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KÉTTANNYELVŰ ISKOLA A CÉL
Szeptembertől kéttannyelvű iskolává 
szeretne válni a Táncsics iskola. Ennek 
elindításához használják fel az idei jóté-
konysági bál bevételét is. A zenés-táncos 
estre több mint 180 vendég érkezett, 
hogy együtt szórakozzanak és segít-
senek az intézménynek. A támogató 
szándék mellett a bál azért is fontos, 
hogy a pedagógusok, szülők találkoz-
zanak kötetlenül, iskolán kívül is.

CEGLÉDI HATÁRJÁRÁS 
A 14.SZÁZADBAN

Megjelent a Ceglédi Füzetek negyven-
ötödik darabja. A kiadvány dr. Kürti 
György munkája, aki az 1368-as ceglédi 
határjárásról végzett kutatásait rendezte 
kötetbe. A könyvről Reznák Erzsébet be-
szélgetett a szerzővel.  Dr. Kürti György 
elmondta: visszatér iskolatörténeti ku-
tatásaihoz. A trianoni békeszerződés 
után Ceglédre menekült erdélyi tanárok 
történetét szeretné feldolgozni és kötetbe 
rendezni.

Iskolaelőkészítő foglalkozások 
a katolikus iskolában
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Híreinket bővebben megtalálják  a CTV facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!

Felolvasóestet tartott az 

Irodalombarátok Köre. 

Borda János, Egervári Jó-

zsef, Koltói Ádám írásai és 

dr. Juhász István műfordí-

tásai hangzottak el a Városi 

Könyvtárban. A teltházas 

estet Csanád László dalai 

színesítették…

Idén is tollasbajnoksá-
got szervezett a Ceglédi 
Mentőszolgálat. Kivá-
ló lehetőség ez, hogy a 
munkatársak közösen 
kikapcsolódjanak, és per-
sze az egészségmegőrzés 
szempontjából is hasznos 
volt a program…

APARTMANHÁZAK 
A FÜRDŐNÉL

Átadták a Budai úti fürdő 
mellett épült apartmanháza-
kat, ahová mostantól várják a 
turistákat. Hat darab, minden 
igényt kielégítő, egyedileg be-
rendezett házat álmondott és 
valósított meg egy befektető 
cég…

CIVIL KEREKASZTAL
Egyedülálló lakossági civil kerekasztalt szeret-
ne megvalósítani Cegléden a Czigle Polgári 
Érdekvédelmi Egyesület. A megvalósításhoz 
a város legnagyobb hipermarketjének pályá-
zatán vesz részt a civil szervezet. A vásárlókon 
múlik milyen helyezést érnek el….

TEHETSÉGPONT
Akkreditált kiváló tehet-
ségpont címet nyert el a 
ceglédi zeneiskola. A ta-
núsítványra pályázni kell. 
Ebben igazolni és bebi-
zonyítani, magas szintű 
szakmai munka folyik az 
intézményben…

TOLLASBAJNOKSÁG
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ÁTADTÁK 
A FELÚJÍTOTT INTÉZETET
Kicserélték a nyílászárókat, szi-
getelték a homlokzatot, vagyis 
elvégezték a Gyümölcskutató 
intézet energetikai felújítását. Az 
épületegyüttes már nagyon rossz 
állapotban volt, ezért is volt öröm-
teli hír, hogy 200 millió forintot 
nyertek pályázaton a beruházásra. 
A felújítással az intézmény jelentős 
összeget tud spórolni az energia-
számlán. 

ÁLLAMTITKÁRI 
LÁTOGATÁS

Ceglédre látogatott dr. 
Fónagy János, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára. A polgármes-
terrel, dr. Csáky Andrással 
tárgyalt a város jövőbeli 
fejlesztési lehetőségeiről 
és a Patkós Irma Művészeti 
iskola ingatlanügyével kap-
csolatban.

Rocksuli jótékonysági bál 
– hangszerekre gyűjtenek
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A képviselői kezdeményezésre 
új járdafelújítási programot 
dolgozott ki az önkormányzat. 
A testület pedig el is fogadta az 
ehhez kapcsolódó rendeletet. 
A ceglédi ingatlantulajdono-
sok igényelhetnek támoga-
tást, amely hozzávetőlegesen 
a járdaépítés, felújítás felét 
fedezné. Sok más mellett erről 
is tanácskoztak a képviselők a 
testület legutóbbi ülésén. 

Dr. Csáky András polgár-
mester már korábban kez-
deményezte, gazdasági ta-
nácsadó munkáját szeretné 
igénybe venni. Az ülésen a 
testület elé került a választott 
cég megbízási szerződésének 
tervezete is. A cég a Z+R Con-
sulting Kft , amelynek március 
1-tő - sok más mellett - fel-
adata lesz a polgármesternek 
nyújtott fejlesztési tanácsadás 
és folyamatos támogatás, gaz-
daságfejlesztési, innovációs 
és műszaki területeken, kie-

melten a település fejlesztés és 
település üzemeltetés kapcsán.  

A hivatal, az önkormányzat 
és az önkormányzati cégek 
minden dolgozójára érvényes 
általános 8%-kal emelkedik az 
önkormányzati képviselők és 
bizottsági tagok tiszteletdíja. 
Erről is döntött a testület. 
Újabb önkormányzati ingat-
lant szeretne bérelni Cegléden 
az Országgyűlés hivatala. 
Az Eötvös tér 6 szám alatti 
74 négyzetméteres irodát 
– most már a testület jóvá-
hagyásával – Demeter Márta 
LMP-s országgyűlési kép-
viselő használhatja. 20 %-al 
emelkedik az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és 
helyiségek bérleti díja. Erről 
is tárgyaltak és döntöttek a 
képviselők.  László Ágnes kép-
viselői indítványára a testület 
már korábban döntött arról, 
hogy kidolgoz járdaépítés és 
járda-felújítási programot. A 

ceglédi ingatlantulajdonosok 
igényelhetnek támogatást a 
házuk előtti járda felújítására, 
megépítésére. A feltételeket 
rendeletben kellett rögzíteni. 
A rendelet szerint a támogatás 
mértéke mind a járdaépítés, 
mind pedig a járdafelújítás 
esetében 5.000,- Ft/m2. Ez 
hozzávetőleg a lakossági be-
ruházások anyagköltségeinek 
a felét fedezi. Hogy kik és 
milyen feltételekkel vehetik 
igénybe, ezt is rögzítették.  De 
most döntöttek a képviselők 
az óvodák nyári zárva tartá-
sáról és ügyeleti rendjéről is. 
Eszerint a Lövész, valamint 
a Széchenyi úti óvoda és tag-
óvodái június 29 és július 24 
között tartanak zárva. A Pesti 
úti óvoda és tagóvodája pedig 
július 27 és augusztus 19 kö-
zött tartja a nyári szünetet. 
Természetesen ügyelet – vál-
tott helyszínen – folyamatosan 
lesz majd. 

Járdaépítés, bérleti díj emelés, beszámolók 
Megtartotta februári ülését a képviselő-testület
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Elfogadta a város az idei évi 
költségvetést, melynek fő-
összege mintegy 11 milliárd 
forint, ennyiből gazdálkodhat 
2020-ban Cegléd. Felújítási ki-
adások esetében több mint 400 
milliót terveztek, a beruházási 
kiadások összesen mintegy 2,1 
milliárdot tesznek ki.
Megfontolt, óvatos – így jel-
lemezték az előkészítők Ceg-
léd Város Önkormányzatának 
2020-as költségvetését. Az 
önkormányzat fi zetőképessé-
gének megőrzése érdekében 

intézkedéseket tesz a kiadások 
csökkentésére. Felhalmozási 
feladatokhoz pályázati forrá-
sokat keres. Új beruházást a 

fedezet rendelkezésére állása-
kor indít el – fogalmaz a ren-
delet. A beruházások között 
kiemelt kiadási tételént sze-
repel az útalapok lezárása és 
a kerékpárút építés folytatása 
is. A felújítási feladatok között 
van a Kossuth Ferenc utca 
felújítása, a piac fejlesztése és 
az önkormányzati épületek és 
közterületek felújítása is. 

A költségvetéssel kapcso-
latban – döntés előtt – sok 
vélemény hangzott el a tes-
tületi ülésen. Takátsné Györe 
Anett ( Fidesz-Kdnp) felszó-

ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST
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Dr. Ferenczi Norbert frakcióvezető, 
Fidesz-Kdnp: 

Menetrend szerint sikerült megalkotni a költ-
ségvetést, ami különösen nagy teljesítmény. 
Leginkább az anyagok megérkezésének tekin-
tetében. Ahogy az már az összevont bizottsági 
ülésen és a testület ülésén is elhangzott, a 
Fidesz frakció ekkora sze-
mélyes szerepvállalással 
még soha nem volt benne 
a költségvetés előkészíté-
sében. Most különösen 
fontosnak tartottuk azt, 
hogy véleményünkkel 
már az előkészítésben 
jelen legyünk. Erre azért 
is szükség volt, mert a 

gazdasági bizottság is megfogalmazta azt, 
ez a költségvetés alultervezett – bizonyos 
bevételekkel nem számolt – és nem elég 
konkrét. Éltünk azzal a lehetőséggel, hogy 
írásos előterjesztést tettünk a testület asz-
talára. Képviselői adatok, információk – a 
hozzájuk beérkezett kérések alapján – al-

kottunk meg kiegészítést. 
A városrészeket érintő 
fejlesztések – út- és járda-
felújítások, közvilágítás 
bővítése – kerültek ebbe. 
A testületi ülésen pedig 
befogadtuk az ellenzék 
képviselőjének kéréseit 
is. Ezek is bekerültek a 
költségvetésbe. 

VÉLEMÉNYEK 
A KÖLTSÉGVETÉSRŐL 

Dr. Csáky András, polgármester: 
A költségvetéssel kapcsolatban elmondható: 
konzervatív költségvetés született. Sok be-

ruházás van folyamat-
ban. Ezek közül soknak 
– az elhúzódás miatt – a 
bekerülési költsége je-
lentős mértékben meg-
növekedett. Bizonyta-
lan, hogy pótforráshoz 
hozzájutunk-e. Erre is 
gondolni kellett, amikor 
pénzt tartalékoltunk. A 

működési kiadások mellett jelentős tartalé-
kot próbáltunk tehát ilyen célokra képezni. 
A Fidesz-Kdnp frakcióval abban egyeztünk 
meg, hogy ha céltartalékba helyezünk ösz-
szegeket, akkor egy külön testületi ülésen 
határozzuk meg azoknak a beruházásoknak 
a sorrendjét, amelyek megvalósíthatók az 

év folyamán. Lényegében ezt írta felül a 
Fidesz-Kdnp kezdeményezése. Kevesebb, 
mint egy nappal a tárgyalás előtt 160 millió 
forinttal felemelték a helyi iparűzési adó 
bevételt. Ez azért is furcsa, mert egy külső 
könyvvizsgáló folyamatosan fi gyelemmel 
kísérte a költségvetés készítését. Ő auditál-
ta, hogy a költségvetés megfelelően óvatos 
és megvalósítható.  A Fidesz-Kdnp az egyik 
Cegléden működő cég nagy beruházására 
hivatkozott, ami valóban folyamatban van, 
de információim szerint a legnagyobb té-
tel az eszközbeszerzés lesz. Vagyis nem 
feltétlenül növeli olyan mértékben a helyi 
adók bevételét, mint ahogy ők gondolják. 
A költségvetést végül – a Fidesz-Kdnp 
képviselőinek módosításával – elfogadta a 
testület. Én tartózkodtam. Ennek oka pedig 
az volt, hogy megalapozatlannak tartottam 
a módosítást. Nyugodt lelkiismerettel ezt a 
költségvetést én nem tudom elfogadni, nem 
nem-el, hanem tartózkodással fejeztem ki az 
ezzel kapcsolatos kételyeimet. 



10. oldal

lalásában úgy fogalmazott, a 
költségvetési tervezetben nem 
látja eredményét annak, hogy 
nemrég létrejött a pénzügyi 
ellenőrző bizottság. Számos 
számszaki elírás szerepelt a 
tervben. Pedig együttmű-
ködésük jeléül – az ellenzék 
elnöklésével is – támogatták 
a bizottság létrejöttét. 

Klément György (Fi-
desz-Kdnp) örömét fejezte 
ki, hogy a frakció két kép-
viselője által kezdeményezett 
módosításnak köszönhetően a 
polgárőrök is több támogatást 
kaphatnak a korábban terve-
zetteknél. Illetve az országos 
hírű – sőt világszerte ismert 

– gyümölcskutató intézet 
számára is elkülöníthettek 1 
millió forintos tartalékot. 

Imregi Tibor ( Fidesz-Kdnp) 
pedig arról beszélt, hogy az 
eredeti tervezetben nem ta-
pasztalta az elmúlt öt év vá-
rosfejlesztésének folytatását. 

Reményét fejezte ki, hogy a 
beépített fejlesztési tervek va-
lóban megvalósulhatnak és ha 
végül plusz bevételek érkez-
nek a helyi iparűzési adóból, 
azokat is sikerül hasznosan 
felhasználni. 

László Ágnes ( Czigle Egye-
sület) arról tájékoztatta a 
képviselő testületet, hogy sok 
más városrészhez hasonlóan 
az ő körzetében is szükség 
lenne felújításokra, számos 
probléma vár megoldásra. 
A költségvetési rendelet-
hez kapcsolódó előterjesztés 
során az ő indítványait is 
– tételesen – beépítették a 
tervezetbe. 

Fehér István frakcióvezető, 
Czigle Egyesület:

Érdekes a költségvetés története, mert gya-
korlatilag folyamatos tárgyalásban 
és vitában voltunk. Eredetileg volt 
egy szerényebb költségvetés. A 
bevételek tekintetében. Mi a testü-
leti ülés reggelén arra készültünk, 
hogy ha nem tisztázódik, valójában 
a bevételekre hogyan és milyen 
ütemben lehet számítani, felesle-
ges hozzájuk kiadásokat tervezni. 

Ezzel együtt most azt gondoljuk, használ-
ható költségvetés született. Ami pedig azt 
mutatja, hogy ez a költségvetés működni is 

tud a későbbiek folyamán, az az, 
hogy a bizonytalannak gondolt 
tételek tartalékba kerültek. Vagyis 
ezek felhasználásra csak akkor lesz 
lehetőség, ha van konkrét bevétel 
is. Erről pedig a bizottságoknak és 
a testületnek dönteni is kell majd. 
A költségvetést végül elfogadásra 
javasoltuk.
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A nemzetközi szokásnak meg-
felelően a választást köve-
tő 100 nap eltelével a média 
megkeresi a választott vezető 
politikusokat kérdéseivel. Így 
tettem én is, január végén meg-
látogatva dr. Csáky Andrást 
Cegléd város polgármesterét, 
aki a 2019. október 13-ai vá-
lasztás eredményeként lakó-
helyünk önkormányzatának 
vezetője lett öt esztendőre. 

– A kampányidőszakban 
a „Mi az első három intéz-
kedés, amit megválasztása 
után tenne?” újságírói kér-
désre azt válaszolta „Bízom 
a korrekt átadás-átvétel-
ben, és ha más fontosabb 
dolog nincs: Trágyaszag, 
Gyorsulási verseny, PIMI.”  
Korrekt volt-e az átadás-át-
vétel, és az első száz nap-
ban milyen eredményre 

jutott a három téma meg-
oldásában?

– Korrekt átadás történt, 
bár az adatok értelmezésében 
időnként különbözőségek 
merülnek fel.

A gyorsulási verseny elleni 
fellépés kapcsán a következő 
intézkedések születtek.  Az 
ügyben november közepén 
egyeztettünk a Ceglédi Rend-
őrkapitányság, és az Országos 
Rendőrfőkapitányság Infor-
matikai Fejlesztési Főosztálya 
illetékeseivel, valamint tár-
gyaltunk egy olyan informa-
tikai cég képviselőivel, akik 
úgynevezett speed camerát, 
vagyis sebességmérő kame-
rát forgalmaznak majd, az 
akkor még folyó tesztpróba 
befejeztével. Azt a tájékoz-
tatást kaptuk, hogy ameny-
nyiben a teszt eredménnyel 
zárul, akkor ilyet helyeznek 
ki Cegléden. Fontos, hogy a 
kamera kompatibilis a hasz-
nálatban lévő Véda Közúti 
Intelligens Kamerahálózat 
rendszerével. Az ügyben az el-
múlt időszakban nem kaptam 

100 NAPPAL A VÁLASZTÁS UTÁN
Dr. Csáky András polgármester válaszol
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további tájékoztatást, ezért a 
múlt héten levélben fordul-
tam az ORFK-hoz, melyben 
tájékoztatást kértem, hogy 
eredményesen lezárult-e a 
kamera kísérleti üzemmódja. 
Amennyiben igen, úgy kér-
tem, hogy adják ki a Véda 
rendszerhez való kapcsolódási 
engedélyt. Pozitív elbírálás 
esetén várjuk az ORFK meg-
állapodástervezetét. Csak ezt 
követően tudjuk a kamerákat 
megrendelni.

Ami a sertéstrágya bűzt 
illeti, nem sokkal a megvá-
lasztásomat követően meg-
látogattam a vállalkozót és 
megtekintettem a telepet. 
Megállapodtunk abban, hogy 
mindkét fél mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a le-
hető legkisebbre csökkentse a 
felmerült problémákat. 

Ezzel párhuzamosan, de 
ettől függetlenül bízva a szub-
szidiaritás elvében – vagyis 
abban, hogy minden dön-
tést és végrehajtást a lehető 
legalacsonyabb szinten kell 
meghozni, ahol a legnagyobb 
hozzáértéssel rendelkeznek –, 
törvénymódosító javaslatot 
készítettem. Előterjeszté-
semet a képviselő-testület 
a múlt év november 21-ei 
ülésén a 341/2019. (XI. 21.) 
önkormányzati határozatá-
val egyhangúlag támogatta.  
Javasoltam a 2011 előtti jogi 
szabályozást visszaállítani, 
hogy az állattartás helyi sza-
bályait ismét az önkormány-
zatok állapítsák meg. Azon 

elképzelésem, hogy az ügyben 
forduljunk az Alkotmány-
bírósághoz, az időközben 
hozott jogszabályi változá-
sok miatt nem lehetséges. A 
módosító javaslatot átadtuk 
Földi László országgyűlési 
képviselő úrnak. Bízunk a 
pozitív végkifejletben. Ami a 
Patkós Irma Művészeti Iskola 
ügyét illeti emlékeztetőül el-
mondom, hogy az intézmény 
a tulajdonosa szeretne lenni 
annak az épületnek, amelyben 
jelenleg a laktanya területén 
tevékenykedik, mert csak így 
tud különböző pályázatokon 
indulni. A laktanyát 2006-
ban Kormányhatározattal 
ingyen kapta meg a város. 
Az átadás célhoz kötötten 
történt, mely szerint – többek 
között – „közép- és felsőfokú 
iskola” céljára hasznosítha-
tó. Az időközben módosult 
jogszabályok, különösen az 
önkormányzati törvény ebből 
a szempontból nem egyértel-
mű. Ezért december végén 
írásban állásfoglalást kér-
tem Bártfai-Mager Andrea 
miniszter asszonytól, aki a 
nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter. 
Kérdésem arra irányult, hogy 
az önkormányzat ingyenesen 
átadhatja e kizárólagosan 
közoktatási célra az ingat-
lant az iskolának. Illetve, ha 
csak visszterhes vagyonát-
ruházás jöhet szóba, akkor 
az önkormányzat eltérhet-e 
a vagyonértékeléstől, azaz 
annál kedvezőbb eladási árat 

is megállapíthat. Várjuk a 
miniszter asszony válaszát. 
Nemcsak ez a három téma, 
hanem az élet bizonyította 
az elmúlt 100 napban, hogy 
ha egymást nem ellenségnek, 
hanem partnernek tekintjük, 
akkor közösen minden prob-
lémát meg tudunk oldani, 
vagy azokat jelentősen tudjuk 
csökkenteni.

– Mi volt a legkellemetle-
nebb élménye eddig a pol-
gármesteri munkájában?

– Csak a szépre emlékez-
zünk, nem szeretek hátrafelé 
tekingetni. Az előttünk lévő 
feladatok kötik le az energi-
ámat. Csak köszönettel tarto-
zom a városháza dolgozóinak 
az áldozatos munkájukért.

– Mi volt a legkelleme-
sebb élménye az eddigi 
polgármesteri munkájá-
ban?

– A legkellemesebb élmény 
az a közigazgatás volt, amely 
itt fogadott. Bár az első na-
pokban csöndben méregettük 
egymást. A hivatali apparátus 
minden képzeletemet felül-
múlóan tekinti magáénak a 
város működtetésének fon-
tosságát. Ez nagyon nagy 
örömöt okoz a számomra. 
Továbbá még mindig érzem 
azt a mérhetetlen támogatást 
és bizalmat, mely a választási 
küzdelmek során megvalósult 
irányomba. De ez nagyon 
nagy felelősséget hárít rám, 
aminek napról-napra igyek-
szem eleget tenni.

Kőhalmi Dezső
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F. Várkonyi Zsuzsa: 
Férfi  idők lányregénye 

F. Várkonyi Zsuzsa regénye 
első megjelenése, 2004 óta 
hatalmas siker az olvasók 
körében, fi lmadaptációja, a 
2019-es Akik maradtak pedig 
világszerte kivívta a kritikusok 
elismerését.

A szerző így írt a mű hát-
teréről: „A szép-emberit akar-
tam megírni, azt, amit az én 
túlélőimtől kaptam, láttam. 
Az ocsmány-emberit már any-
nyian megírták, és olvassák is 
boldog borzongással. Hátha a 
szépre is lesz kíváncsi szem és 
fül. Ezt a történetet nekik, az 
élesfülűeknek ajánlom. Csak 
meg kell hallani a gyógyító 
szavakat. 

1948. Mindenkinek mást 
jelent. Én például a szüle-
tésemmel voltam elfoglalva. 
Ennek a történetnek a hősei 
a túléléssel küszködtek. Talán 
szebben, mint sok kortársuk. 
Mert korábbi életükből volt 
elegendő szeretetforrásuk, 
ami nemcsak 44 traumáját 
segített begyógyítani, ha-
nem 1950-et is átvészelni. 
Szabad-e ebben a férfi világ-
ban leírni, hogy a gyógyítás 

mindig a szeretetről szól? 
Nekem hivatásom is ez lett. 
Ugyanerről írok pszichológiai 
könyveimben is. Csak ez most 
egészen más. Személyes.”

A történet szerint 1948 
nyarán Körner Aladár nő-
gyógyásznál egy kétségbe-

esett asszony és egy fi atal lány 
jelentkezik be. Klára, aki a 
háború során szüleit és test-
véreit is elveszítette, tizenhat 
éves, kórosan sovány, olyan, 
mintha nem akarna felnőni. 
A férfi , aki családjából egye-
düliként élte túl a vészkor-
szakot, hamar felismeri a 
lány szótlansága és kamaszos 

dühe mögött azt a magányt 
és szeretetvágyat, amellyel 
neki is nap mint nap meg kell 
küzdenie. Mindketten sokat 
veszítettek, és mindketten 
szeretnének új életet kezdeni, 
miközben körülöttük már a 
Rákosi-rendszer diktatúrája 
alakul. Együtt kell szembe-
nézniük a múlt árnyaival és 
a nem éppen fényesnek tűnő 
jövő kihívásaival. 

Aladár és Klára között rövid 
idő alatt különleges, mások 
számára nehezen értelmez-
hető barátság szövődik. Egy 
barátság, amely felette áll 
minden társadalmi normá-
nak, és segít, hogy a háború 
elmondhatatlan szörnyűségei 
után e két ember újra meg-
tanuljon élni és szeretni. 

Természetesen egy ilyen 
kapcsolat nem maradhat rejt-
ve a kíváncsi szemek elől, és 
a rosszindulat mindig ott 
munkál azokban, akik vala-
mit nem értenek, vagy nem 
akarnak megérteni. De sze-
rencsére, ahogy a szerző is 
megemlítette, ő a „szép-em-
berit” akarta megírni, és si-
került is neki. 

Pap Zoltán 

KÖNYVAJÁNLÓ
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Filmfesztivált hirdet.
•
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– Mi inspirált a mesekönyv 
megírására?

– Régi vágyam volt ez a 
családi album. Nagyon sok 
olyan dal születte az elmúlt 
években, melyek a család-
ról szólnak. Az új dalainkat 
szerettem volna egy olyan 
köntösben megjelentetni, 
ami kicsit többet ad annál, 
hogy megjelenik egy zenei 
CD. Szerettem volna minden 
dalhoz egy mesét csatolni, 
úgy, hogy külön-külön a da-
lok és a mesék is megéljenek, 
de mégis együtt adjanak egy 
teljes egészet. Sokáig gondol-
kodtunk azon, hogy ki írja 
meg ezeket a történeteket. 
Aztán egyik reggel arra éb-
redtem, hogy nem tudom az 
érzéseimet, emlékeimet elma-
gyarázni senkinek, úgyhogy 
nekem kell megírni. Már csak 
a bátorságomat kellett össze-

szedni, hogy valóban, neki is 
merjek állni, mert bár sokat 
írtam az elmúlt időszakban, 

de hát azért a meseírás egy 
egészen más műfaj. Végül 
belevágtam. Az első mesét 
nem is a férjemnek mutattam 
meg, hanem az illusztrátornak 
Szimonidesz Hajnalkának, 

akivel már az előző, „Igazi 
karácsony” című lemez kap-
csán együtt dolgoztunk. Nem 
volt kérdés, hogy most is ő 
lesz az, aki az illusztrációkat 
megrajzolja. Nagyon inspi-
ráló volt számomra, ahogy 
fogadta az írásaimat. Ez na-
gyon élménydús és izgalmas 
munkafolyamat volt. Írtam 
mesét éjszaka, írtam mesét 
a nyaraláson a tengerparton, 
írtam mesét a nagylányomra 
várva a Marczibányi téri műv-
házban. Ahol csak tudtam 
írtam, és egyszer csak készen 
lett a könyv.

– Mennyire vonható pár-
huzam a történeteid sze-
replői és a családod min-
dennapjai között?

– Fellelhető a sorok között 
abszolút a gyerekkorom. Szól 
a barátaimról, családomról. 
Persze arról tudok írni, amit 
megéltem, megtapasztaltam. 
Nyilván azt is hozzáteszem, 
amit elképzelek. Vannak ben-
ne felismerhető fi gurák, hely-
zetek, de nem egy konkrét 
történet van megírva egy-egy 

Múlt év őszén jelent meg a ceglédi születésű színésznő, éne-
kesnő Farkasházi Réka első mesekönyve. Az „Életmesék” 12 
kedves történetét a zenekara által írt 13 vadonatúj „Tinta-
nyúl-dal” ihlette. A ceglédi koncertturné apropóján ültünk 
le beszélgetni.

ÉLETMESÉK
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mesében, inkább több minden 
összeszövögetve. 

– A kislányodnak olvastál 
már belőle?

– Igen, bár azért ő még kicsi 
ahhoz, hogy lekösse egy-egy 
hosszabb történet. De a zené-
ket ismeri, imádja, táncol rá. 
A nagyobbak már nincsenek 
abban a korban, hogy meséket 
olvassak nekik, de szeretik. 
Büszkék rám. Azt hiszem.

– Énekesnő, színésznő 
s nem mellesleg három 
gyermekes édesanya vagy. 
Most kezditek – éppen Ceg-
léden – a Tintanyúl zene-
karral az Életmesék zenei 
anyagának koncert tur-
néját. Hogy fér bele ennyi 
minden az életedbe?

– Azt gondolom, hogy min-
den nő, aki családról gondos-
kodik – akármekkora csa-
ládról – eleve zsonglőrködik 
az idővel. Én sem teszem ezt 
másként, csak az én mun-
kámnak kicsit máshogy van 
rendszere. Nyilván nagyon 
nehéz eleve három gyerekkel 
azt megoldani, hogy mindig, 
mindenhol ott tudjak lenni. 
Az életem tele van lelkifur-
dalással, mert ha az egyikkel 
edzésen vagyok, akkor a má-
sik kettővel nem vagyok. Vagy 
cipelek mindig, mindenkit 
magammal, de ez nyilván rit-
kán életképes helyzet, szóval 
nem könnyű és nem is egye-
dül kell csináljam szerencsére, 
mert a férjem nagyon jó társ 
és partner ebben is.  Sokat 
segítenek a szüleink, és hát 

van pótnagymama, mert a 
nagyszülők Cegléden élnek, 
tehát a hétköznapokban ők 
nem tudnak velünk lenni. 
Mindegyikük dolgozik még. 
Az évek során megtanultam 
azt, hogy mindig az adott 
feladatra koncentráljak, mert 
különben szétszakadnék.

– Merre felé viszitek az 
Életmeséket?

– Rengeteg felé megyünk 
idén az országban. Nagyon 
nagy az érdeklődés az elő-
adás iránt, ami nekem óriási 
dolog, mert sok munkánk van 
mögötte. Az elmúlt 14 éveben 
sokat tanultam, képeztem 
magam, megtaláltuk egymást 
a zenekarral, összeálltak a 
láncszemek. Mindeközben 
megtanultam menedzsel-
ni az egészet, mert jó ide-
je egyedül csinálom, illetve 
asszisztensek segítségével. 
Megtaláltuk a közönségünket, 
ami egyre nagyobb. Most már 
teltházas koncerteket adunk. 
A MOM-ot megtöltöttük 
ötödjére. Ezeket megélni óri-
ási dolog. Így utólag már azt 
gondolom, hogy mindezért 
érdemes volt küzdeni. Így 
tényleg tudjuk értékelni a 
két Fonogram-díjat, meg azt 
is, hogy már jövő májusra 
kérnek időpontokat, és hogy 
végre hazamehetek Ceglédre 
is játszani, mert még nem éne-
keltem a Kossuth Művelődési 
Központban a zenekarommal. 
Nagyon jó érzés, hogy meg-
hívtak. 

– Jó másfél éves távlat, 

amit előre vetítettél. Új 
mesekönyv, lemez szere-
pel-e a terveid között, vagy 
a koncertturné teljesen 
kitölti az idődet?

– Idén nem csinálunk új le-
mezt, hanem ezeket a nagyon 
klassz dalokat szeretnénk 
minél több helyre eljuttatni. 
Művelődési házakban fellépni 
és nagy közönség előtt énekel-
ni régi vágyunk. A sors keze, 
hogy Ceglédre meghívtak 

bennünket, és ez a helyszín 
egyben a turnénk kezdete is.

Persze mindenféle egyéb 
nagy álmaim vannak. Sze-
retnék írni egy újabb me-
sekönyvet, már meg van a 
fejemben a következő. Sze-
retném összedolgozni az 
én színész létemet a zenei 
életemmel, picit színházia-
sabbá tenni a produkciót, 
legalábbis csinálni egy ilyen 
verziót is. Rengeteg tervünk 
van, a fiúk is nagyon ter-
mékenyek, sok dal születik. 
Hála istennek mindig van 
mit csinálnunk.

KozI
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A Ceglédi Városi Könyvtár 
helyismereti rovata

18. oldal

„Régen megállapíttatott s azt 
hiszem, hogy soha el nem 
muló örökigazság marad, 
hogy: a jó disznótor nem 
rossz! Disznót ölünk! Ahol 
ez a két szó esedékessé válik, 
ott már fesledeznek a jókedv 
bimbói s valami édes meleg-
ség zsong a szívek táján. …

A multban, dédapáink ide-
jében még nem volt ám ilyen 
magas árfolyama és tekinté-
lye a disznónak. Sőt ebben a 
régmult időben még nem is 
volt igazi kövér disznó. Még 
ezelőtt 80-90-100 évvel a kö-
vér disznó is csak imitálta és 
szimulálta a „kövér”-et. Tény-
leg azonban nem volt kövér. 
Hogy is lett volna, mikor még 
akkoriban kukorica se volt. 
Hiszen a kukoricának nagy-
ban való termesztése, illetve 
a vetésforgó egyharmadába 
való beállítása csak körül-
belül a mult század 50-es, sőt 
inkább 60-as éveiben kezdő-
dött. Mert eddig bizony csak 

árpácskán javították fel a ri-
deg-disznót. És milyen volt ez 
a rideg-disznó? A sertéskonda 
késő őszig a réti mocsarak-
ban turkálgatott s itt szedte 
össze a táplálékát: a csigákat, 
a férgeket, gyökereket. Késő 
ősszel azután a rideg kondá-
sok beterelték a sertéseket az 
erdőkbe. (Ilyen erdeink voltak 
Cegléden a Kappanhalomtól a 
kőrösi határig húzódó Gógá-
nyi-erdő is, valamint a kámáni 
erdő vagy helyesebben Töles.) 
Ezekben az erdőkben vadkör-
tével, de különösen makkal 
gazdagon terített asztal várta 
a sertés-sokadalmat. Az itt 
feljavult sertésekből állított 
azután hidasba a gazdanép 
annyit, amennyit éppen az 
árpatermés megengedett. A 
többi pedig künn maradt télre 
is a szabadban pásztoraival 
együtt. 

A disznóölés hajnalán már 
talpon van az egész ház. Forr 
a cúkoros bor vagy lobog a 
mézzel édesítendő jóféle tör-
köly. Mert hát hiszen bévülről 
is melegíteni kell ebb’ a kutya 
hidegben! Meg azután kurázsi 
is kell, mert a disznó egy kicsit 
vadas. Már űzik, hajtják is az 

udvaron s mire le bírják fogni 
és hosszú sivalkodás után egy, 
a katonaságtól hazaszerzett 
régi bajonettel elcsendesítik a 
hizót, akkorra az egész társa-
ság kifárad és kimelegszik úgy, 
hogy már emiatt kell bemenni 
a házba, ahol az asztalon várja 
őket egy kis harapnivaló, meg 
egy kis borocska. 

A disznót pedig ugysem 
kell már félteni, jó helyen van 
az már, nem szalad el többé s 
végtére is holnap is lesz nap s 
majd megtöltik akkor a kol-
bászt, hurkát: mér’ is volna 
az oly sietős, hiszen ma még 
csütörtök van, a disznótor 
meg ugyis szombaton lesz, 
tehát nincs mért aggódni és 
kapkodni.

Így ment ez régen! Óh, hogy 
mennyi jókedv, mennyi virá-
gos pillanat is fakadt a kövér 
disznó nyomán! Dal, muzsi-
ka és tánc kisérte torát. S ha 
akkortájt – a régi jó időben 
– valaki disznót ölt, azt bizony 
az egész község megtudta. Ma 
pedig a szomszéd kutyája se 
igen tudja meg! És csodálatos, 
ma még a disznók sem olyan 
hangosak, mint régen…”

(Ceglédi Kisgazda, 
XV. évf. 7. sz., 

1934. február 16., 1-3. o.)

Így disznóölés idején…
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FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET
Helye: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 17. 

Telefonszám: 06-1-301-6969, 112, 104.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Helye: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9. 

Telefonszám: 06-1-301-6969, 112, 104.

Orvosi és gyógyszertári ügyeletek

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A központi háziorvosi ügyelet szóbeli tanácsadásra használható telefonszáma: 

06-20/983-9269

Február 20.: Szent Anna Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 11. Telefonszám: 316-620

Február 21.: Belvárosi Gyógyszertár Cegléd, 

Szabadság tér 9. Telefonszám: 500-079 

Február 22.: Gyógyír Gyógyszertár 2700 Cegléd, 

Rákóczi út 7. Telefonszám: 319-200

Február 23.: Pingvin Patika Cegléd, Múzeum u. 

2-4. Telefonszám: 500-295 

Február 24.: Schulek Gyógyszertár Cegléd, 

Kőrösi út 51. Telefonszám: 500-603, 30-531-

8678

Február 25.: PatikaPlus Gyógyszertár Cegléd, 

Malomtó szél 30. TESCO Áruház Telefonszám: 

500-252

Február 26.: Tömörkény Gyógyszertár Cegléd, Rá-

kóczi út 46-49. Telefonszám: 310-524, 30-531-8675 

Február 27.: Szent Imre Gyógyszertár Cegléd, 

Szent Imre h.u.22. Telefonszám: 315-845

Február 28.: Kígyó Patika Cegléd, Reggel u. 2. 

Telefonszám: 315-114

Február 29.: Felszegi Gyógyszertár Cegléd, 

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

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozata alapján, 2019. 
augusztus 1. napjától  a ceglédi gyógyszertárak ügyeleti ideje a következő:

a)  Munkanapon és folyó évben rendeletben rögzített rendkívüli munkanapokon 20.00 
órától 22.00 óráig,

b) Szombaton és pihenőnapon 19.00 órától 22.00 óráig
c) Vasárnap, és munkaszüneti napon 8.00 órától 22.00 óráig
Az ügyeletet teljesítő gyógyszertár elérhetőségéről a központi orvosi ügyeleten ellátásra 

kerülő betegek felvilágosítást kapnak.
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ORSZÁGOS 
RAJZPÁLYÁZAT

Mintegy 40 ceglédi diák vett 
részt a ,,Fiatalok az épített és 
természeti környezet védel-
méért” című versenyen. Az 
országos pályázatra készült 
rajzokat és festményeket feb-
ruár 28-ig a Kossuth Művelő-
dési Központban tekinthetik 
meg.

FELÚJÍTÁSRA GYŰJTENEK
Mintegy 500 ezer forint gyűlt 
össze a Pesti úti Óvoda jó-
tékonysági bálján. Az egyik 
csoportszobát szeretnék fel-
újítani az összegből, új asz-
talokkal, székekkel és szek-
rénysorral. Ha minden a terv 
szerint halad, szeptemberre 
a megújult csoportszobában 
indítják a tanévet – mondta 
az intézményvezető. A bálra 
a város vállalkozói és az in-
tézmények is ajánlottak fel 
tombolatárgyakat.

KI MIT TUD?

Több mint 160 versenyző és 
37 produkció jutott tovább 
a Ki Mit tud verseny dön-
tőjébe, amit a Református 
Egyház Gyülekezeti Házá-
ban tartottak. A térségi meg-
mérettetésen szakmai zsűri 
bírált. A legjobbak értékes 
ajándékokat, mint például 
művészi tábor belépőt és 
különböző utalványokat 
nyertek.
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KÖZTÉRI LÁMPÁKAT GYŰJT
Régi, közvilágítási lámpatesteket és izzó-
kat gyűjt a Cegléden élő Ryczek Győző. 
A több mint 30 darabból álló magán-
gyűjteményében számos, ritkaságszámba 
menő darab van. A lámpák egy részét 
restaurálja is. Gyűjteményében van olyan 
lámpa, ami az 1920-as években a Rákóczi 
úton működött. A mutatós és működő 
lámpákból később kiállítást szeretne lét-
rehozni Cegléden.

Ezüstérmet nyert Lőrincz Viktor a római 
birkózó európa-bajnokságon. Viktor köny-
nyedén eljutott a döntőig, ahol azonban ukrán 

ellenfelét már nem tudta legyőzni. A 29 éves 
birkózó karrierje harmadik Eb-érmét szerezte 
meg a 2012-es bronz és a 2017-es arany után.

NETEZZ BIZTONSÁGOSAN!
Kihívó öltözetben készült fotók és videók 
jelentik a legnagyobb veszélyt a közösségi ol-
dalakon. A kiskorúak zöme nincs tisztában 
vele, mekkora bajba sodorhatja magát, ha nem 
megfelelően használja ezeket az oldalakat. Az 
instagram mellett a tiktok nevű netes alkalma-
zás a legnépszerűbb. A rendőrség rendszeresen 
felhívja a tinik fi gyelmét az internet veszélyeire. 
Legutóbb a Református Általános Iskolában 
beszélgetett erről a gyerekekkel Sós Zsanett, 
tőrzsőrmester. 

VIKTOR ÚJABB SIKERE
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KRÍZISFA
Az idei télen eddig 44-en kaptak úgynevezett krízisfát 
Cegléden. Az önkormányzat azoknak ad 3 és 5 mázsa kö-
zötti tüzifát, akik például munkanélküliség, haláleset vagy 
válás után nagyon nehéz anyagi körülmény közé kerülnek 
és nem tudnak tüzelőt venni. A krízisfa iránti kérelmet a 
Család és gyermekjóléti szolgálatnál kell jelezni.
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ceg-
léd településen a hivatal elnöke által 2020-ra 
engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfel-
vételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a következők:

•  1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő 
felvételei

• 1942 A lakosság utazási szokásai
•  2153 Háztartási költségvetési és életkörül-

mény adatfelvétel, naplóvezetés
•  2154 Háztartási költségvetési és életkörül-

mény adatfelvétel, éves kikérdezés
Az adatfelvételekből származó eredmények 

nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében.

Az összeírási munkát a Központi Statiszti-
kai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft . (Statek Kft .) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

A válaszadásra kijelölt háztartások kivá-
lasztása a KSH népszámlálási adatállomá-
nyának aktualizált változatából véletlenszerű 

mintavétellel történik, az ország különböző 
településein.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai 
Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény, valamint az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általá-
nos adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más 
szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. 
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, 
összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság részére munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, 

pénteken 8:00 és 14:00 óra között
a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve 

a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további 
felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási 
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu 
internetes oldalon található

Adatszolgáltatóknak /Adatszolgáltatás tel-
jesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések 
menüpont nyújt tájékoztatást.

Központi 
Statisztikai Hivatal

Tájékoztatás adatgyűjtésről
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VILÁGBAJNOK 
A GIMIBEN

Koncz Petra, ceglédi 
származású országos 
női bajnok és ötszö-
rös csocsó világbajnok 
oktatta a gimiseket 
az iskola klubjában. 
A sportoló kiemelten 
fontosnak tartja, hogy 
a diákok megismerjék 
a minőségi játékot.

Értesítés ügyfélfogadás szüneteléséről
Értesítem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) ügyfeleit, hogy 

2020. február 28-án, pénteken, a KÖH Hatósági és Igazgatási Iroda szociális, 
valamint építésügyi csoportjánál nem lesz ügyfélfogadás.

Az építésügyi igazgatási feladatok március 1-jétől a Pest Megyei Kormányhivatal feladat- 
és hatáskörébe kerülnek, ezért a két szervezeti egység helyet cserél. Az ügyfélfogadás a 
költözés miatt szünetel.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy 2020 
I. félévben esedékes helyi adójukat 2020. már-
cius 15-ig fi zethetik meg pótlékmentesen!

Felhívjuk valamennyi gazdálkodó szervezet 
fi gyelmét – ide értve az Egyéni Vállalkozók 
Nyilvántartásában (EVNY) szereplő magán-
személyeket is – (továbbiakban: vállalkozók), 
hogy 2018. január 1. óta elektronikus úton kö-
telesek kapcsolatot tartani az önkormányzati 
adóhatósággal.

A vállalkozók a saját tárhelyükre (ügyfél-
kapura vagy cégkapura) kapnak értesítést az 
adófolyószámlájuk egyenlegéről, a befi zetendő 
adó összegéről.

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
elektronikus ügyintézést biztosító kötelezett-
ségének törvényi előírások alapján, az ASP 
rendszeren keresztül tesz eleget. 

A változás bejelentési és a bevallási nyom-
tatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT POR-
TÁLON, https://ohp-20.asp.lgov.hu/ online 
ügyfélkapus bejelentkezés után kitölthetőek, 
letölthetőek, valamint elektronikusan be-
küldhetők.

Ezen a portálon van lehetősége pl. az 
adózónak egy kiválasztott önkormányzati 
adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenlege 
lekérdezésére. Az önkormányzati adóhatóság 
az arra kötelezettekkel kizárólag elektronikus 
úton tarthat kapcsolatot, ezért papír formá-
tumban:

1. nem szolgáltat adatot,
2. nem küld egyenlegértesítőt és
3. postai készpénz-átutalási megbízást sem.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötele-

zett adózó a fi zetési kötelezettségét belföldi 
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással 
köteles teljesíteni.

A számlanyitásra nem kötelezett egyéni 
vállalkozó fi zetési kötelezettsége teljesítése 
érdekében a postai készpénz-átutalási meg-
bízást az Adóhatóságunknál tudja átvenni.

Személyes tájékoztatást az Adóhatósági Iro-
da ügyintézői adnak ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő 
2020. március 1-jétől:

Hétfő: 12.30-18.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 12.30-16.00
Csütörtök: nincs
Péntek:  08.00-12.00
Kérjük, az esedékes helyi adókat határidőben 

befi zetni szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

KÖZELGŐ HATÁRIDŐ
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HOMMAGE À NAGY LÁSZLÓ LÁZÁR

Február 21-én 17.00 órakor nyílik a Ceg-
lédi Galériában városunk nemzetközi hírű 
grafi kusművészének tiszteletére rendezett 
emlékkiállítás. A tárlat két helyszínen kerül 
megrendezésre. A Ceglédi Galériában Nagy 
László Lázár alkotásaiból válogatott kiállítás 
tekinthető meg. A Kamaragalériában egykori 
munkatársak, tanítványok, művészbarátok 
erre az alkalomra készített alkotásai kerül-
nek bemutatásra. A program Cegléd Város 
Önkormányzatának és a Kossuth Művelődési 
Központnak a támogatásával, dr. Juhász Ist-

ván szervezésében valósul meg, és március 
14-ig tekinthető meg. Forrás: Facebook 
Ceglédi Galéria; Kép: Nagy László Lázár: 
Önarckép (2018)

MÚLT A JELENBEN

A Ceglédi Alkotók Egyesülete 
képzőművészeti szekciójának 

kiállítása látható a Kossuth 
Múzeum földszinti termében. 
A Ceglédi Alkotók Egyesülete 
városunk több évtizedes ak-
tív múlttal rendelkező alko-
tócsoportja. Szekciói közül 
folyamatosan benne vannak 
Cegléd vérkeringésében a 
kézműves-, a fotográfus, és 
a képzőművészeti szekció 
tagjai. Utóbbiak hónapról 

hónapra bemutatkozási le-
hetőséget kapnak különböző 
intézményekben. Így például 
a Kossuth Művelődési Köz-
pont kiállítótereiben idén 
három alkalommal találkoz-
hatnak majd velük. Addig is 
szíves fi gyelmükbe ajánlom 
múzeumi tárlatukat, melyen 
12 alkotó, mintegy 30 műve 
tekinthető meg.

kulturális
paletta

HUNGARIA NOSTRA „FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS 
TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT” 

Fenti című országos rajzpályázat helyi kiállítása – a Ceglédi Város-
védő és Szépítő Egyesület, valamint a Tetz Alapfokú Művészeti 
Iskola szervezésében – a ceglédi Kossuth Művelődési Központ 
színházi előterének földszintjén tekinthető meg február 28-án, 
18.00 óráig. Forrás: Facebook Ceglédi Galéria; Kép: Vágó Attila, 
11 éves, Tetz AMI, III. díj.

Az oldalt összeállította 
KozI
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A Kossuth-kultusz ceglédi ha-
gyománya 2014 óta szerepel az 
UNESCO Szellemi Kulturális 
Örökség Nemzeti Jegyzékén. 
A kitüntető címet csak élő ha-
gyományoknak ítélik oda, így 
e címre büszkék lehetünk. A 
2020. évi visszaemlékezésre ja-
nuár 25-én került sor a Kossuth 
Múzeumban. A hagyományt 
folyamatosan ápolni, gondozni 
kell, erre hívta fel a fi gyelmet dr. 
Kürti György, a TURINI Szá-
zas Küldöttség Múzeumbaráti 
Kör elnöke és Reznák Erzsébet 
múzeumigazgató is.

A Kör közgyűlésének „hiva-
talos” részét követően került 
sor Csorba László történész 
előadására. Csorba László a 
neves festő, Barabás Miklós 
ükunokája, a Nemzeti Múzeum 

volt főigazgatója rendkívül 
szuggesztív előadást tartott 
Kossuth amerikai útjának előz-
ményeiről, Kossuth fogadtatá-
sáról Amerikában, valamint 
néhány akkori világpolitikai 
összefüggésre is felhívta a népes 
hallgatóság fi gyelmét.

Kossuth a szabadságharc bu-
kását követően kénytelen volt 
menekülni Magyarországról. 
Először Törökországban volt, 
ahonnan a Habsburg hatalom 
a kiadatását kérte. Erre ugyan 
nem került sor, de kénytelen 
volt Isztambultól távolabb, bel-
ső száműzetésbe vonulni. A tö-
rököknek kapóra jött, hogy az 
Egyesült Államokból hivatalos 
meghívást kapott Kossuth, ko-
molyabb diplomáciai bonyoda-
lom nélkül megszabadulhattak 
a kellemetlen vendégtől.

Az amerikaiak hadihajót 
küldtek Kossuthért. Mielőtt 
átkelt volna az óceánon Lon-
donban is ünneplő tömeg fo-
gadta. Az Egyesült Államokban 
a ’Th e nation’s guest’(A nemzet 
vendége) kitüntető címmel fo-
gadták (Kossuthot megelőzően 
csak La Fayette kapta meg ezt 
a címet!). Amerikába érve 
fogadta az Egyesült Államok 
elnöke, számos helyen mondott 
beszédet, óriási ünneplésben 

volt része az USÁ-ban töltött 
mintegy nyolc hónap alatt. 
Az amerikaiak együttérzését 
elnyerte a magyar szabadság 
ügye iránt. Ennél többre nem 
telt akkoriban, mert az Egyesült 
Államok még messze volt a ma 
ismert világhatalmi státuszától.

Kossuth számos szobrot ka-
pott Amerikában, városok, 
megye, intézmények, sőt em-
berek viselik a nevét (utóbbiak 
keresztnévként). Ilyen módon 
Kossuth Amerikában is élő ha-
gyománnyá vált.

Ohio-ban tartott beszédé-
ben mondta, hogy: „Korunk 
szelleme a demokrácia. Min-
dent a népért, mindent a nép 
által. Semmit a néppel a nép 
nélkül. Ez a demokrácia, és 
ez az uralkodó korszellem.”. 
Ezt a gondolatot két későbbi 
amerikai elnök is megidézte 
fontos beszédeiben, 1863-ban 
Abraham Lincoln, 1963-ban 
John Fitzgerald Kennedy. Ez 
valódi tiszteletadás Kossuth 
ma is megszívlelendő gondo-
latai előtt.

JI, a Krónikás

KOSSUTH AMERIKÁBAN
Száz ceglédi polgár látogatta meg Kossuth Lajost 1877. január 
24-én Turinban (Torinó). A küldöttség tagjai, majd leszármazot-
taik azóta is ápolják ennek a látogatásnak az emlékét. Az évente 
rendszeresen megrendezett ünnepi közgyűlés keretében neves 
történészek előadását hallgathatjuk meg. 2020-ban Csorba László 
történész emlékezett meg Kossuth Amerikai útjáról.
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„1989-ben születtem Ceglé-
den. Nagypapáim révén már 
gyerekkoromban belém ivó-
dott a sport szeretete. Több 
sportágat is kipróbáltam, mint 
például a judót, a teniszt, a 
kézilabdát, a focit valamint 
a tekét. Ezek közül a teke lett 
végül az, ami mellett hosz-
szabb ideig kitartottam. A 

nagy kedvencem a labdarúgás, 
de testvéreim által a kézi-
labdában és a kosárlabdában 
is érintett vagyok. Egyikük 
jelenleg a fi ú U16-os magyar 
kosárlabda-válogatott tagja.

Apai ágon vállalkozó csa-
ládról beszélhetünk. Hat év-
vel ezelőtt az én utam is ez 
lett, mikor családi segítség- gel belekezdtem saját onli-

ne marketinggel foglalkozó 
vállalkozásomba. A sporttal 
2015-ben fűztem újra szoro-
sabbra a kapcsolatot, ezúttal 
már szervezőként. Jezerniczky 
Attila hívására a Ceglédi Dü-
höngő Bajnokság főszervezője 
lettem, majd egyre több városi 
rendezvény lebonyolításában 
segítettem. Időközben Ványi 
Zsolt megkeresése után a 
labdarúgó szakosztályhoz is 
csatlakoztam technikai veze-
tőként. Ez idő alatt elvégeztem 

Sokan ismerik a városban. Annyira közelről viszont talán nem 
olyan sokan, amilyen közelre az alábbi sorok hozzák. Család, 
tanulmányok, sport, s a közéletben vállalt szerepek. A Ceglédi 
Hírmondó hasábjain most bemutatkozik Kőházi Ádám, aki ez 
év január elsejétől látja el a városi sportszervezői feladatokat.

„Hosszabb távra tervezek”

sport
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az MLSZ sportmenedzseri 
képzését is és a Pest Megyei 
Szabadidősport Szövetség el-
nökségéhez is csatlakoztam.

Sportszervezőként az egyik 
fő feladatom az, hogy lehe-
tőség szerint minél több új 
rendezvényt valósítsunk meg 
idén. Az újdonságok mellett 
a tervek szerint megmarad 
az Őszi sportnap a Budai úti 
fürdőnél, a Mikulás Futás és 
az egyébként a PEMESZ által 
szervezett Ceglédi Dühöngő 
Bajnokság, aminek Cegléd 
Város Önkormányzata ki-
emelt támogatója 2015 óta.

Az új szabadidősportos 
eseménynaptár kialakításánál 
fontosnak tartottam, hogy 
minden korosztályt meg tud-
junk mozgatni legalább egy 
eseményen. Az előttünk álló 
évben a terveim szerint öt 
új rendezvény kerül meg-
rendezésre, amelyekről folya-
matosan tájékoztatjuk majd a 
lakosságot. Érdemes elkezdeni 
követni a „Sportolj velünk 
Cegléd” Facebook oldalt, amit 
most indítottam azzal a céllal, 
hogy minden, de legalábbis 
a lehető legtöbb szabadidő-
sportos rendezvényről, ese-
ményről tájékoztatni tudjuk 
a ceglédieket.

A rendezvények megvalósí-
tása mellett három fontos cél-
kitűzésem van az idei eszten-
dőre. Az egyik egy nagy fel-
mérés az általános- és közép-
iskoláknál, hogy megtudjuk, a 
város oktatási intézményeiben 
a diákok hány százaléka spor-

tol rendszeresen, s ha sportol, 
akkor mit és hol? Amellett, 
hogy ez fontos információ a 
város számára, megmutatja 
azt is, hogy a diákok részére 
tervezett sporteseményeken 
kiket kell elsősorban meg-
mozgatnunk. A diákoknál 
maradva: szeretném, ha a 
sportszervezésbe is be tud-
nánk vonni az érdeklődő 

középiskolás tanulókat. Ezért 
most azon dolgozom, hogy az 
50 órás közösségi szolgálatot 
nálunk, az egyes események 
lebonyolításánál is teljesíthes-
sék a diákok. Végül – de nem 
utolsósorban – célom még, 
hogy az Önkormányzat, az 
iskolák és a klubok, szakosz-
tályok között egy folyamatos, 
hatékony kapcsolat legyen.

A sport természetesen szer-
ves része az életemnek. Heti 
egy alkalommal járok Cross-
Fitezni, baráti társaságom-
mal részt veszünk a városi 
tekebajnokságon, valamint 

amikor marad egy kis időm, 
akkor futni szoktam. Szeret-
ném, ha heti 1-2 alkalommal a 
későbbiekben is adódna lehe-
tőségem valamilyen mozgás-
formára, bár ez a vállalkozás 
és a sportszervezői élet mellett 
egyre nehezebb. 

Az idei esztendő az új 
feladatok éve lesz, a városi 
sportszervezőként betöltött 

szerepem mellett menyasz-
szonyommal készülünk a 
szeptemberi esküvőnkre. Mi-
vel a sportot és a szervezést 
is szeretem külön-külön és 
részesei voltak az életemnek, 
így a sportszervezés azt gon-
dolom, igazán nekem való 
feladat. Nem csupán munka, 
hivatás is számomra. A meg-
bízásom január 1-től az év vé-
géig szól. A sportszervezéssel 
is hosszabb távra tervezek, 
remélhetőleg a városnál, ami 
azt jelentené, hogy jól végez-
tem idén a munkámat.”

VGM 
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mozi-
műsor

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

FILMAJÁNLÓ:

A LÁTHATALAN EMBER
Cecilia Kass egy erőszakos kapcsolat csapdájában vergődik 
egy gazdag és briliáns tudóssal, de egyszer csak úgy dönt, 
hogy megszökik éjnek évadján, és elrejtőzik. Tervében segít-
ségére van a nővére, egy gyerekkori barát és annak tinédzser 
lánya. Ám amikor Cecilia erőszakos exe öngyilkosságot követ 
el, és hatalmas vagyonának egy jelentős részét feleségére 

hagyja, Cecilia arra gyanakszik, hogy élettársa halála csak 
színjáték volt. Amikor a hátborzongató események sora 
halálos fordulatot vesz, és szerettei életét veszélyezteti, 
Cecilia elméje kezd megbomlani, miközben kétségbeesetten 
próbálja bizonyítani, hogy kísérti őt valaki, akit senki sem 
lát... Főszereplők: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen

FEBRUÁR 20-TÓL FEBRUÁR 26-IG
Patkós Irma terem:
16:00 Sonic, a sündisznó – amerikai családi fi lm 

18:00 Ragadozó madarak – amerikai akciófi lm, kri-

mi, kalandfi lm

20:00 A vágyak szigete - amerikai fantasztikus 

kalandfi lm

Patkós Irma terem hétvégén: 
14:00 Dinó kiráy – amerikai családi animációs fi lm

16:00 Sonic, a sündisznó – amerikai családi fi lm 

18:00 Ragadozó madarak – amerikai akciófi lm, kri-

mi, kalandfi lm

20:00 A vágyak szigete- amerikai fantasztikus kalandfi lm

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 

18:00 kezdettel. keddtől szerdáig 19:45, szombat és 

vasárnap 14:00 kezdettel: Öngyilkos túra – feliratos 

norvég-német thriller

Csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 

19:45, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel: Seveled – 

magyar vígjáték

Csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, 

keddtől szerdáig 17:30 kezdettel: Wasp Network – Az 
ellenállók – francia-spanyol thriller

Csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 

15:45, keddtől szerdáig 17:45 kezdettel: Drakulics 
elvtárs – magyar vígjáték

FEBRUÁR 27-TŐL MÁRCIUS 4-IG
Patkós Irma terem:
16:00 Sonic, a sündisznó – amerikai családi fi lm 

18:00 A vadon hívó szava – amerikai családi kalandfi lm 

20:00 A láthatatlan ember – amerikai thriller 

Huszárik Zoltán terem: 
Csütörtöktől szombatig 15:45, hétfőn 18:00, keddtől 

szerdáig 19:45 kezdettel: 10 nap anyu nélkül – fran-

cia vígjáték

Csütörtöktől szombatig 17:45, hétfőn 20:00, keddtől 

szerdáig 15:45, szombat és vasárnap 14:00 kezdettel: 

A hegyek szigete – román-német krimi 

Vsütörtöktől szombatig 19:30, vasárnaptól hétfőig 

15:45, keddtől szerdáig 17:30 kezdettel: Zárójelentés 
– magyar dráma

Vasárnap 18 órai kezdettel: A vadon hívó szava
Vasárnap 20 órai kezdettel: A láthatatlan ember

PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS! 
FEBRUÁR 29. 14 ÓRA

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

SOK SIKERT!
A népszerű ifj ú ceglédi énekes, Kiss Attila An-
dor, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla 
Művészeti Kara hallgatója lett a Kárpát-me-
dencei Rendezvényszervező Egyesület titkára. 
S hogy az öröm teljes legyen Attila elárulta: 
májusra megjelenik az első CD-je, amelyen 
a szebbnél-szebb nóták, örökzöld slágerek, 
opera és operett darabok kísérője a szintén 
ceglédi Tánczos Tibor zongorista.

NYELVI VERSENY
Kistérségi nyelvi versenynek adott ott-
hont a Gimnázium. Angolból idén már 

80-an jelentkeztek. Közülük 18-an ju-
tottak tovább a második fordulóba. A 
németesek pedig 14-en mérték össze 
tudásukat és kreativitásukat. 
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