeket s ceglédi tanárokat 
egy ceglédberceli épületbe 
telepítik át. Mert úgy látszik, 
hogy Ceglédnek nem kellenek 
az autisták. Kiss Attila Andor 
előadóművész énekszava köz-
ben. „Elmegyek, elmegyek…” 
sokan törölgették a könnyei-
ket. A 16 szép év emlékére 16 
léggömböt bocsátottak fel a 
séta zárásaként.

*****
Fodor Gábor, a Ceglédi 

Tankerületi Központ igazga-
tója válaszának egyeztetése 
lapzártáig nem fejeződött be. 
Amennyiben megérkezik, azt 
a következő lapszámunkban 
közzétesszük. 

*****
Takáts László, Cegléd város 

polgármestere az Autista Isko-
la új székhelyre költözéséről 
a következőket nyilatkozta:

Hadd szögezzem le az ele-

KÖNNYES BÚCSÚ AZ AUTISTA ISKOLÁTÓL
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jén: a feladat ellátása a Ceglédi 
Tankerületi Központhoz tar-
tozik, ennek ellenére Cegléd 
Város Önkormányzata, mint 
ahogyan eddig is, most is fon-
tos feladatnak tartja az autista 
központban nevelt gyermekek 
ellátását. A hosszú előkészítés 
során a tankerületi központ 
ideális helyszínnek tartotta 
az eddig autista központnak 
otthont adó önkormányzati 
tulajdonú Lövész utcai óvoda 
– amely fejlesztésére pályázati 
forrást nyert a város – helyett 
ingyenesen felajánlott Ady 
Endre utcai ingatlanokat az 
új központ kialakítására. Az 
50 millió forintot meghaladó 
értékű ingatlanok ingyenes 
átadásával az önkormányzat 
kiemelt figyelmet fordít az 

autista gyermekek zavartalan 
ellátására, ezért is szomorú, 
hogy a szakmai előkészítés 
a tankerületi központ és az 
érintettek között korántsem 
zökkenőmentes. Főleg azért 
érthetetlen a helyzet, mert az 
önkormányzat már két éve 
felajánlotta a csereingatlan 
biztosításának lehetőségét, 
tehát bőven rendelkezésre állt 
az idő a szakmai előkészítésre. 

Az önkormányzat a pályázat 
benyújtása előtt részletesen tá-
jékoztatta a fenntartót, a köz-
pontban dolgozó pedagóguso-
kat a terveiről, így elvárható, 
hogy a kialakult helyzetben a 
Ceglédi Tankerületi Központ 
részletes magyarázattal szol-
gáljon az érintett szülőknek, 
pedagógusoknak és a köz-
véleménynek a döntéséről.

KÖD
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– Ha a történések időren-
diségét követjük, akkor 
augusztusig kell visszate-
kintenünk. Ekkor ugyanis 
lehetőséged nyílt részt ven-
ni Kecskeméten a Nem-
zetközi Kerámia Szimpó-
ziumon. 

– A kecskeméti Nemzetközi 
Kerámia Stúdió nagy múlt-
tal rendelkező intézmény, 

mely rálátással bír a hazai és a 
nemzetközi kerámiaművészet 
alkotóira és munkásságukra. 
Programjukban a különböző 
nemzetek művészeinek kí-
nálnak lehetőséget az együtt 
alkotásra. Így nyílt számomra 
is lehetőség 2018 augusztusá-
ban a részvételre. Amerikai, 
cseh, román, spanyol és ma-
gyar keramikusművészekkel 

dolgozhattam együtt, mely 
nemcsak szakmai szempont-
ból volt előremutató, hanem 
emberi kapcsolatok terén is.

– Idén márciusban a 
Gödöllői Iparművészeti 
Műhelyben Kántor József 
festőművésszel közös kiál-
lításotok hívószava a GEO-
METRIA volt. Térplasztikák 
és festmények találkozása 
volt ez két olyan művész 
tolmácsolásában, akiket 
egy generáció választ el 
egymástól. Eltérő dimen-
ziók, közös szemléletmód, 
s az eredmény egy magas 
színvonalú kiállítás lett. 
Még friss az élmény. Hogy 
tekintesz vissza erre a tár-
latra?

– Hidasi Zsófi a, a GIM ki-
állításainak kurátora keresett 
meg, hogy kerámiaplaszti-
káim tematikája, formavilága 
és Kántor József festményei-
nek kompozíciói, tárgyköre 
harmonikus egységet képezve 
tudnának egy térben jelen 
lenni. Kántor József és az én 
korábbi munkáimból jó íz-
léssel és egymás munkáit ki-

Zakar József ceglédi művésztanár sokoldalú alkotó. Elsősorban 
keramikusművész, aki kifejezésmódjának egyéni hangvételét 
a stúdió kerámia, a kerámiaplasztika műfajában találta meg. 
Emellett tanít, nyári táborokban oktat, és több ezer darabos 
néprajzi magángyűjteményével is felhívta már magára a szak-
ma fi gyelmét. Különösen intenzív hónapok állnak mögötte és 
új kihívásokkal is szembenéz. Ezúttal a képzőművészet került 
előtérbe.

INTONÁCIÓ

Mester-
ségem 
címere
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egészítő, erősítő párhuzamok 
meglátásával válogatott a ku-
rátor. A kiállított tárgyaimnak 
egy része korábban a Ceglédi 
Galériában és a Kossuth Mú-
zeumban látható volt.

– Néhány napja érkeztél 
haza Németországból, ahol 
visszatérő művészként vet-
tél részt a 15. INTONATION 
nemzetközi szimpóziumon 
és kiállításon. A fotókat – 
bevallom irigykedve – nézve 
a kortárs képző- és iparmű-
vészet fellegvárában jártál 
a Rajna-vidéken. Mennyire 
volt inspiráló számodra ez 
a középkori hangulatot 
árasztó közeg? Hogyan 
teltek a napok?

– Negyedik alkalommal 
kaptam meghívást Deides-
heim-be. Friederike Zeit 
Narum-mal, az INTONA-
TION szervezőjével 2006-
ban találkoztam először a 
Siklósi Kerámia Alkotótelep 
szervezésében megvalósult 
nemzetközi szimpóziumon. 
Ekkor a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem harmadéves 
hallgatójaként vettem részt a 
programon, mint technikai 
asszisztens. Diplomázásomat 
követő évben pedig meghívást 
kaptam tőle Németországba. 
Az elmúlt négy alkalommal 
számos nemzetközileg ismert 
és elismert keramikusmű-
vésszel találkozhattam, akik 
közül néhánnyal mai napig 
is tartom a kapcsolatot. A 
legutóbbi rendezvényen ír, 
norvég, svéd, lengyel, né-

met kollégákkal dolgozhat-
tam együtt. Egyrészt nagyon 
inspiráló más országokból 
érkező művészekkel alkotni, 
másrészt a szakmai beszélge-
tések során szemléletmódjuk, 
habitusuk, világlátásuk az én 
személyiségem fejlődéséhez 
is hozzájárulnak. A program 
szervezése, lebonyolítása és 
marketing oldala példa értékű 
és óramű pontossággal műkö-
dött. A szimpózium 10 napja 
alatt a műtermek, melyekben 
dolgoztunk, minden délután 
15-18 óra között nyitva álltak 

az érdeklődők előtt. Sokan 
érkeztek is: kíváncsiskodók, 
szakmabeliek, galériások, 
művészettörténészek, gyűjtők. 
Voltak, akikkel már korábban 
is találkoztam és nagy öröm-
mel köszöntöttük egymást. 
Volt, aki azért jött, hogy be-
számoljon arról, hogy 2000 
darabos magánygyűjteményét 
korára hivatkozva felajánlotta 
az államnak, melyből 300 
kerámia alkotás egy állandó 
kiállításon meg is tekinthető 
Gotha-ban (Schloss Friedes-
tein) és át szeretné adni azt az 
albumot, amely feldolgozza 
kollekciójának ezt a szeletét, 

melyben egyik korábbi mun-
kám is szerepel.Minden nap 
lehetőségünk nyílt a térség 
jellegzetességeinek megisme-
résére. Borkóstoláson, hely-
történeti sétán vettünk részt, a 
program szponzorainak élet-
terébe, mindennapos munká-
jába nyerhettünk bepillantást. 
Jártunk olyan épületben, mely 
1524-ben épült. Homlokzata 
sértetlen állapotban hirdeti 
korát, viszont belső tereiben a 
high tech, a legkomfortosabb 
megoldások és a különböző 
design termékek, kortárs kép-
ző- és iparművészeti műfajok, 
így a kerámia is teret kapott.

Összességében sikeresnek 
értékelem ottlétemet minden 
téren. Már most meghívást 
kaptam a 2024 tavaszán meg-
rendezésre kerülő 20. INTO-
NATION szimpóziumra és 
kiállításra.

– A jövő év pályafutásod 
eddigi legnagyobb lehe-
tőségét kínálja számodra. 
Elárulhatjuk mi lesz ez?

– Egyelőre maradjon még 
titok, ám annyit elárulhatok, 
ha egy meghívásnak eleget 
tudok tenni, akkor rövid időre 
egy másik kontinens lesz szak-
mai lehetőségeim célpontja.

– És a legközelebbi helyi 
célpont? Feladat?

– A ceglédi művelődési köz-
pont képzőművészeti alkotó-
táborai, ahol a képzőművészet 
több területén is együtt dol-
gozhatok majd a művészetek 
iránt fogékony gyerekekkel.

KozI
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KÖNYVAJÁNLÓ

Az előző könnyedebb, tavaszi 
könyvajánló után most két ko-
molyabb kötet ajánlok az olvasni 
vágyók fi gyelmébe. 

Roberto Bolaño: 
VAD NYOMOZÓK

A 2003-ban, 50 évesen el-
hunyt chilei szerző a XX. század 
egyik legnagyobb latin-ame-
rikai írója volt. A kolumbiai 
Semana című lap az elmúlt 25 
év legjobb 100 spanyol nyel-
vű regényéből – nyolcvanegy 
amerikai és spanyolországi iro-
dalomkritikus, író és újságíró 
szavazatai alapján – összeállított 
listájának első helyezettje a Sze-
relem a kolera idején Gabriel 
García Márqueztől, a második 
helyen A kecske ünnepe Mario 
Vargas Llosától, a harmadik és 
negyedik helyen pedig Rober-
to Bolaño két regénye, a Vad 
nyomozók és a 2666 szerepel.

A Vad nyomozók története 
1975 szilveszterén kezdődik, 

amikor Arturo Belano és Ulises 
Lima, a „zsigeri realista” költé-
szeti mozgalom két alapítója 
elindul Mexikóvárosból, hogy 
felkutassa a mexikói forradalom 
után rejtélyes módon eltűnt 
költőnőt, a nagy szellemi elő-
döt, Cesárea Tinajerót.

Húsz éven át követik a nő 
nyomát. Az őrült utazás során, 
amelyről ötvenkét szereplő szá-
mol be töredékesen és csapong-
va, eljutnak Mexikóból Izraelbe, 
Párizsba, Barcelonába, Los 
Angelesbe, San Franciscóba, 
Bécsbe és végül a polgárháború 
sújtotta Libériába is. Képtelen 
és hátborzongató kalandokat 
élnek át. A beszámolókat a 
tizenhét éves, nagyratörő költő, 
García Madero elbeszélése fog-
lalja keretbe, aki a regény nyitá-
nyaként leírja a zsigeri realisták 
állandóan kavargó poétikai és 
társadalmi környezetét, majd a 
könyv végén elmeséli, hogyan 
menekülnek Mexikóvárosból 
Sonora államba, ám mégis 
Cesárea Tinajero nyomában 
maradva. Roberto Bolaño a 
regényt a nemzedékéhez írt 
szerelmes levélnek nevezte.

Beth Kempton: 
WABI SABI

„Beth Kempton egyike azon 
nagyszerű külföldi szerzőknek, 
akik igazán értik és érzik a wabi 
sabit. Meleg szívvel ajánlom ezt 
a könyvet azoknak, akik szeret-

nék megtalálni az időt és teret az 
életükben.” – Daisuke Sanada, 
japán építész

A kötet alcíme Útmutató a 
belső békéhez, mivel a zenben 
gyökerező wabi sabi a japán 
esztétika egyik olyan irányzata, 
amely segít, hogy megtaláljuk 
a szépséget a tökéletlenségben, 
és értékeljük az egyszerűséget, 
illetve a természetességet. A 
wabi sabi a maga évezredes 
bölcsességével segít lelassítani, 
és megmutatja, hogyan kapcso-
lódhatunk újra a természethez. 
Legyen szó az évszakok váltako-
zásban való gyönyörködésről, 
a hívogató otthon megterem-
téséről vagy akár a méltósággal 
teli öregedésről, ez az ősi japán 
megközelítés és a könyvben 
található gyakorlati tanácsok 
segítenek, hogy tökéletesen 
tökéletlen életünk örömteli és 
tartalmas legyen.

Pap Zoltán



15. oldal

Megválna a használaton kívüli 
üvegpalackoktól, 

befőttes üvegektől, 
borosüvegektől, sörösüvegektől, 

de nem tudja elhelyezni?

VAN 
MEGOLDÁS!

CEGLÉDI CEGLÉDI 
ÜVEGGYŰJTÉSI ÜVEGGYŰJTÉSI 
AKCIÓ!AKCIÓ!

Cegléd Város Önkormányzata 

2019. április 23. és április 30. között 
lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására 

a város négy különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel,
az alábbi helyszíneken: 

• a Szabadság téren, az Evangélikus templom előtt

• a Gubody park Rákóczi út felőli részén, a Sportcsarnok előtt

• a Vörösmarty téren, a faházak oldalában

• a Bajcsy-Zsilinkszky téren, a DTKH Kft. (volt Ökovíz Kft.) épülete mellett

Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával!

Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek!

2019. április 18. 19:00

2019. április 29.

2019. május 4. KMK
www.iranycegled.hu

2019. április 27

2019. április 19. 10:00

2019. április 25. 16:00

2019. április 27.

2019. április 30. - 
2019. május 1
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kulturális
paletta

HÚSVÉT A SKANZENBEN

Húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb 
is az egyházi év ünnepeinek sorában. Mivel idén közel esik Szent 
György napjához, az idei rendezvény központi témája legősibb 
húsvéti jelképünk, a bárány, és a hozzá kapcsolódó tevékenységek, 
a pásztorság és a juhászat lesz. Április 21-én és 22-én mesékkel, 
gyermekkoncertekkel, játékos programokkal, kézműves műhelyek-
kel, mesterségbemutatókkal és természetesen húsvéti népszokások 
felelevenítésével várják a családokat Szentendrén. www.skanzen.hu

A MÉRGEZETT KENYÉR • Egy alsónémedi tömeggyilkosság története
1938. Egy család tragédiája. Véletlenek sora? Miért halt meg hirtelen Borbély Miklós 6 

hetes unokája? Összefügg-e a halála a nagynénje 
halálával? Miért betegedett meg a környéken titok-
zatos módon 14 ember? Ki vette az arzént és miért? 
Ezekre a kérdésekre kapunk választ a korabeli bul-
vársajtót lázban tartó tömeggyilkosságot bemutató 
Marton Ildikó művészettörténész előadásában. A 
rendezvény időpontja május 4, szombaton 17.00 
óra. Helyszíne Ceglédbercel, FLOWers Életmód 
Műhely (Ady E. u. 3.). www.facebook.com/FLO-
Wers Életmód Műhely

Az oldalt összeállította KozI

„MIÉRT ÉPPEN ANDALÚZIA?”

Hónapról hónapra nagy érdeklődés mel-
lett rendezik meg a Kossuth Művelődési 
Központban a Bakancslista elnevezésű 
programot. A résztvevők itt vetített képes 
előadásokon ismerkedhetnek meg távoli 
tájak élővilágával, a lakosság életvitelével, 
ünnepeivel, hagyományaival…
Legutóbb Kolumbusz nyomában jártak az 
USA keleti partján, de eljutottak már az 
előadók lebilincselő élménybeszámolójá-
nak köszönhetően többek között Nepálba 
és végig járták az El Camino zarándokutat 
is.  Április 25-én, csütörtökön 18.00 órakor 

andalúziai „utazásra” invitálják a szervezők a 
hallgatóságot. Oda, ahol a tenger és a hegyek 
vonulatainak elképesztő szépsége, a terület 
gazdag történelme elvarázsolja az utazót. 

„Spanyolország felfedezése sátorral, 21 na-
pon keresztül.” Dr. Czabán László élmény-
beszámolójának helyszíne a Ceglédi Kaszinó 
(Felház u. 62.). www.cegledikultura.hu
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Cegléd köztiszteletben álló 
gyermekgyógyásza az elmúlt 
hat évben négy olyan köny-
vet jelentetett meg, amelyek 
Cegléd közel- és távolabbi 
múltjával is foglalkoznak, 
szembesítenek bennünket. A 
könyvek fotóanyagát is Jójárt 
doktor készítette.

Az első könyve Bognár Za-
lán és Reznák Erzsébet társ-
szerzőségével 2013-ban jelent 
meg ’Téglákba vésett történe-
lem - A ceglédi fogolytábor 
története és téglafalainak fel-
iratai’ címmel. A kötet máso-
dik (bővített, javított) kiadása 
2017-ben látott napvilágot. 
Cegléden volt a Kárpát-me-
dence legnagyobb szovjet 
fogolytábora. Több mint két-
százezer áldozatot kényszerí-
tett a ceglédi huszár- és pán-
célos laktanyákba a kegyetlen 
sors, nem csak katonákat, de 
civileket is. Csak 1945 májusá-
ban 130 ezren fordultak meg 
itt. Sokuknak a szovjet fogság, 
kényszermunka lett a sorsuk, 
akik nem haltak meg és haza-
tértek, évtizedekig bélyeg-
ként viselték ezt magukon. 
A foglyok téglákba karcolt, 

vésett feliratait fénylépezte le 
Jójárt György (a könyv DVD 
mellékletében látható ebből 
másfél ezer fotó), ezek tör-
téneti feldolgozása állt össze 
könyvvé. A ceglédi (hadi)
fogolytábor 2016 óta törté-
nelmi emlékhely.

Jójárt György második 
könyve a ceglédi kuláküldö-
zésre emlékezik, amely ’Ceglé-
di Kuláksorsok a Kommunista 
Diktatúrában’ címmel jelent 
meg 2015-ben. Jójárt doktor 
kezdeményezte egy emléktáb-
la létesítését is, amely végül a 
református nagytemplom fa-
lán került elhelyezésre. A ku-
láküldözésnek országosan 70 
ezer, Cegléden ötszáz család 
esett áldozatul, az utóbbiakról 
név szerint is megemlékeztek 
a könyvet bemutató kísérő 
előadáson (ehhez kapcsolódó 
személyes családi emlékei a 
szerzőnek is vannak).

A harmadik könyv 2016-

ban jelent meg ’A ceglédi 
református Öregtemető 
legszebb sírkövei’ címmel, 
amelynek teljes fotóanya-
gát a szerző készítette. Jójárt 
György több évig kutatta és 
tárta fel az Öregtemető sírjait, 
csak a fotózás egy éven át tar-
tott. Sokszor már a megfelelő 
minőségű fényképek elké-
szítéséhez is gyomot kellett 
irtani, bozótot kellett vágni az 
elhagyatott területen. A 2010-
ben a Kossuth Múzeumban 
rendezett kiállítást követően 
a temető elfeledett részeit 
rendbe tették, a régi sírköveket 
2012-ben emlékparcellában 
állították fel. Ez utóbbi mun-
kálatokat Jójárt György szer-
vezte, sőt jórészt költségeit is 
maga viselte. Jójárt Görgy (ed-
digi) utolsó munkája ’1956 A 
forradalom Cegléden’ címmel 
jelent meg 2018-ban. Ebben 
a műben a forradalom ceg-
lédi történéseit dolgozta fel 
részben saját emlékei, illetve 
levéltári kutatások alapján. 
A könyvek több helyen is 
megvásárolhatóak, például a 
Kossuth Múzeumban.

JI, a Krónikás

Dr. Jójárt György ceglédi vonatkozású könyveiről
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A város több részén is 
munkagépeket látni az 

elmúlt hetekben. Van, ahol 
kátyúznak, míg más helyeken 
a teljes útszakasz megújul. A 
Flaszter Kft . munkatársai az 
elmúlt időszakban többek 
között a Damjanich, a Pos-
ta, a Kertész és Bem utcában 
tömték be a kátyúkat, de sorra 
került a Mizsei út- Várko-
nyi utca-Déli út és Csutak 
Kálmán utca által határolt 

terület is. Az ütemterv sze-
rint javítják a Kazinczy utca, 

Alkotmány, Fecske és Iskola 
utca úthibáit. Az elkövetkező 

Mintegy 30 millió forintot nyert pályáza-
ton Cegléd az Összekötő út felújítására, 
ehhez a város önerőként 15 millióval járult 
hozzá. A munkálatokat a szegélysor javítá-
sával kezdték a szakemberek azért, hogy a 
csapadékvíz zavartalanul tudjon lefolyni. A 

jó állapotban levő útszakaszokat megőrzik, 
ahol pedig indokolt felmarják és felújítják 
az utat. Sok helyen foltozott és hullámos az 
aszfalt, néhol pedig be is van repedezve. Ezek 
a hibák szűnnek meg. Kijavítják a Pesti út 
és Nefelejcs utca közötti nyomvonal süllye-
dését és mélymarást is végeznek. A közmű 
szerelvényeket szintre emelik, aszfaltoznak 
és újrafestik az útburkolati jeleket. A kivi-
telező a közlekedők türelmét kéri. Továbbá 
felhívják a fi gyelmet, hogy a szokottnál is 
körültekintőbben haladjanak a szakaszon 
és ha tehetik az elkövetkező hetekben ke-
ressenek alternatív útvonalat. 

Kátyúzás, útfejlújítás bel-és külterületen
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Elkezdődött a padkarendezés azokban a 
dülőkben, amelyek hamarosan mart asz-
falt burkolatot kapnak. Pályázaton nyert az 

önkormányzat mintegy 100 millió forintot 
külterületi utak felújítására. A szakemberek 
az elmúlt hetekben folyamatosan dolgoztak, 

nyolc dülő kapott szórtalapos stabilizált 
burkolatot: az Értemen belüli, a Névte-
len, a Nullás, a Seres, a Pesti, az Orosz 
dűlő, az István liget, és az Öyv utca. A 
mostani, szórtalapos burkolat csak át-
meneti állapot. hogy a mart aszfalt réteg 
is felkerülhessen, ahhoz a csapadékvíz 
elvezetést és természetesen a padkaren-
dezést is el kell végezni. A mart aszfalt 
réteg a tervek szerint májusban kerülhet 
az érintett területekre.

időszakban-vagyis a húsvét 
és a húsvétot követő hétben- 
pedig a Gubody utca-Kö-
zép út-Nefelejcs utca-Budai 
út-Összekötő út-által határolt 
városrészekhez vonulnak fel 
a kátyúzó gépek.  

A munkák során próbálják a 
forgalmat csak minimálisan 
akadályozni, az autósok és 
biciklisek többnyire türel-
mesek, amiért egyes részeken 
lassabban tud haladni a köz-
lekedés-mondta a kivitelezést 

végző cég ügyvezetője. A 
melegaszfaltos technológiával 
végzett kátyúzás ütemtervét 
az időjárás ideiglenesen fe-
lülírhatja, a csapadékos na-
pokon ugyanis nem tudnak 
dolgozni. 
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Nagyon érdekes, nem volt 
nehéz az életutam, mert 

nekem nyílegyenesen alakult 
a művészi pályám, hiszen 
már az indulás is mesés volt. 
Hatévesen kaptam az első 
fényképezőgépemet, s még 
általános iskolás koromban 
egy országos fotókiállításon 
a felnőttek között oklevelet 
nyertem Barátkozás című 
fekete-fehér képemmel, amit 
egy 6×6-os Flexaret márkájú 
csehszlovák géppel készítet-
tem. A fotómon az aranymet-
szés többszörösen megjelent. 
Pedig akkor még fogalmam 
sem volt arról, hogy ez azt 
jelenti: a kisebb képalkotó 

elem aránya a nagyobb kép-
alkotó elemhez ugyanakkora, 
mint a nagyobb aránya az 

egészhez, úgyhogy valami 
születésemtől fogva „kódolva” 
volt bennem… Középiskolás-
ként Párizsban, Londonban, 
Brüsszelben és Tokióban is 
megjelentek képeim tárla-
tokon. Húszegynéhány éves 
koromban volt az első ön-
álló kiállításom Szegeden, 
ahol szintén a fekete-fehér 
korszakom fotográfi ái szere-
peltek. Harminchat esztendős 
voltam, amikor óriási elisme-
résként Budapesten, a nagy 
múltú Ernst Múzeumban 
megrendezhettem mintegy 
180 munkámból Etűdök, Je-
lek, Emlékek című tárlatomat. 

Terjedelmi okok miatt csak 
a leglényegesebb eseményeket 
emelem ki, azonban eddig 
már több mint 80 önálló ki-
állításom volt itthon és kül-
földön. A következő mérföld-
kőhöz 2008. augusztus 8-án 
jutottam el, a 60. születés-

A Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége a 2019. március 18-ai 
ülésén Apáti-Tóth Sándor ceglédi fotóművészt felvette a nem 
akadémikus tagok központi köztestületi nyilvántartásába, a 
Film és Fotóművészeti Tagozat levelező tagjaként. Az életútja, 
eddigi alkotásainak méltó elismerése apropóján kértem a jeles 
fotóművészt, beszéljen munkásságáról, terveiről.

CEGLÉDIEK JÓ HÍRE
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napomon, amikor Csöndek 
címen a Magyar Nemzeti 
Galériában bemutathattam 
az addigi munkáimat össze-
foglaló – közel 200 képből 
álló – gyűjteményes anya-
gomat. Ahol önálló kiállítást 
rendezni szinte valamennyi 
magyar művész álma. Ez egy 
fordulópont volt a pályámon, 

hiszen addig a hagyományos 
módon, fi lmre készítettem a 
felvételeimet, amelyek túlnyo-
mó többsége fekete-fehér volt, 
s vegyileg színezett kópiák, 

valamint néhány kolor fel-
vétel egészítette ki. A kiállítás 
nemcsak lezárása, hanem 
nyitánya is az új, s már a di-
gitális technika lehetőségeit 
kihasználó új korszakomnak. 
Ezt követően hét év munkájá-
nak eredményeként, 2015-ben 
a Fuga Budapesti Építészeti 
Központ kiállítótermében 
mutathattam be az új, Atlan-
tisz című ciklusomat. Nagyon 
reméltem, hogy kettős célt 
sikerül ezzel az anyagommal 
elérni, mégpedig azt, hogy ne 
csak a szakmai elitnek, hanem 
a fotográfi át kedvelő nagykö-
zönségnek is élményt jelent-

sen. Örömmel mondhatom, 
legsikeresebb anyagommá lett 
az Atlantisz, amelyet itthon és 
külföldön már tucatnyi helyen 
állíthattam ki.

Beszélgetésünk elején azt 
mondtam, nem volt nehéz 
a művészi pályám. Ezt azért 
annyival kell kiegészítenem, 
hogy több mint fél évszázadon 
keresztül tartó folyamatos ön-
képzés és mérhetetlenül sok 
munka áll mögötte…

Tavaly hat önálló kiállí-
tásom volt, ami eszeveszett 
tempó. Úgyhogy idén lassí-
tok, és igyekszem nagyobb 
energiát fektetni készülő új 
anyagaimba. Mert bőven van 
még mit mondanom! – zár-
ta a beszélgetést Apáti Tóth 
Sándor.

Kőhalmi Dezső
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

22. oldal

„MEGJÖTTEK A FECSKÉK 
– A feltámadás délutánján lát-
tuk először a tavasz e kedves 
vendégeit vigan röpködni a 
levegőben nagy örömére Her-
mann Ottónak, a ki hűsége-
sen küldözgeti levelezőlapjait 
Ceglédre, hogy a fecskék meg-
érkezéséről tudomást vegyen, 
de lassan-lassan megérkeznek 
mind, hogy elfoglalják az ősi 
fészket, melytől búcsut vettek 
az ősszel.”

(Czegléd, 17. évf., 15. sz., 
1899. április 9., p. 3.)

****
„HÚSVÉTI ÖNTÖZÉS – Ez 
az ősrégi, a gyermekseregnek 
várva-várt napja, még mindig 
a régi fényben, bár kissé át-
alakulva ragyog. Vidám gyer-
meksereg tünik fel itt-ott, ke-
zükben a bekötözött üveggel, 
keresve, kit locsolhassanak. A 

piros tojás, no meg a pengő 
picula ugyancsak serkenti 
őket. Ma már azonban, az a 
régi rossz szokás – nagyon he-
lyesen – kiveszőben van, hogy 
Terkát, Marcsát „vödör”-ből 
locsolgassák. Ma már ezek 
is elvárják az „otkolonyt”, a 
mit a Gyurka gyerek meg is 
vesz, hogy az igért piros tojás 
mellé egy cuppanós csókot is 
kaphasson.” 

(Czegléd, 17. évf., 15. sz., 
1899. április 9., p. 3.)

****
„KOSSUTH FERENC 

HÚSVÉTI BÁRÁNYKÁ-
JA – Sok-sok üdvözlő levelet 
és táviratot kapott a húsvéti 
ünnepek alatt Kossuth Ferenc 
kereskedelmi miniszter. A le-
veleken és táviratokon kívül 
érdekes ajándékot is kapott: 
eleven kis báránykát, mely-

nek nyakán pici csilingelők 
csörögtek. Kossuthot nagyon 
meghatotta az eredeti ajándék. 

Nagyon megörült neki, de 
zavarba is ejtette. A miniszter 
Józsefk örúti polgári lakásához 
nem jár sem ól, sem istálló, 
sem szín, sem fészer, szóval 
semmi olyan hely, ahol ele-
ven állatot tartani lehetne. 
Leöletni sem akarta Kossuth a 
húsvéti báránykát, igy hát arra 
gondolt, hogy elajándékozza. 
Szász József, a komáromiak 
követje, éppen akkor látoga-
tóban volt a miniszternél és 
az rögtön neki ajánlotta föl a 
báránykát. Szász nagyon örült 
a kitüntetésnek, de az ő lakása 
még sokkal egyszerűbb, mint 
Kossuthé. 

Azért is szépen megköszön-
te az ajándékot: - Köszönöm, 
kegyelmes uram, de én nőtlen 
ember vagyok. Nincs felesé-
gem, de még gyermekem se, 
ajándékozd inkább valamely 
családapa képviselőtársunk-
nak. 

És Kossuth úgy is tett. El-
határozta, hogy a báránykát 
oly képviselőnek adja, a ki-
nek apró gyermekei vannak. 
Mennél több, annál jobb…”

(Czegléd, 29. évf. 14. sz., 
1907. április 7., p. 3.)

HÚSVÉT
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Immár 56. alkalommal ün-
nepeltük József Attila szü-
letésnapján a magyar lírát. 
A ceglédiek most is kitettek 
magukért, több helyszínen, 
különböző módszerekkel ün-
nepelték a verseket, a költőket, 
az előadókat.
Ne fogjon senki könnyelműen 
a húrok pengetésihez!

(Petőfi  Sándor: 
A XIX. század költői - részlet)
A Kossuth Gimnáziumban 
120 éves évfordulójára G. 
Bíró Lilla és Girst Ádám ’át-
értelmezte’ József Attila Szü-
letésnapomra című versét, ezt 
az iskola előkertjében közös 
felolvasásban jelenítették meg, 
majd a díszteremben folyta-
tódott az ünneplés.

A Táncsics iskola torna-
termében zenés verseléssel 
ünnepeltek. Ebben besegített 
Terecskei Rita (Zanzibár) és 
Rimóczi Zsolt (Fatal Error) 
énekléssel, hangszeres kíséret-
tel, valamint a Ceglédi Városi 
Könyvtár (CVK) Irodalmi Kö-
rének tagjai is. A kisiskolások 
jól érezhették magukat!

Rónai Gábornak köszönhe-
tően a városi könyvtár térre 
néző ablakai alkalmi díszítést 

kaptak, Ady Endre halálának 
századik évfordulója alkal-
mából megjelent a képeken 
a költő, illetve két jól felis-
merhető versének alakjai is, 
így a disznófejű Nagyúr és a 
’Héja-nász az avaron’ meg-
idézésével Léda is.

A CVK előtti terület adott 
otthont a már hagyományos-
nak tekinthető versmaraton-
nak, amelyen mintegy 250 
óvodás, iskolás és felnőtt – 
köztük városi vezetők is – ad-
ták egymásnak a versstafétát. 
Az eseményhez kapcsolódóan 
a CVK fi lléres könyvvásárt 
rendezett, szépen fogytak a 
könyvek.

A könyvtárban különleges 
hangulatú esttel ünnepeltük 
a költészet napját. Az Iro-
dalmi Kör Csokonai, Petőfi , 
Heltai Jenő, Ady, József Attila 
és Radnóti (ön)életrajzait és 
verseit mutatta be. Terecs-
kei Ágnes összeállításában 
kilencen szavaltak, olvastak 
fel. Az est közös szavalással 
(Ady: Ifjú szívekben élek) 
kezdődött, majd az induló 
vers a Kör tagja, Tóth Ágnes 
’Fák’ c. opusza volt, a két záró 
darabot (megzenésített verse-

ket) Terecskei Rita, Rimóczi 
Zsolt és Kovács András Donát 
adták elő. 

A könyvtár alkalmi kiállítá-
son – Ady-ösvényen – mutatta 
be a költő életét, illetve négy 
oldalas alkalmi kiadványt is 
készítettek erre a napra.

A Költészet Napja alkalmá-
ból a CVK Irodalmi Körének 
tagjai 12-én – népes közön-
ség előtt – adták elő az Ady 
halálának 100. évfordulójára 
készített összeállítást a Ceg-
lédberceli Művelődési Házban 
(ez korábban már Cegléden és 
Csemőben is sikert aratott). 
Az est nagyon színvonalas 
meglepetés-összeállítással 
indult, a három Sasvári-test-
vér megzenésített verseket 
adott elő.

JI, a Krónikás

Események a Költészet Napja alkalmából
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TOJÁSFA 
A KOSSUTH TÉREN

Több mint 400 színes tojás díszíti a Kos-
suth tér sarkán álló fát. A ceglédi óvodások 
készítették a húsvéti dekorációt, sőt a to-
jások felrakásában is segítettek. A mutatós 
fa a város egyik legszebb éke lett a közelgő 
ünnephez, húsvéthoz kapcsolódva.

KÜLÖNLEGES ELŐADÁS
Nehéz és elgondolkodtató előadást vitt a Tö-
rök János Mezőgazdasági Szakközépiskolába 

Scherer Péter színművész. A produkcióval egy 
új színházi műfajt, az úgynevezett osztályszín-
házat ismerhették meg a diákok. A lényege, 
hogy a történet nem a színpadon, hanem 
a tanteremben, az iskolapadban játszódik. 
Scherer Péter a Klamm háborúja című német 
kortárs darabot mutatta be.

Ifjúsági fórumra és szakmai napra várták a diákokat

Diák-
élet
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SZÓRAKOZTATÓ DÉLELŐTT
Tollasozhattak, kosárra dobhattak, 
ügyességi-és kézműves feladatokban 
vehettek részt a Lövész utcai óvodá-
ba járó gyerekek. A sport-és egyben 
családi napon a gyerekek a szülőkkel 
közösen játszhattak. A szórakoztató 
programon több sportbemutatóval 
is készült az óvoda. Hegedűs Laci, 
triálbajnok és Majorosi-Lázár Anita, 
kettlebell bajnok is bemutatót tartott. 

CEGLÉD CÍMERÉT 
FARAGTÁK

A szentegyházi Gábor 
Áron Középiskola tizen-
három fafaragó diákja 
érkezett a Bem iskolába. 
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által tá-
mogatott Határtalanul 
program keretében a két 
intézmény tanulói közö-
sen készítették el Cegléd 
és Szentegyháza faragott 
címerét. 

Egészségügyi-és sportnap a gimnáziumban
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A tölgyerdők ritkulása, illet-
ve az öreg tölgyek korhadása 
vonzza az egyik legpompá-
sabb rovarfajt, a szarvasbo-
garat. Amikor a Kámáni erdő 
tölgyei még uralták a homok-

dűnét, gyakori volt arrafelé. 
Még a város nagy szülöttje, 
Kárpáti Aurél is említi ön-
életírásában. Talán az egyik 
legutolsó példánya, amely 
az Öregszőlőkbe betévedt, 
1992-ben mutatkozott. Az 
imádkozó sáska, ahol sok apró 

rovar is akad, még gyakoribb 
– akárcsak a fecskefarkú lepke. 
Szerencsés turista Cserőben, 
vagy a Kámáni-erdőben is 
találkozhat rézsiklóval, de 
a felszínes statisztikus adat 

szerint a Putri-sarki erdőben 
sokkal több él belőlük. 

A Ref. Öregtemető végé-

ben, ahol a kerékpárút a trafó 
mellett elkanyarodik, él egy 
óriás pannon gyík család. 

Talán Hidvégi Lajos a ceglé-
di hiedelmek c. munkájában 
egy iskolás adatközlő egy 
hasonló állatot vélt sárkány-
nak…A Ref. Kistemetőben 

Zoológiai leltár
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Nagy szarvasbogár nőstény 
(Budai úti erdő)

Szalakóta (Gót-tónál)

Fecskefarkú lepke 
(Pesti út végén)

Imádkozó sáska 
(Öregszőlőben)

Lápi póc (Kis-Gerje vizében)
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pedig megragadt pár éve 3 
énekes kabóca, hűségesek 
voltak a helyhez, egy enyhe 

telet át is vészeltek. Azóta sem 
hallottam felőlük. Régebben a 

szalakótát emlegettem, ugyan-
is természetvédő barátaim 
fészkelő odúkat helyeztek 

el oszlopokon, amit konok 
brutalitással – nem sokkal 
később ismeretlenek levertek 
onnan. A Kis-Gerje vize miatt 
a lápi póc és a nagy sebtében 
kivágott kőrisfa liget (1992) 
a Gerje partján is már csak 
a múlt, mint a TIT Magyar 
Pál Ifj úsági Természetvédő 

Tábor, ahol mindegyik ritka 
fajt még láthatták a Pest me-
gyei fi atalok…

ESDÉ

FELHÍVÁS HELYI VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

Tájékoztatom Cegléd Város Tisztelt Lakosságát és Ingatlantulajdonosait, hogy Cegléd 
Város Önkormányzata a Cegléd Város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Településképi rendelet) 1. mellékletében szereplő 
helyi egyedi védelem alatt álló elemek listáját módosítani kívánja. 

Az érintett ingatlanok helyi védelemmel kapcsolatos kérdéseiben Cegléd Város Kép-
viselő-testülete jogosult dönteni. A Településképi rendelet 6. § (9) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület döntését megelőzően a kezdeményezéssel kapcsolatos felhívás a Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetőtábláján és Cegléd Város honlapján 30 
napra, valamint a Ceglédi Hírmondó aktuális számában kerül közzétételre.

Helyi egyedi védelem alá vonással érintett ingatlan: Batthyány utca 9., 91 hrsz.- ú Lakó-
épület.

Helyi egyedi védelem megszüntetésével érintett ingatlanok: Eötvös tér 6. és 6/A., 262 és 
263 hrsz.- ú épületek.

A kezdeményezéssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel Cegléd Város főépítészét, 
Ilyés Mariannát a foepitesz@cegledph.hu e-mail címen vagy személyesen, ügyfélfogadási 
időben keresheti (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., 115-ös iroda; ügyfélfogadási idő: kedd 9-11 
óráig, szerda 14-16 óráig). 

Takáts László
polgármester

Rézsikló (Putrisarki-erdő)
Énekes kabóca 

(Ref. Kistemető)

Sárgarigó hím 
(Gyümölcskutatóban)

Zöld gyík 
(Ref. Öregtemető széle)
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Cegléd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Ceg-
léd városképét meghatározó 
építészeti értékek felújítását 
támogatni kívánja. Ennek ér-
dekében kiírja a „Cegléd Város 
építészeti értékeinek megóvása 
– 2019” című pályázatot (to-
vábbiakban: „Pályázat”).
I. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK
1.1. Cegléd Város Önkormányza-
ta (a továbbiakban: „Támogató”) 
2019. évi költségvetéséről szóló 
4/2019. (II. 21.) önkormányzati 
rendelete alapján vissza nem térí-
tendő támogatást biztosít, amely 
támogatás utófi nanszírozással 
használható fel.
1.2. A támogatásra a Cegléd 
Város településkép védelméről 
szóló 37/2017. (XII. 21.) ön-
kormányzati rendelet (továb-
biakban: Településképi rendelet) 
1. mellékletében szereplő, helyi 
egyedi védelem alatt álló épít-
mények tulajdonosai és jogszerű 
kezelői, használói, mint építtetők 
pályázhatnak.
1.3. Támogató a beérkezett pá-
lyázatokat a pályázati kiírásban 
szereplő feltételeknek-, valamint 
Cegléd Város településképi kö-
vetelményei alkalmazásának ön-
kormányzati ösztönzéséről szóló 
9/2018. (V.30.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: 

„Támogatási rendelet”) való meg-
felelés alapján bírálja el.
1.4. A támogatás utófi nanszíro-
zott, ezért az elnyert vissza nem 
térítendő támogatás kifi zetése a 
munkák elvégzését és elszámo-
lását követően egy összegben 
történik.
II. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
2.1. Pályázatot benyújtani 2019. 
május 20. napjáig lehet.
2.2. A Pályázatot egy példány-
ban kell benyújtani. A pályázat 
benyújtható postán Cegléd Város 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének (továbbiakban: Kép-
viselő-testület) címezve (2701 
Cegléd, Pf.: 85.), vagy leadható 
személyesen a Hivatalban (Ceg-
léd, Kossuth tér 1.).
2.3. A pályázat benyújtása akkor 
történik határidőn belül, ha azt 
legkésőbb a kiírásban közölt 
időtartam utolsó napján, az ügy-
félfogadási idő végéig leadják a 
Hivatalban, vagy ha a benyújtási 
határidő utolsó napján postára 
adásra kerül, amelyet a postai 
bélyegző igazol. A határidőn túl 
beérkező pályázatok elbírálására 
nem kerül sor, azok érdemi vizs-
gálat nélkül elutasításra kerülnek.
2.4. A pályázatot írásban, zárt 
borítékban kell benyújtani. A 
borítékra kérjük ráírni: „Ceg-
léd Város építészeti értékeinek 
megóvása” c. pályázat

2.5. A pályázathoz benyújtandó 
dokumentumok részletes fel-
sorolását a Támogatási rendelet 
10-12. § tartalmazza.
III. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A beérkezett pályázatokat Ceg-
léd Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete bírálja el, 
várhatóan a 2019. június 20-ai 
ülésén.

IV. INFORMÁCIÓ
4.1. A részletes pályázati feltéte-
lek és a pályázati adatlap elérhető 
a www.cegled.hu Aktuális / Pá-
lyázatok rovatban.
4.2. A pályázati felhívással kap-
csolatban Cegléd Város Önkor-
mányzata konzultációs lehetősé-
get biztosít telefonon, e-mailen 
vagy előzetesen egyeztetett idő-
pontban személyesen.
Telefonszám: 53/511-400/ 371-es 
mellék. Email cím: foepitesz@
cegledph.hu. Cím: 2700 Ceg-
léd, Kossuth tér 1., I. emelet 
115. iroda
4.3. Cegléd város településképi 
követelményei alkalmazásának 
önkormányzati ösztönzéséről 
szóló 9/2018. (V. 30.) önkor-
mányzati rendelet, valamint a 
Cegléd Város településkép vé-
delméről szóló 37/2017. (XII. 
21.) önkormányzati rendelet 
a www.cegled.hu honlapon az 
Önkormányzat/ Rendeletek me-
nüpontban érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása – 2019”
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vallás

SZABADSÁG ÉS PIHENÉS MEG KIRÁNDULÁS

Hadban állok azzal a szó-
val, hogy „szabadság”. 

Mármint a szónak azzal az 
értelmével, hogy valaki nem 
dolgozik, hanem „szabadságon 
van”. Ugyanis ezzel azt mond-
juk ki, hogy egyébként pedig a 
munka rabságában vagyunk. 
Kényszermunkával keressük 
a pénzt. Ha megvan a pénz, 
akkor végre azt csinálhatjuk, 
amit igazán szeretnénk. 

Pedig a munkának valami 
egészen más értelme van ere-
detileg. A munka jó kellene le-
gyen, amibe belefeledkezünk, 
aminek van eredménye.

De akkor itt meg is állok 
gyorsan, mert itt beleakadunk 
modern világunk egyik nagy 
problémájába: a munka sokak 
számára tényleg nem öröm, 
de nem kedvetlenségük miatt, 
hanem a munka gépiessége, 
a munka eredményének be-
láthatatlansága miatt. Dol-
gozok egy gyártósoron, de 
sosem foghatom kezembe a 
teljesen kész terméket, és nem 
mondhatom, hogy „ezt én csi-
náltam”. A másik probléma a 
több műszakos munkarend. 
Az éjszakát azért találták fel, 
hogy pihenjünk, nem azért, 
hogy még éjjel is dolgozzunk. 

Szóval: sokaknak egyáltalán 
nem könnyű bármi örömöt 
is találni a munkájukban. És 

amikor semmi örömöt nem 
találok a munkában, akkor 
csak annyi marad, hogy pénzt 
keresek: szenvedésem az ára 
annak, hogy eltartsam ma-
gamat és szeretteimet, hogy 
szórakozni tudjak és meg-
szabadulva ettől a tehertől 
szabadságra menjek. 

Egy rokonom oxigénpalac-
kokat vitt országszerte bete-
geknek, cipelte a harmadik-
ra-negyedikre a nehéz terhet, 
kicserélte a palackokat, és szót 
váltott lassan mindenkivel. 
Kis idő múltán így beszélt: 
„el ne mondjátok a főnö-
kömnek, de én ezt akkor is 
csinálnám, ha nem fi zetnének 
érte”. Hányan mondhatjuk el 
ezt magunkról? Bizony, bol-
dog ember az, aki szereti a 
munkáját!

A „szabadság” szót kritizál-
tam. Bár nem jelenti pontosan 
ugyanazt, mégis mennyivel 

jobb ez a szó: „pihenés”. Pi-
hegek, kifújom magam pár 
napig, mert bármennyire is jó 
a munkám, elfáradok benne. 

Vagy nézzük meg ezt a szót: 
„kirándulás”. Kirándítom ma-
gam a mindennapokból, újat 
látok és tapasztalok, kizökke-
nek a megszokottból. Szüksé-
günk van erre a kirángatásra.

Az emberi létezésnek ebben 
a korszakában, amiben most 
vagyunk, a munka szüksé-
ges, elengedhetetlen része az 
életünknek. Nem büntetés 
és nem rabság, amiből csak 
a szabadság idején szabadul-
hatunk ki. Életünk egyik leg-
nehezebb kérdése megtalálni 
a nekünk való feladatot, vagy 
megbékélni a jelenlegi mun-
kánkkal. 

A munka fáradtság, bár-
mennyire is próbáljuk ezt 
elkerülni. A fáradtságunk-
hoz pihegés-pihenés kell, és 
kirángatás-kirándulás a köz-
napokból. A teremtés történe-
tében minden nap végén azt 
olvassuk: „és látta Isten, hogy 
minden, amit alkotott, jó”. A 
hetedik napon pedig meg-
pihent. (Elolvasható a Biblia 
elején, az Ószövetségben, 
Mózes első könyvének első két 
fejezetében.) Ehhez a rendhez 
kell tartsuk magunkat. 

Bereczky Örs
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A pályaépítésről, a további 
fejlesztési tervekről Horváth 
József nyilatkozott.

– A városi fenntartású lé-
tesítmény most folyó beru-
házásai három pilléren nyug-
szanak. Az új lelátó-öltöző 
komplexum a 2013 végén 
meghirdetett stadionfejlesz-
tési program keretén belül 
állami pénzből valósult meg, 
önkormányzati irányítással, 
hozzájárulással. A városveze-
tése vállalta továbbá a „hazai” 
parkoló kialakítását, egy kb. 
40 méteres út elkészítését, 
a parkosítás egy részét, és 
mintegy 2-300 négyzetméter 
járda építését. A harmadik 
részt az MLSZ szakmai prog-
ramja alapján jóváhagyott és 
összegyűjtött Tao-s pénzből 

a CVSE végzi. Ami érinti a 
pályák építését a centerpálya 
fűtését, termálkút fúrását, 
napelem park, csapadékvíz 
elvezető rendszer kialakítását, 
továbbá a pályakarbantartó 
gépek beszerzését.

– Részletezzük!
– Van két nagyméretű élő-

füves és egy nagyméretű, va-
lamint kézilabda pálya méretű 
műfüves edzőpálya és elkészü-
lőben van az élőfüves, fűthető 
centerpálya. A centerpálya 
fűthetősége nem az egyesület 
úri hóbortja, hanem az MLSZ 
kötelező előírása az NB II-es 
csapatok számára, hason-
lóan a TV közvetítéseket is 
lehetővé tevő világításhoz. A 
Klublicenc és Infrastruktúra 
Szabályzat számos kötelező 

előírást tartalmaz, amit, ne-
künk is be kell tartanunk. 
Büszkén mondhatom, a Tao 
bevezetése óta – a városban 
egyedüliként – a Malom-
tó széli munkálatok mellett 
a Ceglédi VSE építette fel 
az uszodát, hozzáépítve egy 
külsejében és funkcionálisan 
remek klubházat és sport-
szállót. Elsőszámú szempont 
volt a létesítmények műkö-
dési, fenntartási költségeinek 
minimális szinten tartása, 
továbbá a bevételi lehetőségek 
kialakítása! Ez a klubnak és az 
önkormányzatnak érdeke. A 
CVSE és Cegléd legnagyobb 
létszámú szakosztályában 
közel 300 „focista palánta” 
játszik. A stadion épületében 
nyolc öltöző, két játékvezetői 
öltöző, kellő vizesblokkok-
kal, klubszoba, orvosi szoba, 
kondicionáló terem, irodák, 
szertárak, stb. áll a labda-
rúgók és az itt dolgozók ren-
delkezésére. Rosszindulatú 
híresztelések ellen a tisztán-
látás érdekében az alábbiakat 
tudatom. A stadion építésé-
nek, szépítésének nagyrészét 
Tao-ból fi nanszírozó, építő 
egyesületünk biztosítja a lé-
tesítmény, ezen belül a pályák 
karbantartásához szükséges 

A három éve megkezdett munkálatok lassan befejeződnek a 
Malomtó széli Sporttelepen. Eközben a pletyka szerint „mil-
liós fi zetéseket” felvevő felnőtt labdarúgócsapatunk az NB II. 
kiesési zónájába került. Ezek apropóján beszélgettem a két 
illetékes sportvezetővel, Horváth Józseff el a CVSE elnökével és 
Ványi Zsolt szakosztályvezetővel, aki az U17-es csapat edzője is. 

HAJRÁ CVSE!
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gépeket, eszközöket és fi zeti 
az új öltöző épület rezsijét, 
továbbá szó van egy jelentős 
összegű bérleti díj fi zetésé-
ről is a stadion használatért. 
Tárgyilagos tény, hogy, a 
több 10 milliós értékű gépek 
szervizelését, működtetését 
a Sportcsarnok Kft . végzi. A 
CVSE-nek biztosított 9 mil-
lió forintos önkormányzati 
támogatás az egyesület 10, 
tao támogatásra nem jogosu-
ló szakosztálya között oszlik 
meg – ezen kívül 1 millió 
forintot kapunk úszás okta-
tás biztosítására –, de sem a 
labdarúgás, sem a vízilabda, 
sem az uszoda nem kap kü-
lön támogatást, a szponzorok 
pedig sajnos nincsenek sokan 
– sőt –, nem vagyunk könnyű 
helyzetben!

– Miért tart három éve a 
beruházás?

– Többek között azért, mert 
a Tao-s pályázataink elnye-
rése önmagában nem jelent 
automatikus pénzhez jutást, 
hiszen azt a határozat kézhez-
vétele után össze kell, kellene 
gyűjteni, amihez igen komoly 
kapcsolatrendszer szükségel-
tetik. Mindezek mellett kelle-
ne lekövetni a “percenkénti” 
építőanyag áremelkedést, ese-
tenként hiányt. A szövetség, 
s a minisztérium apparátusa 
hosszan, kellő alapossággal 
vizsgálja és hagyja jóvá a mó-
dosítási kérelmeket.  Még nap-
estig sorolhatnám miért tart 
ennyi ideig eljutni a munkák 
befejezéséig.

A fociról Ványi Zsolt, a 
labdarúgó szakosztály veze-
tője beszélt.

– A kiesési zónába kerü-
lésünk miatt fokozódott a 
közfi gyelem és nőtt a rossz-
májú vélemények száma! A 
közbeszéd szerint többmilliós 
jövedelmet zsebelnek be a 
játékosaink. Ez valótlanság, 
mert mi vagyunk az NB II. 
legkisebb költségvetésű csa-
pata. Azzal viszont egyetértek, 
hogy akadnak az NB II-ben 
is túlfi zetett csapatok és túl-
fizetett játékosok. Többen 
támadnak azzal is, hogy nincs 
sajátnevelésű futballistánk a 
nagy csapatban. Vannak, bár 
csak ketten, nyilván jó volna, 
ha többen lennének. A hely-
zetnek az az egyik oka, hogy 
a legtehetségesebbeket már 
14 évesen elviszik tőlünk a 
„nagyok” és onnan nagyon 
kevesen jönnek vissza. Az itt 
maradók egy része a tovább-
tanulást választja, vagy – je-
len pillanatban – még nem 
éri el az NB II. szintjét. Erről 
mindig - mivel a felelősség a 
vezetőedzőé - a szakmai stáb 
dönt. Miként a mindenkori 
játékos keret kialakítását is 
az anyagi lehetőségeink ma-
ximális fi gyelembe vételével 
az edzőkkel együtt végezzük. 
A vezetőség igény szintjén azt 
fogalmazza, fogalmazhatja 
meg, hogy a felnőtt csapat 
edzői a “nagy” csapathoz fel-
hozva edzéseken, edző-, vagy 
kupamérkőzésen teszteljék, 
fejlesszék a saját nevelésű 

játékosainkat. Továbbá azo-
nos esetleg kicsivel gyengébb 
képesség esetén (is) a ceglédi 
játékos előnyt élvezzen a más-
honnan érkezett játékossal 
szemben. Sajnos a Cegléden 
maradó, vagy más városban 
egyetemista játékosink rend-
szeres, első csapatnál való 
edzése rendkívüli nehézsé-
gekbe ütközik. Szinte teljesen 
megoldhatatlan számukra 
a délelőtti edzés. Jelenleg az 
U19-es csapatból két-há-
rom, míg az U17-esek közül 
egy-két játékost tudunk az 
edzésekbe bevonni. A helyze-
ten próbálunk segíteni, hogy 
tervezzük egy megyei 3-as, 
vagy 4-es csapat felállítását. 
Ezzel szeretnénk növelni a 
fi atal focistáink kötődését és 
segíteni az utánpótlásból a fel-
nőtt futballba kerülését. Ez az 
állapot egyébként valamennyi 
NB II-es csapatra jellemző. 
Elhiszem, hogy ez nem vi-
gasztalja a helyi szurkolókat, 
de az érthetetlen számomra, 
hogy minket szidnak ezért. 
Ugyanakkor érdekes mó-
don nem zavarja a minket 
szidalmazó sportot szerető 
szurkolókat, hogy más ceg-
lédi csapatsportban nemhogy 
helyi, de még magyar játékos 
is alig van. A felnőttcsapatnak 
még nagyon nehéz hat mér-
kőzése van, melyeken minden 
tőlünk telhetőt megteszünk a 
bent maradás érdekében!

****

Kőhami Dezső
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Tavasszal a 4-es számú vá-
lasztókerület sűrűn lakott ta-
nyás részein a Pesti, valamint 
a Seres-Romhányi dűlőkben 
a kialakított úttükörbe zú-
zottkő alapot terítettek le. 
Erre kerül majd mart asz-
falt burkolat és bitumenes 
itatással zárják le.  Az egyik 
oldalán Seres, a másikon a 
Romhányi dűlő egy vasúti 
átjáróig vezet, és összeköt-

tetést biztosít a Kappanhalmi 
s a Tófű dűlők felé. A két dű-
lőn kívül közvilágítást kapott 

tavaly a Dinnyés halom, a 
Temető, a Kovács dűlő, a 
Fertályos kaszáló és a Tanító-
föld több szakasza. Idén több 
belterületi utcában kerül 
mart bitumenes zárás a már 
régebben leterített zúzottkő 
alapú martaszfalt utakra. 
Néhány kisebb szakaszú föld-
úton útalap készül – tájé-
koztatott Klément György, 
önkormányzati képviselő. 

Kőhalmi

ANTALL JÓZSEFRE EMLÉKEZTEK
Idén is emlékestet tartottak Antall József 
tiszteletére a művelődési központban. Az 
eseményen a néhai miniszterelnök család-
tagjai, barátai, egykori munkatársai, tisztelői 
vettek részt. Az est szervezője, Dr. Csáky 
András úgy fogalmazott: Antall Józsefet az 

egész világ elismerte, megbecsült tagja volt 
a világpolitikának. Idehaza azonban nem-
telen, sunyi, alattomos támadásoknak volt 
kitéve. Beszédében Antall József és Cegléd 
kapcsolatáról is beszélt. Az estre elfogadta 
a meghívást a miniszterelnökséget vezető 
miniszter, Gulyás Gergely is, aki azt mondta: 
Antall Józsefre érdemes hivatkozni, politi-
káját érdemes mércének tekinteni, de kár 
bevonni a napi politikába, mert felette áll 
annak. Kónya Imre, egykori belügyminiszter 
ezúttal szónokként vett részt az emlékesten. 
Ő arról is beszélt, hogy egyre többen vannak, 
akik elismerően szólnak Antall Józsefről. 
Legnagyobb politikai ellenfelek is elismerik, 
aminek örülni kell. 

DOBOGÓS HELYEZÉS BIKALON
A Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 
12. A osztályos tanulója, Tóth Andrea 3. helyezést ért el a „László 
Gyula Országos Történelem Verseny” döntőjében. A bikali Kas-
télyszállóban megrendezett verseny házigazdája a Bonyhádi Petőfi  
Sándor Evangélikus Gimnázium volt. A verseny két kategóriában 
– gimnázium és szakgimnázium – zajlott, témája az előző évihez 
hasonlóan a magyar történelem kiemelkedő korszakához kötődött.

Kőhalmi

NEM CSAK A BELTERÜLET FEJLŐDIK
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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 ügyeletekOrvosi és gyógyszertári ügyeletek

Április 18 és április 28.  Gyógyír Gyógyszertár 

2700 Cegléd, Rákóczi út 7. Telefonszám: 319-200. 

Készenléti telefonszám: 06 30 333 4401.

Április 23.  Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, 

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

845. Készenléti telefonszám: 06 20 579 2659.

Április 19 és április 29. Pingvin Patika Cegléd, 

Múzeum u. 2-4. Telefonszám: 500-295. Készenléti 

telefonszám: 06 30 989 7341.

Április 24. Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. 

Telefonszám: 315-114. Készenléti telefonszám: 

06 20 476 0699.

Április 20 és április 30. Schulek Gyógyszertár 

Cegléd, Kőrösi út 51. Telefonszám: 500-603, 

500-604. Készenléti telefonszám: 06 30 531 8678

Április 25.  Felszegi Gyógyszertár Cegléd, Baj-

csy-Zsilinszky tér 3/a. Telefonszám: 500-785. 

Készenléti telefonszám: 06 30 407 1320.

Április 21 és május 1. PatikaPlus Gyógyszer-

tár Cegléd, Malomtó szél 30. TESCO Áruház 

Telefonszám: 500-252. Készenléti telefonszám: 

06 20 269 0075.

Április 26.   Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám: 316-620. Készenléti 

telefonszám: 06 20 369 0110.

Április 22.  Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, Rá-

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

telefonszám: 06 30 531 8675.

Április 27.  Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, Sza-

badság tér 9. Telefonszám: 500-079. Készenléti 

telefonszám: 06 70 296 2869.
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Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, illetve 
érdekelteket, hogy én, dr. Fodor Tamás 
önálló bírósági végrehajtó hivatalomról 
2019. április 17-ei hatállyal lemondtam.

2019. április 16. napját követően a végre-
hajtási ügyekkel kapcsolatban nincs hatás-
köröm intézkedni.

A lemondást az illetékes miniszter jóvá-
hagyta. Az utód személyéről – aki a végre-
hajtási ügyeket teljes terjedelmében átveszi, 
illetve 2019. április 17. napjától intézi – a 
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tud fel-
világosítással szolgálni.

Elérhetőségük: Magyar Bírósági Végrehajtó 
Kar 1146 Budapest, Cházár András u. 13.

Tel.: 06 1 273-1595
e-mail: mbvk@mbvk.hu
Felhívom továbbá fi gyelmüket, hogy a 

személyes, illetve a telefonos ügyfélfogadás 
a szolgálati jogviszony megszűnéséig – 2019. 
április 16-ig – az átadás-átvételi folyamatok 
lebonyolítása miatt szünetel.

Az ügyfélfogadás legközelebbi időpont-
jairól szintén a Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kar tud tájékoztatással szolgálni.

Dr. Fodor Tamás
önálló bírósági végrehajtó

VÁLTOZÁS! 
2019. április 30-ától 2019. július 31-ig

átmenetileg megváltozik 
a ceglédi gyógyszertárak ügyeleti rendje!

A ceglédi közforgalmú gyógyszertárak 
készenléti ügyelete

2019. április 30. napján, 8:00 órakor 
megszűnik.

Az ügyelet a továbbiakban az alábbiak 
szerint alakul:

a) Munkanapokon és rendeletben rögzí-
tett rendkívüli munkanapon 20.00 órától 
22.00 óráig,

b) Szombaton (pihenőnapon) 19.00 órától 
22.00 óráig tart.

A szombaton, napközben nyitva tartó 
gyógyszertárak a következők:

Belvárosi Gyógyszertár (Cegléd, Szabadság 
tér 9.) szombat 8:00 – 13:00

Gyógyír gyógyszertár (Cegléd, Rákóczi út 
7.) 8:00 – 12:00 óráig

Szent Imre Gyógyszertár (Cegléd, Szent 
Imre Herceg u. 22.) szombat 7:30 – 13:00

Patikaplus Gyógyszertár (Cegléd, Malomtó 
szél 30.) a TESCO Áruházban 8:00- 19:00 
óráig

Pingvin Patika Gyógyszertár (Cegléd, Mú-
zeum u.2-4.) szombat 8:00 – 13:00

Szent Anna Gyógyszertár (Cegléd, Kőrösi 
út 11.) szombat 8:00 – 13:00

c) Vasárnap, és munkaszüneti napon az 
ügyelet 8.00 órától 22.00 óráig tart.

A gyógyszertárak a törvényi előírásnak 
megfelelően kötelesek közzé tenni az ügyeleti 
szolgálatot teljesítő gyógyszertárak nevét, 
címét, telefonos elérhetőségét, valamint az 
ügyelet kezdő és befejező időpontját vala-
mennyi közforgalmú gyógyszertár beteg-
forgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól 
olvasható módon köteles elhelyezni.

Az ügyeletet teljesítő gyógyszertár elérhető-
ségéről a központi orvosi ügyeleten ellátásra 
kerülő betegek felvilágosítást kapnak.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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Valamint megtalálható még a házi túró,- tej,- 
sajt, füstölt áruk, homoktövislé, savanyúság, 
vágott baromfi , hús- hentesáru, pékáru, mé-
hészeti termékek, virág, palánták, fonott kosár, 
használt cikk stb.

BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

sárgarépa  100 Ft/kg-tól
zöldség  600 Ft/kg-tól
zeller  500 Ft/kg-tól
burgonya  200 Ft/kg-tól
újburgonya  1.000 Ft/kg-tól
vöröshagyma  250 Ft/kg-tól
fokhagyma  1.000 Ft/kg-tól
karfi ol  480 Ft/kg-tól
karalábé  150 Ft/db-tól
kelkáposzta  400 Ft/kg-tól
fehérkáposzta  300 Ft/kg-tól
lilakáposzta  350 Ft/db-tól
hegyes erős paprika  50 Ft/db-tól
kápia paprika 1.200 Ft/kg-tól vagy 150Ft/db-tól
paradicsom  580 Ft/kg-tól
kígyóuborka  500 Ft/kg-tól
mini kígyóuborka 650 Ft/kg-tól
fürtös uborka 700 Ft/kg-tól
újhagyma  100 Ft/csom.-tól
alma  150 Ft/kg-tól
körte  580 Ft/kg-tól
banán  480 Ft/kg-tól
kiwi  580 Ft/doboz
citrom  500 Ft/kg-tól
laskagomba  900 Ft/kg-tól
mák  1.800 Ft/kg-tól
dió  3.000 Ft/kg-tól
cékla  250 Ft/kg-tól
sóska  900 Ft/kg-tól
spenót  900 Ft/kg-tól
medvehagyma  180 Ft/csom.-tól
retek  100 Ft/csom.-tól
saláta  120 Ft/db-tól
magyar eper  3.000 Ft/kg-tól
görög eper  1.000 Ft/kg-tól

TERMÉSZET 
ÉS KULTÚRA

Kirándulást szervezünk Kecskemétre 
április 26-án (pénteken) ceglédi nyugdíjasok részére.

Program:
•  Rippl-Rónai kiállítás megtekintése 
    – Bozsó Gyűjtemény
• Séta a Nagynyíri erdőben
•  Az 1848-49-es Szulyovszky magán-

gyűjtemény meglátogatása

Jelentkezni Tábori Lászlónál lehet telefo-
non: +36-20/491-19-05 (16-20 óra között) 
vagy e-mailen: taboril@yahoo.com

A program Cegléd Város Önkormányza-
tának támogatásával valósul meg!
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A Nemzeti Eszközkezelő 
2019. március 31-ig tájékoz-
tató levelet küldött bérlőinek, 
amelyben felajánlotta az arra 
jogosultak számára azt, hogy 
eddigi bérelt ingatlanukat 
kedvezményesen visszavá-
sárolják. A megvásárlásra a 
bérlőknek egyösszegben vagy 
részletekben van lehetőségük, 
de dönthetnek úgy is, hogy 
továbbra is bérlőként laknak 
az ingatlanban változatlan 
feltételek mellett.  

Kérjük bérlőinket, hogy a 
tájékoztató levelünket vegyék 
át és olvassák el fi gyelmesen. 
A levél a döntési lehetőségek 
szerint háromféle nyilatko-
zatmintát tartalmaz: 

1. Nyilatkozat egyösszegű 
kedvezményes visszavásár-
lásról, 

2. Nyilatkozat részletfi zetés-
sel történő visszavásárlásról, 

3. Nyilatkozat bérleti szer-
ződés változatlan feltételek 
melletti fenntartásáról 

Kérjük, hogy döntése sze-
rint mindenki válassza ki 
az egyik nyilatkozatot, és 
kitöltve küldje azt vissza a 
Nemzeti Eszközkezelőnek 
a kézhezvételtől számított 
60 napon belül. Kérjük bér-
lőinket, hogy mindenképpen 
válasszanak egyet a három 
lehetőség közül és nyilat-
kozatukat küldjék vissza 60 
napon belül, mivel ennek 
elmulasztása esetén a jogsza-
bályok rendelkezése szerint a 
bérleti díj 2019. július 1-jétől 
a háromszorosára emelkedik.

Külön felhívjuk ügyfeleink 
fi gyelmét, hogy a részletvé-

telről szóló nyilatkozaton ne 
felejtsék el feltüntetni az ál-
lampolgárságukat és a szemé-
lyi azonosítójukat (a lakcím-
kártyája hátoldalán található 
11 tagból álló számsor) is.

A döntéshez és a nyilatkozat 
kitöltéséhez segítséget kap-
hatnak az alábbi táblázatban 
megadott ügyfélszolgálati iro-
dáinkban. Felhívjuk fi gyelmü-
ket, hogy az irodákban csak a 
visszavásárlással kapcsolatos 
ügyintézésre van lehetőség!

További információkért 
hívja a Nemzeti Eszközkezelőt 
a 06-1-795-5100-as telefon-
számon, vagy írjon az info@
netzrt.hu e-mail címre, illetve 
látogassa meg honlapunkat a 
www.netzrt.hu. címen.

Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt.

Fővárosi és megyei ügyfélszolgálati irodáink:

Területi iroda Területi iroda címe Telefonszáma

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. 06 30 165 4963

Debrecen 4026 Debrecen, Darabos utca 9-11. 06 30 165 4964

Eger 3300 Eger, Deák Ferenc út 51. 06 30 165 4966

Győr 9021 Győr, Király utca 6. 06 30 165 4967

Kaposvár 7400 Kaposvár, Dózsa György utca 16. 06 30 165 4969

Kecskemét 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. II. em. 06 30 165 4968

Miskolc 3530 Miskolc, Rákóczi út 12. 06 30 165 4981

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 06 30 165 4982

Pécs 7621 Pécs, Ferencesek u. 9-11. 06 30 165 4984

Szeged 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em. 112. 06 30 165 4986

Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Várkörút 6. 06 30 165 4991

Szekszárd 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 06 30 165 4990

Szolnok 5000 Szolnok, Baross út 20. 06 30 165 4970

Szombathely 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/B. 06 30 165 4962

Tatabánya 2800 Tatabánya, Győri utca 13. 06 30 165 4989

Veszprém 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. 06 30 165 4977

Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 19. 06 30 165 4983

Budapest 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 06   1 795 5100

Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára
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Közel másfélszáz birkózó ké-
szül és versenyez a CVSE színei-
ben. Öt edző nyolc helyszínen 
irányítja a szakmai munkát. A 
felnőtt és a korosztályos váloga-
tottakat erősíti több ceglédi is, 
s a szakosztály reményei szerint 
belátható időn belül elkészül az 
új csarnokuk is.   

Öt edzővel látja el a szakmai 
feladatokat a CVSE Birkózó 
Szakosztálya. A vezetőedző 
Pap Ferenc, edzők Kovács 
Béla, Pap Attila, ifj . Pap Attila 
és Andrási Lajos. A Malom-
tó széli birkózóteremben és 
a kihelyezett csoportokban 
(Cegléden a Várkonyi István 
Általános Iskolában és CVSE 
Sportcsarnokban, valamint 
Újszilváson, Tápiószőlősön, 
Csemőben, Nyársapáton és 
Ceglédbercelen) 90 igazolt 
versenyzővel és mintegy 50, 
a sportág alapjaival még most 
ismerkedő fi atal részvételével 
tartják az edzéseket. A szak-
osztály elnöke bízik abban, 
hogy ez a majd 150 főt szám-
láló létszám az új csarnok 
elkészültével tovább bővülhet.

Czigony Tamás szakosztály-
elnök: „Végleges a helyszín, az 
új csarnokunk a Malomtó szé-
len, a judocsarnok szomszéd-
ságában épül majd meg. Adott 
rá egy keretösszeg, aminek a 

felhasználását jóváhagyta a 
Magyar Birkózó Szövetség el-
nöksége is. 147,2 millió forint 
állami támogatásról van szó, 
amihez az Önkormányzat 20 
millió forinttal járul hozzá, 
így összesen 167,2 millió áll 
rendelkezésre. A tervezés már 
folyamatban van, a Nemzeti 
Sportközpontok ütemterve 
alapján pedig elvileg már az 
idén elkezdődik az építkezés 
és jövőre el is készül a léte-
sítmény.”

Jól kezdték az évet a CVSE 
birkózói, már most hat magyar 
bajnoki címnél tartanak, pe-
dig még csupán az U23-ban 
és diák korosztályban, kö-
töttfogásban rendezték meg 
a bajnokságokat. Az U23-as 
mezőnyben Török Tamás, a 
diákoknál Barna József, Ung-
vári Tibor, Józsa Attila, Mizsei 
Milán és Mizsei Ádám szerzett 
bajnoki címet. 

A válogatottságokkal is jól 
állnak, annak ellenére, hogy 

több válogatott versenyzőjük 
távozott a klubtól.  U23-ban 
Török Tamás a kötöttfogás 60 
kg-os súlycsoportjának lett a 
válogatottja, s az Európa-baj-
nokságon a 10. helyen végzett. 
A felnőtt korosztályban Nagy 
Péter szintén a kötöttfogásban, 
82 kg-ban lett válogatott, s a 
bukaresti kontinensviadalon 
a 10-ik helyen zárt. Felnőtt 
válogatott kerettag a még ju-
nior korú Török Tamás és 
Kecskeméti Krisztián is. A 
junioroknál Kecskeméti Dávid 
és Török Tamás a válogatott 
tagja. A kadet korosztályban, a 
női mezőnyben Mizsei Evelin 
már kivívta a válogatottságot, 
a fi úknál, kötöttfogásban pe-
dig Rafael Dániel képviselheti 
Magyarországot. A serdü-
lőknél még tart a küzdelem 
a válogatottságért, a címeres 
mezre a CVSE birkózói közül a 
legnagyobb eséllyel Józsa Attila 
és Komáromi Viktor pályázik.

VGM

Jövőre kész lehet az új csarnok
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

Április 25-től kerül a magyar mozikba az idei év egyik 

legjobban várt kasszasikere, a Bosszúállók: Végjáték, 

amellyel lezárul egy nagy korszak a 2008 óta egymásra 

épülő Marvel-fi lmek történetében. A szuperhősök meg-

tizedelődött csapata ugyanis, ha minden igaz, leszámol 

az előző nagy, közös fi lm, a Bosszúállók: Végtelen háború 

főgonoszával, Thanosszal, aki elpusztította az univerzum 

lakóinak felét. A fi lm rekordhosszúságú, 182 perces. 

Főszereplők: Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper. 

Rendező: Anthony Russo, Joe Russo.

FILMAJÁNLÓ:
BOSSZÚÁLLÓK: VÉGJÁTÉK

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

ÁPRILIS 18-TÓL ÁPRILIS 24-IG:
Patkós Irma terem:
csütörtöktől szombatig 14:00, vasárnaptól szerdáig 

15:45 kezdettel Csodapark - amerikai animációs fi lm

csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól szerdáig 14:00 

kezdettel: Mia és a fehér oroszlán – francia-német 

családi kaland 

csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig 

20:00 kezdettel: A gyászoló asszony átka – amerikai 

horror, misztikus thriller

csütörtöktől szombatig 19:30, vasárnaptól szerdáig 

17:30 kezdettel: Shazam! – amerikai akciófi lm, sci-fi  

Huszárik Zoltán terem: 
csütörtöktől szerdáig: 15:45 kezdettel, szombat-vasár-

nap: 14:00 kezdettel: Vízipók csodapók – magyar 

animációs fi lm

csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig 

19:45 kezdettel: Piedone nyomában – magyar do-

kumentumfi lm

csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól szerdáig 

17:45 kezdettel: Ferenc pápa- Egy hiteles ember – 

szinkronizált, svájci-olasz dokumentumfi lm

ÁPRILIS 25-TŐL MÁJUS 1-IG:
Patkós Irma terem:
csütörtöktől péntekig 15:45, vasárnaptól szerdáig 15:45 

kezdettel, vasárnap 14:00 kezdettel: Csodapark - ame-

rikai animációs fi lm

csütörtöktől szerdáig 17:15: Dumplin – Így kerek az 
élet – amerikai vígjáték

csütörtöktől szerdáig: 19:15 kezdettel: Bosszúállók: 
Végjáték – amerikai fantasztikus fi lm

Huszárik Zoltán terem: 
csütörtöktől péntekig: 15:30 kezdettel, vasárnaptól 

hétfőig: 17:45 kezdettel: Egy nő fogságban – magyar 

dokumentumfi lm

csütörtöktől szombatig 17:30, vasárnaptól hétfőig: 19:30 

kezdettel, szerdán: 15:30 kezdettel: A hőlégballon – 

szinkronizált német dráma

csütörtöktől szombatig 20:00, vasárnaptól hétfőig 

15:45, szerdán 17:45 kezdettel: A gyászoló asszony 
átka – amerikai horror, misztikus thriller
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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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PROGRAM
04. 30. KEDDEN

15:45 órai kezdettel

VÍZIPÓK CSODAPÓK
Korhatár nélkül megtekinthető
magyar animációs film

17:45 órai kezdettel

ROSSZ VERSEK
12 éven felülieknek
magyar film

19:45 órai kezdettel

X - A RENDSZERBŐL TÖRÖLVE
16 éven felülieknek
magyar thriller
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ELINDUL
A NAGYSZÜLŐI GYED

Családvédelmi Akcióterv
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