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Fehér asztal mellé invitálta Dr. Csá-
ky András polgármester a Cegléden 
működő egyházak képviselőit, és 
vezetőit. Az ökumenikus találkozó 
célja a jövőbeni tervek, javaslatok, 
együttműködési lehetőségek meg-
fogalmazása volt. A polgármester 
kiemelete: bár az állam és az egyház 
egymástól különválva működnek, 
mégis szorosan együttműködik a 
város életében az intézményeken 
és a hívőkön keresztül. Ezért fontos 
párbeszédet indítani.

SPORTKARÁCSONY

Több ceglédi sportoló is díjat 
vehetett át ma a megyeházán. 
Az év legjobb pest megyei 
sportolója lett Özbas Szofi  és 
Vég Zsombor. Az év legjobb 
pest megyei csapata elismerést 
a Ceglédi Kosárlabda Egye-
sület érdemelte ki. Díjazták 
Majorosi Lázár Anitát és a 
CVSE judo szakosztályának 
edzőit is.

ÖKUMENIKUS VILLÁSREGGELI

Karácsonyi koncertet adtak a Táncsics iskola diákjai

hírek
innen-
onnan
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Híreinket bővebben megtalálják  a CTV facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!

JÓTÉKONYSÁGI 
ÉTELOSZTÁS
Rászorulóknak osztott ételt 
a város egyik legnagyobb 
munkáltatója, az Infi neon Kft . 
A Szabadság téren felállított 
sátornál 300 adag pörkölttel 
kedveskedtek a nehéz anyagi 
körülmények között élők-
nek…

Évzáró vacsorát tar-

tott a Városvédő és 

Szépítő Egyesület. A 

találkozón az elnök 

megköszönte a tagok-

nak az idei évben vég-

zett munkájukat…

OVIS 
BAJNOKSÁG

A református óvodák tartot-
tak játékos sport délelőttöt 
a tollaslabda csarnokban. 
A rendezvényen három 
tagóvoda: a Báthory utcai, 
a Posta utcai, valamint a 
kőröstétleni vett részt. Az 
ovisok elsősorban ügyessé-
gi versenyeken mérhették 
össze tudásukat….

MEGHITT 
ÜNNEPSÉG

Megajándékozták egymást a ceglédi 
és térségi látássérültek. Az egyesü-
let meghitt karácsonyi ünnepségén 
minden tagnak jutott meglepetés, és 
idén műsorral is kedveskedtek nekik 
a Táncsics Iskola diákjai…

PÉNZSZTÁROK
Harmadik helyezést ért el a Hazai és Kül-
honi Magyar Középiskolák Pénzügyi, 
Gazdasági és Vállalkozási Versenyén a Köz-
gazdasági és Informatikai Szakgimnázium 
diákja. Bugyi Roland, Józsa István, Árvai 
Pál és Balatoni Richárd…
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AJÁNDÉKKONCERT

Több száz óvodás előtt léptek fel 
az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanárai és diákjai. A 
kicsik karácsonyi dalokat és az 
adventi ünnepkörhöz kapcso-
lódó hangszeres produkciókat 
hallhattak a Kossuth Művelődé-
si Központ színháztermében. A 
program nem titkolt célja, hogy 
az óvodások kedvet kapjanak a 
hangszertanuláshoz.

Megújult a Kormányhivatal család-
támogatási főosztályának épülete Ceg-
léden a Kosárhegyi úton, így szebb, 
kulturáltabb környezetben fogadhatják 
az ügyfeleket. A 155 millió forintos, 
uniós pályázaton nyert támogatás so-
rán kicserélték a nyílászárókat, szige-
telték a homlokzatot és napelemeket 
szereltek a tetőre. A felújítással nem 
csak komfortosabb lett az épület, je-
lentős megtakarítás lesz az áram és a 
villanyszámlán.

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS

A Bem iskola is megtartotta a szalagavató bált
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GRATULÁLUNK!

Országos elismerést ve-
hetett át a Toldy Ferenc 
Kórház szociális munkása, 
Vígh Irén. A pszichiátriai 
osztály dolgozója stábunk-
nak azt mondta: nagyon 
jól eső érzés volt átvenni 
a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara ok-
levelét. Vígh Irén köszö-
netet mondott a ceglédi 
kórház vezetésének és a 
fantasztikus kollektívának 
is, akivel dolgozik.BETEG, KORHADT FÁK

A Kossuth Ferenc utca – Gubody utca – Szárcsa utca közötti 
szakaszon található öt japánakác igen rossz állapotban volt. 
2017 novemberében az egyik cég elkészítette a szakvéleményét 
egy úgynevezett Fakopp 3D műszeres vizsgálat segítségével, 
mely lehetővé teszi a fák törzsében, vázágaiban levő korhadások, 
üregek felderítését. A szakvéleményben leírtak szerint az öt 
japánakác jelenlegi állapota komoly veszélyforrást jelentett, 
kivágásuk elkerülhetetlen volt.  A tuskók az aszfalt burkolat 
közelsége miatt nem kimarhatók, csakis az aszfalt felbontásával 
lehet megoldani – fogalmazott Dr. Csáky András. Célszerű 
lenne mindezt a közterület rehabilitációja során megvalósí-
tani. A felújítás során új fakazetták kialakítását követően egy 
új egységes fasor létesíthető.

KARÁCSONYI TÁNCGÁLA
Karácsonyi hangulatban telt a Releve 
Tánciskola ünnepi gálája. Valamennyi 
növendék bemutatkozott, az egészen 
kicsiktől a profi  táncosokig minden 
csoport készült koreográfi ával. Az 
este sztárvendége Gór-Nagy Erika 
volt. Az énekesnő meglepetéssel is 
készült: legújabb videoklipjében a 
Releve tánciskola növendékei is sze-
repelnek majd.
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Az advent a várakozásnak, 
az Úr eljövetelének idősza-
ka, a karácsonyi ünnepkör a 
karácsonyt megelőző 4. va-
sárnapon kezdődik, és víz-
keresztig, január 6-áig tart. 
Szép hagyománya a városnak, 
hogy minden adventi hétvégén 
hangversennyel is ünnepeljük 
a gyertyagyújtások napjait.

Az advent igen régi ünnep, a 
Kr. utáni 4.-5. századra nyúlik 
vissza, a gyertyagyújtás vi-
szont mindössze 180 évre, az 
adventi koszorú készítésének 
szokása ez utóbbit követően 
keletkezett.

A négy adventi hangverseny 
közül az első november 30-án 
volt a Városháza dísztermé-
ben, ezen a Csíkszeredai Nagy 
István Líceum diákjai mutat-
ták be ünnepi műsorukat. 

Advent második vasárnap-
ján – immár 12. alkalommal 
– a Ceglédi Fúvósegylet adott 
teltházas koncertet a Refor-
mátus Gyülekezeti Házban. 
Ilyen sokan még nem voltunk, 
több mint 400-an hallgattuk 

a felcsendülő dallamokat. A 
Táncsics iskola énekkara is 
– most már szintén hagyo-
mányosan – szerepelt az es-
ten, a kisdiákokat Zsenyukné 
Toroczkai Katalin vezényelte.

A koncertet megtisztelte 
jelenlétével a város polgár-
mestere, dr. Csáky András, 
és alpolgármestere, Hegedűs 
Ágota is. A műsorvezető sze-
repét P. Szabó Zoltánné, a Ze-
neiskola igazgatója vállalta fel. 
Vezényelt Perneczky Gábor.

A műsorban klasszikus és 
modern darabok is szerepel-
tek. Az első szám Charpentier 
Te Deumának Präludiuma 
volt. A ’Csendes éj’ a kisdiákok 
énekével, a zenekar kíséreté-
vel hangzott el. A népszerű 
dallamok között felcsendült 
’A gyűrűk ura’ fi lmzenéje, egy 
összeállítás a ’My Fair Lady’ 
c. musicalből, a Deep Purple 
ikonikus száma, a ’Smoke on 
the Water’, de Nino Rota fi lm-
zenéit is sokan dúdolhatták a 
zenekarral.

A koncertet követően nagy-

tiszteletű Hánka Levente 
mondott köszöntőt. Kiemelte 
az ünnepre való készülődés, 
felkészülés fontosságát, és 
ebben nem a bevásárlásra, 
sütésre-főzésre gondolt, ha-
nem a lelki felkészülésre, meg-
tisztulásra, az ünnep nagy-
szerűségére.

A 3. és 4. alkalomra a Hír-
mondó lapzártája után kerül 
sor a Művelődési Házban (a 
Zeneiskola tanárainak köz-
reműködésével), illetve az 
Evangélikus Templomban (a 
Kardos Pál Pedagógus Kó-
rus műsorával). A 4. koncert 
(december 21. 18 óra) kü-
lönlegessége lesz, hogy négy 
szólista (dr. Sivók Ágnes, 
Ecsedi Péter, Csiszár Ágnes, 
Szabó Kristóf) és két zongo-
rista (Timkó Tamás, Fésűs 
Ferenc) is közreműködik, 
illetve Soltészné Lédeczi Judit 
Liszt-díjas karnagy, a város 
díszpolgára fog vezényelni a 
város talán legjobb akuszti-
kájú termében.

JI, a Krónikás

Adventi hangversenyek
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Ceglédiek!

Amikor felvirrad az újév első reggele, arra 
gondolunk, vajon mit hoz nekünk a jövő, 
mit várunk tőle, mit szeretnénk elérni, mi-

ben reménykedhetünk. 
A világon sok olyan 
dolog van, ami felett 
nincs hatalmunk, ám 
a döntés sokszor a mi 
kezünkben van. Mielőtt 
azonban a jövőről el-
mélkedünk, nem árt, ha 
egy pillanatra a mögöt-
tünk hagyott esztendő-
re visszapillantunk, hisz 

Tamási Áron örök érvényű szavai e helyzetre 
is érvényesek: „Aki nem ismeri múltját, nem 
értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója”. 

Önkormányzati választások voltak az idei 
esztendőben, melynek eredményeként – mint 
polgármester – most én szólhatok Önökhöz. 

Ismételten köszönöm az irányomban azóta 
is megnyilvánuló bizalmat, melynek igyek-
szem megfelelni. Az elmúlt 30 esztendőben 
választási időszakokban hozzászokhattunk 
a hatalom bőkezűségéhez, amely különböző 
utalványok, nyugdíj prémiumok vagy felpör-
getett beruházások formájában öltött testet. 
Városunkban sem volt ez másként, nem vé-
letlen, hogy sokszor hallhattuk a polgároktól, 
kár, hogy nincs minden esztendőben választás. 

Az elvégzett beruházásokért köszönet illeti 
az előző vezetést. A „húzd meg – ereszd meg” 
– sokszor felelőtlen – politikájának utóbbi fe-
lén vagyunk túl. Most a másik fele következik. 
Az öröklött determinizmusok miatt – azaz, 
hogy az elmúlt évek vállalt kötelezettségei és 
a jelen ismereteink szerinti szűkülő központi 
támogatások – az önálló cselekvési lehetősé-
geinket jelentős mértékben beszűkítik, nem 
nézünk könnyű év elé. 

Nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy az 
egészségügyre, a kultúrára, a szegények 
megsegítésére, különböző ünnepeinkre, 

Amikor felvirrad az újév első reggele…
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sportra jusson-e több pénz, vagy utakat, 
járdákat építsünk, több lámpatestet he-
lyezzünk-e ki. 

A folyamatban lévő vagy előkészített be-
ruházásokat természetesen be kell fejezni. 
Az elhúzódó kivitelezések a költségeket is 
megnövelik, melyek következtében tovább 
apadnak a források. 

A város jövőjét meghatározó kérdésekben 
mindenekelőtt együtt gondolkodást, együtt-
működést várok el a képviselő-testület minden 
tagjától. Nélkülük nem fog sikerülni. Nem 
szabad, hogy politikai játszmák színtere le-
gyen a város! 

Az előttünk álló feladatok megoldásához 
Cegléd polgárainak segítő közreműködésé-
re is számítok. Ezt a célt szolgálja a testületi 
ülések előtti állampolgári félóra, a havi két 
alkalommal tartandó polgármesteri fogadó-
nap és a közeljövőben, havi rendszerességgel 
megtartandó polgármesteri beszámoló. 

Azt eddig is megtapasztalhatták, hogy le-

vél – írott vagy elektronikus – válasz nélkül 
nem marad, és mindenki előtt nyitva áll a 
polgármesteri iroda ajtaja.  

Tisztelt Ceglédi Honfi társaim! 
Pilinszky szavaival élve: „Szilveszterkor 

lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás 
szomorúságán átragyog az újrakezdés 
mosolya.” 

Az újrakezdés sikerét állandó értékeink 
alapozhatják meg, melyek a keresztény hitben 
gyökereznek. Ilyen a szeretet, a tisztesség, az 
egymás megbecsülése, de összegzésképpen 
mondhatom, hogy a tízparancsolat intelmei. 
Ez hívő és ateista számára is iránytű lehet. 

Ha ezek hatják át cselekedeteinket, a nehéz-
ségek ellenére sikeres esztendő elé nézünk. 

Ezen gondolatok jegyében kívánok a város 
minden lakójának sikerekben gazdag, áldott 
új esztendőt.

Isten éltesse Önöket!
Dr. Csáky András

polgármester

Ünnepi munkarend
Értesítem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfeleit, hogy

december 20-án, pénteken 
8:00 - 11:00 óráig lesz ügyfélfogadás!

december 23-án és 30-án, a hétfő délutáni ügyfélfogadások, valamint
december 31-én a kedd délelőtti ügyfélfogadás időtartama alatt 

ügyelet működik.
Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző
Ez a változás a Kormányablak ügyfélfogadására nem terjed ki!
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A három állandó bizottság 
mellett – egy most benyújtott 
előterjesztés szerint – új bi-
zottság is alakulna. A pénz-
ügyi ellenőrző bizottság fel-
állításáról és annak tagjairól is 
tárgyaltak a szakbizottságok. 
Téma volt a Toldy Ferenc 
Kórház és Rendelőintézet 
támogatása is. A főigazgatói 
helyzetértékelés szerint egy-
re súlyosbodnak a szakmai 
problémák az intézményben. 
Minden területen hiány van 
orvosból, egészségügyi szak-
dolgozóból, de nincs elegendő 
szakmunkás és beteghordó 
sem. Az orvostanhallgatók, 
a rezidensek esetében nagy 
segítséget jelentene az ön-
kormányzat és a kórház által 
közösen biztosított ösztöndíj, 
a letelepedés támogatása. Eh-
hez kértek most segítséget és 
támogatást. 

Újra napirendre került a 
köztemetőben található rava-
talozó kérdése. A bizottságok-

nak arról kellett dönteniük, az 
épület egyösszegben történő 
megvásárlását, részletekben 
történő kifi zetését vagy továb-
bi bérlését ajánlja-e támoga-
tásra a testületnek. 

A Lövész utcai óvoda dol-
gozói létszámának bővítéséről 
is tárgyaltak a bizottságok. A 
kibővült, felújított intézmény 
mindennapos feladatinak el-
látása érdekében egy konyhás 
és egy részmunkaidős udvaros 
felvétele vált indokolttá.

Étkezési díjakról is tárgyal-
tak a bizottságok tagjai. A TS 
Gastro Kft .-vel 2018. augusz-
tus 3-án között vállalkozási 
szerződést a város. A cég 
képviselője levelében kezde-
ményezte a szolgáltatás ellen-
értékének emelését, amelyet a 
költségek emelkedésével indo-
kolnak. Ez azt jelenti, hogy a 
korcsoportonkénti díjtételek 
egy főre vetített összegeit kéri 
megemelni, amelyre törvényi 
lehetősége is van.  A vállalko-

zó az áremelést az élelmiszer 
alapanyag, nyersanyag ára és 
a minimálbér, illetve a garan-
tált bérminimum évről-évre 
történő folyamatosan növe-
kedésével indokolja, amely 
a kimutatások szerint 2018 
óta több mint 18,5% költség-
növekedést eredményezett.  
A vállalkozó január 1.-től a 
nettó szolgáltatási ár 10%-os 
emelését kéri. 

Meg kell hosszabbítani a 
Trianoni emlékműre kiírt 
tervpályázat határidejét. Ceg-
léd Város Önkormányzata a 
művészlistán szereplő szob-
rászok közül többel felvette 
a kapcsolatot, azonban ezen 
feltételekkel csupán két mű-
vész jelzett vissza, tehát el-
mondható, hogy a korábbi 
január 15-ei határidő nem 
tartható, ezért március 2-ra 
javasolták megváltoztatni. 

Javaslat érkezett a bizottsá-
gok elé a Ceglédi Hírmondó 
arculatának megváltoztatá-
sára. Az előterjesztés szerint 
a lap következő év második 
felétől újra a régi formátum-
ban, terjedelemben, hivatalos, 
közlöny jelleggel jelenne meg 

AZ ÉV UTOLSÓ ÜLÉSE
Üléseztek az önkormányzat szakbizottságai

Városháza

Étkezési díjakról, óvodai és könyvtári létszámbővítésről, a jövő 
évi rendezvénynaptárról és ingatlanértékesítésről is tárgyaltak 
az önkormányzat szakbizottságai. Javaslataikat megtették a tes-
tületnek, ezekről a képviselők lapzártánk utáni ülésén döntött.
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a jegyző, mint felelős kiadó 
irányításával. 

A Fidesz-KDNP frakció 
előterjesztést nyújtott be an-
nak érdekében, hogy – jog-
szabályi kötelezettségeknek 
megfelelően – minél hama-
rabb elkészülhessen a város 
2019-24-es időszakra vonat-
kozó gazdasági programja. 
Ebben kiemelték azokat az 
irányvonalakat is, amelyeket 
kiemelten fontosnak tartanak 
a város jövője szempontjából. 
Erről is tárgyaltak a bizott-
ságok.

***** 
A testületi ülést lapzártán-

kat követően tartották. Így 
a bizottsági ülésen tárgyalt 
javaslatokról december 19-én 
döntöttek!

A MOB november 30-ai 
közgyűlése – az elnökség 
javaslata alapján – az etikai 
bizottság tagjává választotta 
többek között a ceglédi szár-
mazású dr. Beck Györgyöt 
(vízilabdázó, üzletember, 
sportvezetőt). 

Az ülésen bejelentették, 
hogy a „Magyar Olimpiai 
Bizottság tiszteletbeli tagja” 
cím megilleti Magyar Lászlót, 
a Ceglédi Kürti Béla Sporttör-
téneti gyűjtemény vezetőjét, 
mivel a MOB májusi köz-
gyűlésén a részre adományo-
zott „MOB Érdeméremmel” 
együtt alanyi jogon együtt jár 
ez az elismerés.

KÖD

Ceglédiek 
jó híre
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December 4-én délután nyílt 
meg a Kossuth Művelődési 
Központ kamaragalériájában 
az a kiállítás, amely „Az én 
betlehemi jászolom” című pá-
lyázatra érkezett alkotásokból 
állt össze.

A pályázat ötletgazdája és 
lebonyolítója Terstyánszkyné 
Nyíri Margit szervező, aki az 
önkormányzat támogatásával 
2009-ben hívta életre a prog-
ramot. Abban az évben, majd 
2011-ben a művelődési köz-
pont, 2014-ben a Városháza 
aulája adott otthont a tárlat-

nak. Idén visszakerült az anya-
intézménybe a rendezvény, 
melynek megvalósításában 
– az önkormányzat mellett - a 
művelődési központ is aktívan 
részt vállalt.

A pályázatra természetes 
alapanyagból készült betle-
hemi jelenettel, vagy annak 
szereplőit ábrázoló művel, 
illetve a betlehemezés tárgyi 
hagyományait felelevenítő 
alkotásokkal lehetett jelent-
kezni. Kézműves mesterek, 
ügyes kezű kreatív alkotók, 
óvodás és általános iskolás, 

sőt középiskolás közösségek, 
Ceglédről és a kistérségből 
adták be pályamunkáikat, a 
legkülönfélébb anyagokból.

Nemez, csuhé, vessző, 
agyag, fa, textil munkák mel-
lett voltak, akik papírból, 
vagy éppen hungarocellből 
álmodták meg a kis Jézus kö-
szöntésének pillanatait.

Összesen 10 egyéni alkotó 
15 munkáját, továbbá 10 kö-
zösség 13 betlehemi jelenetét 
értékelte a zsűri, Apáti-Tóth 
Sándor képzőművész, Reznák 
Erzsébet a Kossuth Múzeum 
igazgatója és Kozma Attiláné 

AZ ÉN BETLEHEMI JÁSZOLOM
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a Ceglédi Galéria vezetője. A 
pályázatnak az alkotás örö-
me mellett óriási a közösség 
formáló ereje is, hiszen közel 
200 gyermeket és felnőtett 
inspirált közös, elmélyült 
alkotásra. Az ünnepségen 
Hegedűs Ágota Cegléd város 
alpolgármestere, valamint 
Détári-Lukács Ágnes a KMK 
ügyvezetője köszöntötte a 
résztvevőket.

Kedves színfoltja volt a dél-
utánnak az SZKKIO Magya-
rok Nagyasszonya Katolikus 
Tagóvoda Mazsola csoportjá-
nak karácsonyi műsora Kecs-
keméti Istvánné óvónő veze-
tésével, valamint a Ceglédi 
Református Általános Iskola 
3.m osztályosainak éneke.

Az oklevelek és a díjak 
átadásával, majd a kiállítás 
„birtokba vételével” zárult a 
program, melyen az alábbi 
eredmények születtek:

Egyéni kategóriában Nagy 
Gyula abonyi fazekasmester 
agyag betlehemét és Vágó 

Katalin művészettörténész, 
hittan tanár nemez betlehe-
mét jutalmazta a zsűri I. díjjal.

II. díjat vehetett át Ercsei 
Lenke népi fazekas 3 szo-
borból álló kollekciójáért, 
valamint Badak Hajnal Szent 
Család ábrázolásáért.  

Megosztott III. díjat kapott 
Dobi-Kucsera Mária és Ócsai 
Józsefné óvodavezető.

Különdíjat Ungváriné 
Csontos Adrienn kerami-
kus, Emléklapot Hegedűs 
Mária, Czigány Károlyné és 
Triz Ilona kapott.

Csoport kategóriában 
I. díjat érdemelt ki az abonyi 

Gyulai Gaál Miklós Általá-
nos és Művészeti Oktatási 
Intézmény Népi Játék Szak-
körének csuhé betleheme. 
A 4. z osztályos gyerekek 
felkészítője Donkóné Kóródi 
Anna. Ugyancsak ez a csa-
pat kapta a II. díjat, a négy 
képből álló tűnemez betle-
hemi ábrázolásért. Szintén 
II. díjat vehetett át a Ceglédi 
Református Általános Iskola 
3.m osztályának Kézműves 
Szakköre. Felkészítőjük Ung-

váriné Csontos Adrienn. III. 
díjat adományozott a zsűri a 
ceglédi Táncsics Mihály Álta-
lános Iskola 2.z osztályának, 
akik Horsik Enikő pedagógus 
irányításával készítették el a 
tárlat legmodernebb – bőrönd 
– betlehemét. Osztályfőnökük 
Csurgai Éva.

Különdíjat vehetett át az 
abonyi Gyulai Gaál Miklós Ál-
talános és Művészeti Oktatási 
Intézmény Népi Játék Szakkö-
re (1.z, 2.z, 4.z és 6.z osztálya). 
Felkészítőjük Donkóné Kóró-
di Anna. Kecskeméti Istvánné 
óvónő az SZKKIO Magyarok 
Nagyasszonya Katolikus Tag-
óvoda Mazsola csoportjának 
nevében, valamint Gulyásné 
Simai Krisztina óvónő a Ha-
lacska csoport képviseletében. 

A Ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnázium két csapatát Em-
léklappal jutalmazta a zsűri, 
felkészítőjük: P. Rónai Gábor.

A békességet, szeretetet 
sugárzó kiállítást szívből aján-
lom mindenki figyelmébe, 
különösen a várakozás nap-
jaiban. 

KozI
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December 28.December 28.
szombat 19:00 óraszombat 19:00 óra
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Majorosi-Lázár Anita elnök, 
Ceglédi Kettlebell SE: 

„Rendkívül mozgalmas 
és eredményes évet zártunk 
idén is! A sok hazai és nem-
zetközi eredmény mellett a 
klub sokszínűségére vagyok 
a legbüszkébb. Egyesüle-
tünk ugyanis rendelkezik 
gyermek, junior, felnőtt női 
amatőr és profi , felnőtt fér-
fi  profi  és női, férfi  master 
versenyzővel is! Sok hazai 
és külföldi viadalon, magyar 
bajnokságon, vb-n, Eb-n 
is szerepeltünk, s három 
nagy nemzetközi szervezet 
– WKSF, IUKL, IKMF – ver-
senyein is jeleskedtünk. 

Szeretnék hagyományt te-
remteni, s nagy büszkesé-
gemre idén már másodszor-
ra is megrendezésre került 

Cegléden a WKSF II. Open 
Hungarian Trophy elneve-
zésű nemzetközi kettlebell 
versenyünk közel 100 induló 
részvételével. 

Mint az egyesület vezetője, 
nagy hangsúlyt fordítok a fi a-
tal utánpótlás nevelésére is. A 
fi atalok körében történő nép-
szerűsítés nemcsak a kettlebell 
sport népszerűsítése érdeké-
ben történik, hanem példával 
szeretnék szolgálni a fi atalok 
számára a sport szeretetének 
és a mozgás fontosságának 
hangsúlyozásával. A fi atalokra 
jellemző könnyebb és gyor-
sabb tanulási folyamatoknak 
köszönhetően pedig sokkal 
hosszabb idő tölthető el az 
élsportban, így nagyobb esély 
és több lehetőség nyílik arra, 
hogy egyre több magyar spor-

toló tartozhasson a sportág 
élvonalához. A versenysport 
és a versenyzőim támogatásán 
túl kiemelt fi gyelmet fordítok 
azon sportolóim gondozására 
is, akiket nem a versenyzés 
motivál, hanem munka, isko-
la, család vagy egyebek.

A jövőbeli célom helyi ver-
senyek, edzőtáborok szer-
vezése, házi és nemzetközi 
egyaránt, akár évi több alka-
lommal is, hogy a nemzet-
közi részvétel mellett itthon 
is hozzájáruljak sportágam 
népszerűsítéséhez. Mivel nagy 
sebességgel fejlődő sportágat 
képviselünk jelentős nem-
zetközi eredményekkel, bí-
zom benne, a jövő évben 
szponzorálási lehetőségek is 
megnyílnak előttünk, hogy 
a továbbiakban még több 
szakmai szemináriumon és 
még nagyobb számú verseny-
gárdával vehessünk részt a 
rendezvényeken.”

VGM

Az amatőrök és a profi k között is jeleskednek a Ceglédi Kettle-
bell SE versenyzői. Számos korosztályban, sok versenyen sok 
éremmel örvendeztették meg a szurkolóikat. Nem csak a hazai, 
a nemzetközi mezőnyben is kiválóan megállják a helyüket.

Három nagy nemzetközi szervezet versenyein is 
jeleskedtek
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Advent 2019Advent 2019
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Az év végéhez közeledve a leg-
több ember átgondolja, számba 
veszi, hogy mi is történt az eltelt 
egy éve alatt. Mi is így teszünk 
és megpróbáljuk számba venni 
az év történéseit, eredményeit.

Minden év elején izgatottan 
várjuk, hogy mit hoz az új év. 
Így volt ez a 2019-es év elején 
is, amikor elkezdtük  céljaink 
megvalósítását. Nem is sejtettük 
akkor még, hogy ez az esztendő 
ennyi szép és emlékezetes pilla-
natot tartogat majd a Kossuth 
Művelődési Központ életében.

Több lapszám is kevés lenne 
ahhoz, hogy minden fontos ese-
ményt felsoroljunk, de néhány 
emléket, fontossági sorrend 
nélkül, szeretnénk felidézni: 
Mindezek előtt egy-két adatot 
is kiemelnénk, hiszen talán ezek 
a legbeszédesebbek: ebben az 
évben összesen 184 rendezvé-
nyünk volt és összesen 72 ezren 
látogattak el a programjainkra. 

Mint minden évben, így 2019-
ben is fontos volt számunkra, 
hogy újdonságokkal is megjelen-
jünk. Intézményünk szervezte 
meg első alkalommal a Fesz-
tiválszervezői Szakmai Napot, 
melyre környékbeli szervező 
kollégákat vártuk. Célunk volt, 

hogy segítsük munkájukat és 
tájékozódhassanak a szakmát 
érintő újdonságokról. A mű-
velődési központ adott otthont 
és segédkezett az első Ifj úsági 
Szakmai Nap lebonyolításában 
is, melyből ebben az évben egy 
őszi szakmai nap is kinőtte ma-
gát. Továbbá ez a program, amely 
az Infi neon Technologies Cegléd 
támogatásával valósult meg, 
egy Pályaorientációs nappal is 
kibővült.  Egy új, eddig nem 
látott műfajt is hoztunk a szín-
padunkra. A Duda Éva Társulat 
„Virtus” tánc- cirkusz előadása 
kápráztatta el a nézőinket. Ez 
egyben a darab jubileumi elő-
adása is volt.  

Nagy sikernek örvendett a 
szintén újdonságnak számító 
nyári koncertsorozat, melyet 
a Kaszinó hangulatos udvarán 
rendeztünk meg. Itt helyi és 
nemzetközileg elismert művé-
szek is a vendégeink voltak.

Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy a főváros után 
nálunk mutatta be az új, Jazz-
kívánságműsor magyarul c. al-
bumát a Sárik Péter Trió és Falusi 
Mariann, melyet közel teltházzal 
hálált meg a művész szülőváro-
sa. A koncerten kívül rengeteg 

teltházas előadást tudhatunk 
magunk mögött. Többek között 
a Háromszék Együttes műsora 
és a Pannon Várszínház Pál ut-
cai fi úk című darabja.  A Tipegő 
mesebérletünkön dupláztuk, 
a Pille mesebérletünkön pedig 
tripláztuk az előadások számát, 
és ezzel arányosan természetesen 
a látogatók száma is nőtt. 

Megannyi közkedvelt soro-
zatunk is folytatódott. Így a 
Kulissza beszélgetések és az 
Életképek lelki egészségmegőr-
ző programunk is. A közösségi 
terünkben, a B épületben 42 
állandó foglalkozásnak, klubnak 
adtunk otthont. Az év során több 
mint 18 ezren vettek részt a fog-
lalkozásokon, rendezvényeken. 
Az idei évben megyei sakk-
versenyt indítottunk, amelyet a 
tavaszi forduló mellett már őszi 
fordulóval is bővítettünk. Intéz-
ményünkben működik a Ceglé-
di Darts Egylet, amely nálunk 
tartotta az első országos darts 
versenyét. Reméljük, hogy a B 
épületben folyó munka kiemel-
kedő színvonalához méltóan 
hamarosan ez az épületszárny 
is megújulhat. 

A Ceglédi Galériában is min-
den mutatónk emelkedő számot 

Tartalmas év a Kossuth Művelődési Központban



19. oldal

mutatott, hiszen 2019-ben 20 
kiállítást valósítottunk meg. A 
tavalyi látogatói szám 12 000- ről 
16 000- re emelkedett. A tárla-
tokhoz kapcsolódó tematikus 
foglalkozások és résztvevők 
száma is megnőtt (2018: 235 fő; 
2019: 300 fő).

A városi rendezvények meg-
annyi „leg” pillanatot tartogattak 
számunkra. A gyermeknapon 
minden eddiginél nagyobb Pöty-
tyország tárta ki a kapuját. A to-
borzó ünnepségünk legnagyobb 
attrakcióján, a hagyományőrző 
felvonuláson, 250 méteres me-
net alakult ki, ami felejthetetlen 
látvány volt minden nézőnek és 
részvevőnek.  A Laskafesztivál és 
Ceglédi Vágta zárónapján pedig 
látogatottsági rekordot döntöt-
tünk. Számokban kifejezve: a 
háromnapos rendezvényen 30 
ezer látogatónk volt. Meg kell azt 
is említeni, hogy a rendezvény 
főtámogatója, az Ecseri Kft . nél-
kül ez nem valósulhatott volna 
meg. A „legek” sorába tartozik 
az is, hogy a fesztiválokon az or-
szág legjobb együttesei és előadói 
látogattak el hozzánk. Többek 
között itt járt a Halott Pénz, a 
Quimby és Rúzsa Magdi is. Az 
előző évekhez képest sokkal több 
árus látogatott el hozzánk, ezzel 
emelve a rendezvények kínálatát. 
Az adventi vásáron megren-
dezett versenyeink résztvevői 
száma is jelentősen megnőtt. 
Minden eddiginél többen csat-
lakoztak például a jótékonysági 
karácsonyfadíszítő versenyünk-
höz. A Tourinform irodánkban 
sem állt meg az élet, hiszen az 

összes városi rendezvényen és 
számos turisztikai kiállításon 
képviselték városunkat, többek 
között Budapesten és Jászbe-
rényben. Emellett rengeteg új 
szuvenírrel bővült az iroda kí-
nálata: sörös kehely, tűzzománc 
ékszerek és fazekas termékek. 

Nagy örömünkre a művelődési 
központ felújítása és korszerű-
sítése folytatódott: megújultak a 
színházi öltözők, a művészváró 
és nem utolsó sorban nagy örö-
münkre légkondicionálttá vált a 
kamaratermünk is. Kétségtelenül 
az év legkiemelkedőbb fejlesz-
tése a színházterem felújítása 
volt. Az 1985- ös átépítése után 
megújulhatott a színházi néző-
tér. Ennek köszönhetően már 
kényelmes székekből élvezhetik a 
színvonalas előadásokat a nézők.

Természetesen az év utol-
só napjait is szeretnénk em-
lékezetessé varázsolni, ezért a 
két ünnep között is izgalmas 
programokkal várjuk Önöket. 
December 28-án a Talamba 
Együttes és a Hot Jazz Band várja 
a közönséget egy nagyon ütős 
koncertre, ahol olyan nagyszerű 
művészek slágerei csendülnek 
majd fel, mint Jávor Pál vagy  
Karády Katalin. Másnap Óév-
búcsúztató táncházba hívjuk 
Önöket, ahol a kezdők is elsa-
játíthatják a néptánc alapjait. A 
Ceglédi Adventen is folytatódik a 
programsorozatunk. December 
27-én 19:00 órakor Tom White 
and the Mad Circus lép színpad-
ra. December 28-án 21.00 órától 
a Gríz; december 29-én  19.00 
órától pedig a Koktél 4U zenekar 

várja a szórakozni vágyókat. De-
cember 31-én, kedd 10.00 órától 
lesz a IV. Óév búcsúztató karikás 
csergetés a Ceglédi Hagyomány-
éltető Baráti Kör szervezésében.  
Érdemes lesz velünk tölteni az 
év utolsó napjait is.  Ahogy az 
előzőekből is kitűnik mozgalmas 
és kissé fárasztó évet tudha-
tunk magunk mögött, de ezek 
a pillanatok minden átalvatlan 
éjszakát, izgalmat megértek. Úgy 
gondoljuk, hogy ezek a progra-
mok nem csak nekünk jelen-
tettek sokat, hanem Önöknek 
is. Bízunk benne, hogy a jövő 
év is számtalan olyan pillana-
tot tartogat, melyeket évekkel 
később is szívesen emlegetünk 
majd. Kollégáinkkal mi ezen 
dolgozunk.  Önökért és Önök-
kel együtt!

Ezúttal is szeretném megkö-
szönni, hogy jegyvásárlásukkal, 
részvételükkel a bizalmukról 
biztosítottak bennünket. Hi-
szünk abban, hogy amit Ceg-
lédre hívunk, színpadra állítunk, 
az ÉRTÉK. 

Engedjék meg, hogy ez úton is 
kifejezzem hálámat partnereink-
nek is, ezzel is megköszönve az 
egész éves segítségüket! Az Ő 
támogatásuk nélkül ezek a pil-
lanatok, álmok talán meg sem 
valósulhattak volna. A kollégáim 
nevében kívánok boldog kará-
csonyi ünnepeket és (színházi) 
élményekben gazdag új év (ti-
zed) et!

Détári-Lukács Ágnes
ügyvezető

Kossuth Művelődési 
Központ Nkft . 



20. oldal

A Gubody Ferenc Szakképző 
Iskolát, Dél-Pest Megye szinte 
egyetlen alapítványi szakképző 
iskoláját 2007-ben alapítot-
ták. A Tanulni Egy Életen Át 
Alapítvány oktatási intézmé-
nyének munkájáról, jövő évi 
terveiről Vincze Ildikó adott 
tájékoztatást.

– Kérem mutassa be az 
iskolájukat és az ott folyó 
képzést.

– Iskolánk bérleményben 
működik, Cegléd város köz-
pontjában, az Alkotmány 
utcában. Két különálló épü-
letben nyolc tanteremmel, 
két számítástechnikai és egy 
szaktanteremmel rendelke-
zünk. Már működésünk má-
sodik évében engedélyeztet-
tük a nappali középiskolai 
oktatást, elsősorban azon 
diákok részére, akik hátrá-
nyos helyzetűek, illetve nem 
vettek fel más középiskolába. 
A felnőttképzés során azokat 
tanítjuk a továbbtanulás, a 
szakképzés keretében, akik el-
sősorban szociális hátrányuk 

miatt nem tudtak a megfelelő 
életkorban továbbtanulni. 
Megemlítem, hogy 2012 őszé-
től 2018. augusztus végéig 
tagintézményünk működött 
Miskolcon. Iskolánkban a 
középiskolai képzés tíz éves 
múltra tekint vissza. Nap-
pali képzésben is folytatunk 
középiskolai oktatást, 2007 
óta. Képzéseinket az állam 
fi nanszírozza és mindegyik 
szak esetén államilag elismert 
OKJ-s képesítést nyújtanak. 
Célunk a munkaerőpiacon 
hasznosítható, kompetens 
szakképesítés megszerzése. 
Jelenlegi oktatásaink: érett-
ségit adó képzések, öt éves 
szakgimnáziumi képzés, szál-
lítmányozási és logisztikai 
ügyintéző területen. Szak-
képzéseink: festő, mázoló és 
tapétázó, asztalos, női szabó, 
szociális gondozó és ápoló, 
számítógépes adatrögzítő. Va-
lamint esti tagozatra járnak a 
12. és 13. osztályosok, ők esti 
érettségire készülő évfolyam, 
ahová szakmával rendelkezők 

járnak. A 119 tanulónk 60 szá-
zaléka halmozottan hátrányos 
helyzetű. A diákjaink harminc 
százaléka szakértői bizottság 
által megállapítottan sajátos 
nevelési igényű (SNI), ezért 
ők valamilyen támogatásra, 
többletszolgáltatásra szorul-
nak. Az SNI körbe tartozók 
tanulásban akadályozottak, 
a megismerőfunkciók rend-
ellenességével vagy viselke-
dési problémákkal küzdenek.  
Hasonló feladataink vannak 
a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézségekkel 
(BTM), továbbá a halmozot-
tan hátrányos helyzetű (HHH) 
gyermekek esetén. A gyakran 
alul motivált személyiségek 
energizálására, önmaguk s a 
szűkebb/tágabb környezetük 
és a törvények elfogadására a 
tanáraink speciális, egyénre 
szabott foglalkozásokat dol-
goztak ki. Büszkék vagyunk 
arra, hogy tanulóink közül 
néhányan eljutottak főisko-
lára, egyetemre; szeretnénk 
számukat tovább növelni! 

Gubody Ferenc Szakképző Iskola
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– Mit lehet tudni az el-
következő tanévről?

– Már meghirdettük a felvé-
telit a 2020/21-es tanévre. A 
közlekedés és szállítmányozási 
ágazatba tartozó logisztikai 
technikus képzésünk ötéves. 
Az első két esztendőben az 
ágazati ismeretek elsajátítá-
sával telik, majd a második 
ciklusban duális képzés fo-
lyik. A képzés időszakában 
a tanulószerződés átalakul 
munkaszerződéssé, amely a 
képzés alatt jövedelemhez 
juttatja a tanulót. A négy kö-
telező közismereti tárgyból 
tesznek érettségit a diákok, 
a technikusi szakképesítés 
szakmai vizsgája lesz egy-
ben az ötödik érettségi tárgy. 
Így 13. év végi sikeres vizsga 
után két végzettséget igazoló 
bizonyítványt kap a tanuló. 
Kézhez kapja az érettségi bi-
zonyítványát, és a technikusi 
végzettségét igazoló oklevelét.

A szakképző iskola három-
éves, az első év ágazati ismere-
teket adó képzés, az azt követő 
két évben duális képzés folyik, 
elsősorban munkaszerződés 
keretén belül. A végzés után 
itt is nyitott a lehetőség az 
érettségi vagy akár a techniku-
si képzettség megszerzésére.

Az építőipari ágazatban 
festő, mázoló és tapétázókat 
képezünk. A szociális ága-
zatban szociális gondozó és 
ápoló képesítést adunk. A 
szakiskolai képzésbe a sajátos 
nevelési igényű tanulók ke-
rülhetnek. Ennek keretében 

asztalosipari szerelő, szoba-
festő, textiltermék összeállító, 
számítógépes adatrögzítő és 
szakácssegéd képesítés szerez-
hető. Megemlíteném, hogy a 
szakképző iskolában minden-
ki ösztöndíjat kap, a tanulói 
juttatás a jó eredményt elérő 
diákok esetében a technikum-

ban a szakképző iskolában 
is elérheti a minimálbért. 
Az ösztöndíj egy részét az 
eredményes vizsga után egy-
összegben kapja meg a tanuló.

– Összegzésül… 
– Iskolánk célja az érettségi, 

továbbá a munkaerőpiacon 
hasznosítható, kompetens 
szakképesítés megszerzésé-
nek biztosítása. Iskolánkba 
várunk minden érettségizni, 
vagy szakmát elsajátítani vá-
gyó tanulót, s nem kizáró ok 
a hátrányos helyzet, a tanu-
lási, beilleszkedési nehézség, 

a már említett SNI, BTM, 
HHH. Tizenhárom éve vé-
gezzük a hátrányos helyzetű 
gyermekek oktatását. A 15 
tagú tantestülettel karöltve két 
pszichológus és egy roma ifj ú-
sági segítő végzi végtelen sze-
retettel és lelkiismeretességgel 
a sok esetben egyénre szabott 

oktatást. A pszichológusok és 
a roma segítő szükség esetén 
akár naponta lép kapcsolatba 
adott szülővel telefonon, vagy 
személyesen, s gyakoriak a 
családlátogatásaik. Munkán-
kat hivatásunknak érezzük és 
az újabb kihívásokra mindig 
előrelátó tervekkel rendel-
kezünk. Célunk, hogy a csa-
ládias hangulatot biztosító 
kislétszámú iskolánkból mind 
több képzett fi atal lépjen ki az 
életbe, vagy folytassa tovább 
a tanulmányait.

Kőhalmi Dezső
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

22. oldal

„A hó betemette az árkokat, 
s megakasztotta a vonatokat, 
pedig a csikorgó mozdonyok 
elé óriási ekéket kapcsoltak. 
Jeges dermesztő csend ült a 
síkon. Csak a malom doho-
gott kitartó pöfékeléssel éjjel 
nappal. …  A hó napról nap-
ra magasabbra nőtt. 
A városban az urak 
is csizmában jártak, 
és fülig érő, prémes 
sapkába dugták a fe-
jüket. A vásártéren, a 
hordóhitelesítő háza 
előtt, nagy négyszögű 
tisztásokat kapartak 
a hóban a böllérek. A 
tisztásra szalmát hordtak, s a 
reggeli szürkületben magasra 
csapott fel a vörös láng. Hosz-
szú rudakkal forgatták az égő 
szalma közt a barnapirosra 
pörkölődő disznókat. …

Napszállat táján már fel-
bukkantak az ablakok alatt a 
betlehemesek, fázósan topog-
va kifordított subáikban. Az 
angyal vitte a piros papírból 
ragasztott, gyertyavéggel vi-
lágított, tornyos templomot, 
míg a pásztorok, láncos bot-
jukat csörgetve, bandukol-
tak utánuk a ropogó hóban, 

hangos énekszóval járták be 
a korán sötétedő utcákat, 
s bezörgettek a kivilágított 
ablakokon: Hurka, kolbász, 
szalonna, pásztoroknak jó 
volna…

Eljött a karácsony. Fenyő, 
cukor és vanília illata töltöt-

te be a vörös szalont. A sárga 
kalácsok mézes tésztájában 
feketén csillogott a mák spi-
rális csíkja. Kártya és dió 
zörgött a mosolygó szemű 
vendégek kezében, akik ki 
nem fogytak a borleves di-
cséretéből. Fehér hósipkájuk 
alatt nyitott szemmel, békén 
virrasztottak a házak, várva 
az éjféli harangszót. …

Meggyújtották a kis kézi 
lámpát, s Tinka kisasszony 
vastag kendővel kötötte át a 
mellemet a nagykabát alatt. 
Az apám kezébe vette a him-

bálózó, kerek rézlámpát és 
előrement. A többiek lassan 
lépkedtek a csikorgó hóban. 
A fagyott és vastag hótakaró 
alig süppedt be a szöges cipők 
alatt. … Csöndes, nyugodt 
éjszaka volt. A végtelen fekete-
ségből csak a hó világított elő. 
A hangos, vidám beszélgetés 
zaja élesen csendült keresztül 

a tiszta, hideg levegőn. 
Negyedóra múlva be-
értünk a városba. …

A templom felől a to-
ronyőr kürtszava hang-
zott. Nyomban utána 
megkondult a harang, 
túlzengve a beszélgetők 
szavát. Sietős lépések 
kopogtak az utcán. Min-

denki a templomba igyeke-
zett. … A templom ragyogott 
és zengett. Az aranyozott, 
százkarú csillárokban minden 
gyertya égett, a kántor teljes 
erejéből zúgatta az orgonát. A 
főoltár fényárban úszott, s a 
tömött padsorokban vontatot-
tan zendült fel az örvendező 
pastorale: „Nyugodj, kisded, 
még édesen, csukd be bátran 
szemedet…”
(A vándor visszanéz / Kárpáti Aurél. 
-  Budapest : Magvető, 1963. 78-85. 
o.) Kárpáti Aurél (Cegléd, 1884. 
december 5. - Bp., 1963. február 7.)

Karácsonyi emlékek
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TÁJÉKOZTATÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL
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Sorozatunkban a Ceglédi Rend-
őrkapitányság munkáját és 
szervezeti egységeit mutatjuk 
be. Most András Hunor Lehel 
rendőr főhadnaggyal az Abonyi 
Rendőrőrs parancsnokával be-
szélgettünk a rendőri életútjáról 
és a rendőrőrs tevékenységéről.

– Mikor választotta a 
rendőri hivatást, és hogyan 
alakult a pályája a kezde-
tektől napjainkig?

– Tiszakécskén jártam gim-
náziumba, amikor megfogal-
mazódott bennem a gondolat, 
hogy rendőr nyomozó sze-
retnék lenni, mert nagyon 
érdekelt a bűncselekmények 
nyomozása és felderítése. 
Érettségi után, 2004-ben je-
lentkeztem a Rendőrtiszti 
Főiskolára, de beadtam a fel-
vételi kérelmemet Szegedre, a 
Rendészeti Szakgimnáziumba 

is. Az utóbbi járt sikerrel és a 
szakgimnáziumot 2006-ban 
kitűnő eredménnyel végeztem 
el, ennek elismeréseként az 
iskolapadból rendőr törzs-
őrmesterként kerültem ki.  
Hivatásos állományú pályá-
mat a Tiszakécskei Rendőr-
őrsön kezdtem. Másfél évi 
járőrözés után, a munkám 
elismeréseként körzeti meg-
bízott lehettem, én voltam a 
legfi atalabb KMB-s, a nagy 
tapasztalattal rendelkező, idő-
sebb kollégáim között. Ettől 
kezdve már meghatározott 
körben bűncselekmények 
felderítésével is foglalkoztam. 

Közben levelező tagozaton 
jártam a Rendőrtiszti Fő-
iskolára, ahol 2012-ben dip-
lomáztam. Időközben, nagy 
örömre nyomozóvá léptettek 
elő és zászlós rendfokozatot 
kaptam. A főiskolai okle-
vél megszerzését követően 
pedig nyomozótiszt lettem 
hadnagyi rendfokozattal. Két 
évre rá beiratkoztam a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem 

Bemutatkozik a Ceglédi Rendőrkapitányság
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mesterképzésére, rendészeti 
vezetői szakra. Ez idő alatt 
megkaptam az első „vezetői” 
megbízatásomat. A Tisza-
kécskei Rendőrőrsön meg-
bíztak a körzeti megbízotti 
csoport vezetésével. Az egye-
tem elvégzése után a Ceglédi 
Rendőrkapitányság vezetője 
Török Csaba rendőr alez-
redes úr megkeresett, hogy 
elvállalnám-e a Jászkaraje-
női Rendőrőrs parancsnoki 
beosztását. Természetesen 
igent mondtam. Ezt a be-
osztást 2017. január elsejétől, 
2019. március 1-éig töltöttem 
be. Ezt követően lettem a 
parancsnoka a kapitányság 
legnagyobb rendőrőrsének, 
Abonyban.

– Mekkora az őrs illeté-
kességi területe és melyek 
a feladataik, milyen ten-
denciák tapasztalhatók 
az egyes szakterületeken?

– Három település tartozik 
hozzánk: Abony város, Újszil-
vás és Tápiószőlős községek. 
Figyelembe véve a telepü-
lések közigazgatási terüle-
tét, lélekszámát Abonyban 
koncentrálódik a feladataink 
döntő hányada. Azt azonban 
elmondhatom, hogy mindhá-
rom helységben a bűncselek-
mények döntő részét a vagyon 
elleni bűncselekmények teszik 
ki. Azok közül is első helyen 
áll a lopás. Az elkövetések 
száma és értéke jóval cse-
kélyebb a két községben, a 
városéhoz képest. A két kis-
településen jellemzők a tanyás 

ingatlanokhoz kapcsolódó 
bűncselekmények, illetve ki-
sebb értékre elkövetett vagyon 
elleni bűncselekmények, ám 
azok viszonylag nem túl nagy 
számban fordulnak elő.

A rendőrőrsön szolgálatot 
teljesítő rendőrök elsődleges 
feladata a közrend, a közbiz-
tonság fenntartása. Ennek ér-
dekében 24 órás, úgynevezett 
reagáló közterületi szolgálatot 
tarunk fenn. Ők rövid időn 
belül megjelennek s intézked-
nek a helyszínen a bejelentést, 
vagy a küldést követően.

A másik fő feladatunk a 
bűncselekmények megelő-
zése, illetve a már elkövetett 
bűncselekmények felderítése 
és nyomozása. 

Az elmondottak mellett a 
szolgálat ellátása során ten-
nivalóink körébe tartozik a 
közlekedésbiztonság fenn-
tartása. Ezen a szakterületen 
belül kiemelt kötelezettségünk 
a 4. számú főközlekedési út 
visszatérő ellenőrzése és a 
közúti balesetek megelőzése. 
Baleset bekövetkezte esetén 
ránk hárul a forgalomirá-
nyítás, terelés, valamint a 
torlódások megszüntetése. A 
közlekedési bűncselekmények 
és szabálysértések közül a 
legnagyobb számban elő-
fordulók: az ittas vezetés, az 
előzni tilos tábla hatálya alatti 
előzés, a záróvonal átlépése, a 
várakozni tilos előírás meg-
sértése, az engedély nélküli 
vezetés és a lejárt okmánnyal 
való közlekedés.

A felsoroltakon túl a napi 
munkánk része az elővezeté-
sek végrehajtása, más rend-
őrkapitányságoktól, valamint 
szervektől érkező megkeresé-
sek, illetve tartózkodási hely 
megállapítások végrehajtása. 
Ezen kívül mind az őrsszék-
helyi, mind az újszilvási és a 
tápiószőlősi körzeti megbízot-
tak kibővített iskolarendőri 
feladatokat látnak el. Ennek 
keretében nemcsak az isko-
lákban, hanem számos intéz-
ményben, például óvodában, 
nyugdíjas klubban és nagyobb 
települési rendezvényeken 
tartanak bűnmegelőzési és 
balesetmegelőzési előadásokat 
a kollégáim. Most például 
november utolsó hetében az 
egyik abonyi általános iskola 
felkérésére az iskolarendőr 
jelen volt egy több résztvevős 
eset megbeszélésén.

Végezetül fontos elmon-
dani, hogy az Abonyi Rend-
őrőrs jelenlegi állománya 
szerencsésen több korosz-
tályból tevődik össze. Az 
idősebbek önzetlenül segítik 
a pályakezdő rendőreink 
beilleszkedését és jelentős 
szakmai támogatást nyújta-
nak részükre. Az őrs eredmé-
nyességi mutatói évről-évre 
javulnak. Ami döntőrészt az 
állomány áldozatkész, olykor 
fáradságot nem ismerő lelki-
ismeretes és igényes szakmai 
munkájának köszönhető 
– zárta a beszélgetést az őrs-
parancsnok.

Kőhalmi Dezső
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Az összefoglaló több szem-
pontból is szubjektív. Csak 
azokról a rendezvényekről 
írok, amelyeken magam is – 
teljes terjedelmében – részt 
vettem. Egyes események-
nek a Krónikás is szereplője, 
közreműködője volt, illetve 
nyilván elfogult a saját tanult, 
gyakorolt szakmája (mate-
matikus-közgazdász) iránt. 
Talán ez a szubjektivitás még 
elfogadható.

Néhány eseményről már 
részletesen is írtam a Ceglé-
di Hírmondóban, de nem árt 
ezeket sem visszaidézni.

A Művelődési Ház színház-
terme ismét megtelt október 
elején, amikor Tűri László 
vezetésével a fizikatanárok 
mutattak be látványos kísérle-
teket a Tudományok Éjszaká-
ján. Váltakoztak a kísérletek, 
a rövid prezentációk, illetve 

kisfilmekkel is bemutatott 
jelenségek. Szó volt – töb-
bek között – Galilei ejtési 
kísérletéről, a rakétaelvről, 
a légágyúról, az örvényára-
mokról, illetve a Bem iskola 
diákjai által végzett hosszú 
idejű fényképezésről. 

A Kossuth Gimnáziumban 
folytatódott a ’Népszerű ma-
tematika’ elnevezésű sorozat, 
amelynek főszervezője Volter 
Etelka igazgatóhelyettes, aki 
2019-ben kapta meg a Gubo-
dy-díjat. Itt három területtel 
és előadóval ismerkedhettek 
meg az érdeklődők.

Februárban a nemzetközi 
hírű dr. Szilassi Lajos profesz-
szor tartott élvezetes előadást 
’Bolyai geometria’ címmel. 
Bolyai és Lobacsevszkij a XIX. 
század első felében megren-
gette a matematikatudományt 
azzal, hogy egy új geometriát 

alkottak, amely elvetette a két 
évezreden át elfogadott pár-
huzamossági axiómát (Euk-
leidész 5. posztulátumát). 
Szóba került természetesen a 
Szilassi Lajos alkotta, és róla 
elnevezett sajátos poliéder 

is (7 db hatszög határolja, és 
bármely két lapja szomszédos, 
a tetraéderen és a Szilassi-po-
liéderen kívül másik ilyen test 
nem ismert).

Márciusban dr. Kosztolányi 
József tartott előadást ’Pólya 
nyomdokain’ címmel. Pólya 
György a matematikatanítás, 
mint didaktikai szakterület 

Valami megmozdult! Több tudományos előadásnak, konfe-
renciának adtak helyet Cegléden az intézmények. A legfőbb 
helyszínek a gimnázium, a könyvtár, a múzeum és a művelő-
dési ház voltak. Az alábbiakban ezek szubjektív összefoglalóját 
olvashatják.

Népszerű tudomány – 2019
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kimagasló alakja volt, Kosz-
tolányi tanár úr is olyan pél-
dákat, technikákat mutatott 
be, amelyekkel segíteni lehet a 
matematika megértését, meg-
értetését. Több aritmetikai, al-
gebrai, geometriai feladatban 
is a szimmetriát használta fel 
a megoldásokban.

A harmadik előadásra de-
cember elején került sor ’A 
matematika csodái’ címmel. 
Az előadó dr. Juhász István 
volt (nem más, mint e cikk 
szerzője, a Krónikás). Az elő-
adásban szó volt a matematika 
eredetéről, keletkezéséről, 
Dante Isteni színjátékáról, 
Pisai Leonardóról, más néven 
Fibonacciról. Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Raff aello 
és Dürer művein vizsgáltuk 
a matematikai tartalmakat 
(aranymetszés, perspektivi-
kus ábrázolás, bűvös négyzet 
stb.), valamint különleges, 
szabályos és kevésbé szabályos 
testekről is szó volt, például a 
gömböcről.

Szintén a Gimnázium adott 
helyet februárban a dr. Jójárt 
Györggyel folytatott beszél-
getésnek. Városunk köztisz-
teletben álló gyermekorvosa 
– szeptembertől Cegléd dísz-

polgára – Rónai Gáborral és 
dr. Kürti Györggyel beszélge-
tett életpályájáról, annak ré-
szeként tudományos és orvosi 
tevékenységéről, a városról 
írott könyveiről, valamint 
hobbijáról a fotózásról. A 
díszterem megtelt az érdeklő-
dőkkel, és nem csak diákok-
kal, de sok felnőtt is kíváncsi 
volt a doktor úr történeteire, 
nem különben az ugyanott 
kiállított fotóira is.

A Művelődési Házban szep-
tember közepén konferenciát 
rendeztek ’1948-49-es em-
lékeink a Kárpát medencé-
ben’ címmel. A konferencia 
nyitóelőadását dr. Hermann 
Róbert történész a Magyar 
Történelmi Társulat elnöke 
tartotta (aki egyébként még 
további két alkalommal is 
tartott előadást 2019-ben 
Cegléden, visszajáró vendé-
günk), de számomra Reznák 

Erzsébetnek, a Kossuth Mú-
zeum igazgatójának az elő-
adása volt a legérdekesebb, 
aki a Ceglédi emlékhelyekről 
tartott részletes ismertetést. A 
konferenciával párhuzamosan 
a Ceglédi Galériában nyílt ki-
állítás 1848-49-re emlékezve.

Április elején dr. Szilágyi 
Zsófi a Móricz-kutató tartott 
érdekes előadást a könyv-
tárban ’Vajon ki volt Móricz 
Zsigmond?’ címmel az író éle-
téről, munkásságáról. Olyan 
érdekességeket, intimitásokat 
is megtudhattunk, amelyek 
legfeljebb tudományos mono-
gráfi ákban jelennek meg. Az 
előadó Cegléden született, 
édesapja egykor a Kossuth 
Múzeum igazgatója volt.

November elején dr. Sán-
dor Ildikó tartott előadást 
’Az utolsó átváltozás’ címmel. 
Az előadás témája a halál, 
annak feldolgozása, elfoga-
dása, a gyászolók halál utáni 
magatartása volt, alapvetően 
néprajzi szemszögből, meg-
közelítéssel. Talán az elő-
adás időpontjának aktualitása 
eredményezte, hogy ezen az 
előadáson is nagyon sok volt 
az érdeklődő.

JI, a Krónikás

Dr. Jójárt György
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Rózsa György: 
Nem kapcsoltam

„Nem életrajzi könyvet sze-
retnék írni. Nem úgy kezdő-
dik, hogy 1947. október 7-én 
születtem Budapesten. Szü-
leim pedagógusok voltak… 
Ez valószínűleg keveseket 
érdekelne. A könyv címe talán 
jelzi célomat: azokat a tör-
téneteimet írom le, amelyek 
hibás (vagy nem?) döntéseim-
ről szólnak további életemet 
meghatározó helyzetekben, 
megcsalatásaimról és csaló-
dásaimról, intrikákról, be-
ugratásokról, gyarlóságokról, 
a hírnévről és a vele járókról. 
A televízió titokzatos világá-
nak mélyére, a sötét kulisszák 
mögé is elviszem olvasóimat. 

Tudom, utólag hiábava-
ló, mégis oly sokan szere-
tünk eljátszani a gondolattal: 

Mi lett volna, ha…? Ha egy 
sorsformáló kérdésben más-
képp döntök? Ha elfogadok 
vagy elutasítok egy ajánlatot? 
Vagy időben megérzek egy 
lehetőséget? Ha becsukom, 
a szemem és a szám, vagy ha 
visszavágok? Ha átlátok a szi-
tán? Ha egy helyzetben előbb 
kapcsolok? És valóban NEM 
KAPCSOLTAM? A végén 
nem igyekszem döntésre jut-
ni, ítéletet hirdetni. Remélem, 
lesz olvasó, aki velem latolgat 
– és ő hozhat döntést, ítéletet. 
És remélem, sokan lesznek, 
akik jókat derülnek a törté-
neteimen. Szóval talán sikerül 
azt tennem ezzel a könyvvel is, 
amit fél évszázadon keresztül 
a képernyőn műveltem: szó-
rakoztatnom.”

A karácsony közeledté-
vel következzen egy ünnepi 
könyvajánló is a gyerekeknek: 

Geronimo Stilton: 
Karácsonyi ének

Ki ne ismerné Charles Dic-
kens klasszikusát, a Karácso-
nyi éneket, a Th e Christmas 
Carolt? Ahogy korábban meg-
jelent a történet Mickey egér 
világába helyezve, úgy most 
Geronimo Stilton rajongó 
tolmácsolásában is megismer-
hetik a történetet a gyerekek. 
A kapzsi és szőrösszívű Ebe-
nezer Scrooge élete kizárólag a 
pénz körül forog, az ünnepe-

ket ki nem állhatja. Haragszik 
mindenkire, aki örömét leli a 
téli fényekben, a hóesésben, 
az ajándékokban és a családi 
együttlétekben. Elkergeti a 
szeretet ünnepén segítséget 
kérőket, és saját alkalma-
zottjával is hidegen, szinte 
kegyetlenül bánik az ünnep 

előestéjén csakúgy, mint az 
egész év során. Karácsony es-
téjén azonban váratlan dolog 
történik: három szellem láto-
gatja meg Scrooge urat, hogy 
gyökerestül megváltoztassák 
az öregember egyhangú életét 
és rádöbbentsék, szeretet és 
gondoskodás nélkül a pénz is 
csak egy tárgy, ami önmagá-
ban nem jelent boldogságot.

Kellemes ünnepeket!
Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ

A könyvajánlóban ismertetett kö-
tetekbe bárki beleolvashat a Pixis 
Delikát üzletben ( Szabadság tér 7., 
10-11., Avantgárd Ház )
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Horváth József ügyvezető el-
nök, Ceglédi Vasutas SE:

„Remek, nagyszerű év volt 
2019 is, amelyet kiváló ered-
mények fémjeleznek. A csa-
patok, a sportolók, mindenki 
a maga korosztályában ebben 
az évben is öregbítette Cegléd 
hírnevét. Szigorúan csak a 
teljesség igénye nélkül bo-
csátkozom értékelésbe, hiszen 
oldalszámra lehetne sorolni a 
neveket, eredményeket. A Szu-
perinfó-CVSE Asztalitenisz 
Szakosztályának első csapata 
ismét az Extraligában szerepel, 
ami hatalmas fegyvertény. A 
cselgáncsozók a világ élvona-
lába tartoznak, elég csak Öz-
bas Szofi t említeni, hihetetlen, 
amit letett az asztalra. Az sem 
véletlen, hogy a judocsarnokot 
az ötödik olimpiájára készülő 
Ungvári Miklósról nevezték 
el. A birkózók harmadikak az 
országos rangsorban, a vidéki 
szakosztályok mindegyikét 

megelőzték. A labdarúgók 
most az NB III-ban szere-
pelnek, de ott az anyagi ne-
hézségek ellenére kiváló őszt 
produkáltak. Az NB II jelenleg 
nem realitás. 

Ami az infrastruktúrát illeti, 
ki kell emelni a vállalkozókat, 
sok köszönettel tartozunk 
a TAO-s felajánlásokért. A 
Malomtó szélen minden olyan 
beruházás befejeződött, amit 
erre az évre terveztünk. A 
Városi Sportuszodában a szol-

gáltatásokat tudtuk bővíteni, 
gondolok itt a krioszaunára.

A sportolóink az idén sem 
adták alább, mint 2018-ban. 
Bízom a hasonlóan jó folyta-
tásban, abban, hogy a külön-
böző sportágakban és korosz-
tályokban megőrizzük vezető 
helyünket. A fejlesztéseket 
folytatjuk, a tervek szerint 
megépül a Malomtó szélen a 
centerpálya világítása, illetve 
a főépülettel szemben is elké-
szül majd egy kisebb lelátó. S 
végül, de nem utolsó sorban 
bízom benne, hogy a 2020-as 
tokiói ötkarikás játékokon 
résztvevő sportolók névsorá-
ban több ceglédi is lesz.” 

VGM

Sikeres év volt 2019 is
Csapatsportágakban és az egyéni teljesítmények terén is kiváló 
évet tudhatnak maguk mögött a Ceglédi VSE sportolói. Az 
infrastruktúra fejlesztése is folyamatos, ebben az esztendőben 
is tetten érhető a fejlődés. 2019-ről a Vasutas ügyvezető elnöke 
nyilatkozik.
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A Lucasfi lm és J.J. Abrams rendező újra egyesíti erejét, 

hogy elrepítse a közönséget egy messzi-messzi galaxis-

ba a Star Wars: Skywalker korában. A Skywalker saga 

lenyűgöző befejezésében új legendák születnek, és 

megvívják a végső csatát a szabadságért. Főszereplők: 

Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega.

FILMAJÁNLÓ:

STAR WARS: SKYWALKER KORA

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

DECEMBER 26-TÓL JANUÁR 1-IG:
Patkós Irma terem:
Kémesítve – amerikai animációs kalandfi lm csütörtöktől 

hétfőig 14:45 kezdettel 

Macskák – angol-amerikai fi lmmusical – csütörtöktől 

szombatig 19:15, vasárnaptól hétfőig 16:45 kezdettel

Star Wars: Skywalker kora – amerikai sci-fi  csütörtöktől 

szombatig 16:45, vasárnaptól hétfőig 19:30 kezdettel 

Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfi lm szombat 

és vasárnap 13:00 kezdettel

Huszárik Zoltán terem: 
Jumanji- A következő szint – amerikai családi kaland-

fi lm csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 

17:45 kezdettel. szombat és vasárnap 13:45 kezdettel

Különleges életek – szinkronos francia dráma – csü-

törtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45 

kezdettel 

Portré a lángoló fi atal lányról – feliratos, francia roman-

tikus dráma csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól 

hétfőig 15:45 kezdettel 

Drakulics elvtárs – magyar vígjáték csütörtöktől szom-

batig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig 

17:45 kezdettel

JANUÁR 2-TŐL JANUÁR 8-IG:
Patkós Irma terem:
Családból is megárt a sok – francia vígjáték csütörtök 

9:30 kezdettel

Sarkvidéki akció – kanadai-amerikai családi animációs 

fi lm csütörtöktől szerdáig 16:00 kezdettel 

Macskák – angol-amerikai fi lmmusical – csütörtöktől 

szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig 19:30 kezdettel

Jexi – Túl okos telefon – amerikai vígjáték csütörtöktől 

szombatig 20:00, vasárnaptól szerdáig 17:45 kezdettel 

Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfi lm szombat 

és vasárnap 14:00 kezdettel

Huszárik Zoltán terem: 
Az elfeledett karácsony – szinkronos norvég családi 

fi lm csütörtöktől szerdáig 16:00 kezdettel 

Szép csendben – magyar dráma csütörtöktől szombatig 

17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45, szombat és vasárnap 

14:00 kezdettel 

NászszezON – amerikai vígjáték csütörtöktől szombatig 

19:45 , vasárnaptól szerdáig 17:45 kezdettel 
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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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Kéthetente Ceglédről

Valamint megtalálható még mezei szegfűgomba, 
nagy őzlábgomba, házi túró,  tej, sajt, füstölt áruk, 
homoktövislé, savanyúság, vágott baromfi , hús- 
hentesáru, pékáru, méhészeti termékek, virág, 
palánták, fonott kosár, használt cikk stb.

BELVÁROSI PIACBELVÁROSI PIAC

(Büfé: lángos, hekk, hurka, kolbász.)

sárgarépa 200 Ft/kg-tól
zöldség 480 Ft/kg-tól 
zeller 80 Ft/db-tól
burgonya 120 Ft/kg-tól
csicsóka 300 Ft/kg-tól
batáta 800 Ft/kg-tól
vöröshagyma 230 Ft/kg-tól
lilahagyma 250 Ft/kg-tól
zöldhagyma 100 Ft/csom.-tól
fokhagyma 1.200 Ft/kg-tól
karfi ol 350 Ft/kg-tól
karalábé 100 Ft/db-tól
kelkáposzta 350 Ft/kg-tól
fehér képoszta 260 Ft/kg-tól
gyalult káposzta 400 Ft/kg-tól
tv paprika 380 Ft/kg-tól
hegyes erős paprika 40 Ft/db-tól
magyar kápia paprika 200 Ft/kg-tól
paradicsom 150 Ft/kg-tól
sütőtök 100 Ft/kg-tól
gyömbér 1.200 Ft/kg-tól
spenót 800 Ft/kg-tól
sóska 800 Ft/kg-tól
japán szilva 400 Ft/kg-tól
körte 500 Ft/kg-tól
mandarin 700 Ft/kg-tól
banán 450 Ft/kg-tól
narancs 550 Ft/kg-tól
citrom 750 Ft/kg-tól
szőlő 600 Ft/kg-tól
alma 200 Ft/kg-tól
magyar eper 3.600 Ft/kg-tól
tojás 32 Ft/db-tól
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz
Cegléd, Külső Jászberényi út
Nyitvatartás: H-P: 08-17 Sz: 08-12
E-mail: cegled@jansik.hu 
Internet: www.jansik.hu

A Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés 
és Szervizben
Eljött az idő, hogy megtapasztalja a Suzuki Hybrid 12V, vadonatúj hibrid benzin-elektromos üzemű, fejlet 
járműtechnikai rendszerünket. A technológia csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, és javítja az üzemanyag- 
takarékosságot, ami önnek alacsonyabb fenntartási költségeket jelent. Ráadásul könnyebb és kevésbé helyigé-
nyes, mint a megszokott hibridrendszerek, ami a könnyűsúlyú karosszériával egyesítve nemcsak még gazdaság-
osabb, de fürge teljesítményt is biztosít.


