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SZÉPKORÚ SPORTOLÓ 

Ócsai Károly 90. születésnapját ünnepelték a Városi 
Sportmúzeumban. A szépkorú sportoló atlétaként 
kezdte pályafutását, de nevéhez kötődik a ceglédi 
férfi  kézilabda szakosztály megalapítása is. A Ceg-
lédi Sportmúzeum egyik alapítója, akit 2009-ben 
Cegléd Város Sportjáért díjjal tüntettek ki.  
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ÚJRA ÜLÉSEZETT A TESTÜLET

Az ülés elején, a napirendek 
tárgyalása előtt köszöntötték 
Czigány Károlyt edzői pálya-
futásának 50. évfordulója 
alkalmából. Az elismert és 
közkedvelt szakember 1981 
óta dolgozik városunkban, OB 
I-es és válogatott vízilabdázók 
sora került ki a kezei alól. 

Szintén az ülés elején dr. 
Csáky András polgármester 
beszámolt az elmúlt időszak 
járványügyi helyzetéről is. 
Mint mondta: haláleset nem 
volt, ami részben köszönhető 
a lakosság fegyelmezett ma-
gatartásának is. Hozzátette: 
bízik abban, hogy magunk 
mögött hagyhatjuk a járvány-
időszakot.

Módosították az idei ren-
dezvénynaptár tervezetet is. A 
testület a 2020-as évre 35 db 
városi rendezvény és fesztivál 
megvalósítását fogadta el. A 
veszélyhelyzet miatt 7 ren-
dezvény elmaradt, valamint 
6 esemény más formában 
valósult meg újságcikk vagy 
online köszöntő formájában. 

Elfogadta a testület a 2020. 

évi költségvetés előirány-
zat-módosításokat is. Az elő-
terjesztéssel kapcsolatban dr. 
Csáky András polgármester 
arról tájékoztatta a jelen-
levőket, hogy az újraterve-
zés az intézményvezetőkkel 
egyeztetve történt, és hogy a 
kötelezően vállalt feladatokra 
fókuszáltak inkább az önként 
vállaltakkal szemben. Mint 
mondta: bizonytalannak látja 
a jövőt, mivel várhatóak még 
kormányzati intézkedések. 

A pénzben és természetben 
nyújtott szociális ellátáso-
kat megemelte a testület. A 
Képviselő-testület mérlege-
lési jogköre, hogy a települési 
támogatás keretében milyen 
célokra, mely feltételek telje-
sülése esetén, milyen összegű 
támogatást nyújt. A támoga-
tások megállapításának felté-
telei 2015 óta nem kerültek 
felülvizsgálatra.

Elfogadta a testület dr. Fe-
renczi Norbert sürgősségi 
indítványát a beruházások 
megindításával kapcsolat-
ban. A képviselő a sürgősségi 

indítványt azzal indokolta, 
hogy a veszélyhelyzet miatt 
a benyújtott beruházások egy 
polgármesteri határozattal 
felfüggesztésre kerültek, de 
mivel az visszavonásra került, 
ezáltal a beruházások meg-
indíthatóvá válnak. Azonban 
a felfüggesztés miatt ezek tel-
jesítésére szánt idő lerövidült, 
ezért szükséges ennek a felül-
vizsgálata. Az előterjesztés út-
alapok készítését és lezárását, 
járdajavításokat, a közvilágítás 
bővítését és csapadékvíz el-
vezetését tartalmazza.

Pályázatot nyújt be a város 
a Szent Imre herceg utca fel-
újítására. A projekt keretében 
az elöregedett, töredezett, 
kátyús aszfaltburkolat fel-
marását követően, új aszfalt-
szőnyeg terítésével a közleke-
dés komfortérzet növekedne. 
A szegélyek javításával és a 
csapadékvíz elvezető rendszer 
felújításával jelentősen javul-
na az útszakasz vízkezelése is. 
A projekt teljes költségigénye 
közel 65 millió forint, mely-
hez 25 millió forint önrész 
szükségeltetik.

A ceglédi zsidó temető re-
konstrukciójára pályázik a 

Három hónap elteltével megtartotta első rendes ülését Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én. 
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város. A projekt költségvetése 
20 millió forint, amihez nem 
kell önrészt vállalnia a pá-
lyázónak.

Az önkormányzat tulaj-
donában lévő, belvárosban 
található üzleti tevékenyég 
folytatására alkalmas, nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díját megemelték, ami-
nek mértékét legalább 1.500 
Ft/m2/hó + ÁFA összegben 
állapították meg. 

A testület meghatalmazta 
Hegedűs Ágota alpolgármes-
tert, hogy Cegléd Város Ön-
kormányzata tagi részvételével 
megalakult „Ceglédi Minden-
napi Kenyerünk Mezőgazda-
sági Szociális Szövetkezet” 
működése során folyamato-
san képviselje Cegléd Város 
Önkormányzatát, és nevében 
gyakorolja tagi jogosultságait.

A Ceglédi Termálfürdő, 
Aquapark és Camping üze-
meltetés átadásával kereste 
meg a várost egy külsős cég. 
Az előterjesztést a képviselők 
elvetették.

28 millió forintot szaba-
dítottak fel a költségvetés 
tartalékaiból a George Pal 
Filmszínház tetejének meg-
újítására, valamint vetítőgép 

cseréjére. A balatonszárszói 
táborral kapcsolatban a Kép-
viselő-testület megbízta a 
polgármestert, hogy a tábor 
hasznosítására nyilvános, 
egyfordulós pályázatot ír-
jon ki.

A testületi ülés előterjeszté-
seiről és döntéseiről bővebben 
a www.cegled.hu weboldalon 
tájékozódhat.

A költségvetési előirányzatok módosításá-
ról és egy – a beruházások újraindításáról 
szóló – sürgősségi indítványról is dönte-
niük kellett a képviselőknek. 

Dr. Ferenczi Norbert, frakcióvezető, Fidesz: 
„Az előterjesztés alapjában véve jó. Feltárta 
azokat a megtakarításokat, amivel szembe 
kellett állítani a szolidaritási alapú gépjármű-
adó befi zetést a nagy kasszába. Illetve egy jó 
egyensúlyt teremtett abban a vonatkozásban 
is, hogy a beruházások is, amelyek körzetről 
körzetre fontosak lesznek – egy újabb sürgős-
ségi indítvány szerint – megvalósulhatnak. 
Hiszen egy másik előterjesztés – egy általam 
benyújtott sürgősségi indítvány – szerint nem 
maradnak el az útfelújítások,  nem marad-

nak el bizonyos szikkasztó árkok rendezései, 
közvilágítás rekonstrukció. Ebből is látható, 
hogy egy hatalmas tartalékkal indultunk 
neki az idei évnek.”

Fehér István, frakcióvezető, Czigle Egyesü-
let:  „Az én részemről a legfontosabb, hogy 
az intézményeink nem kerültek nagyon ne-
héz helyzetbe a módosításokkal. A második 
félévben is adottak a működésükhöz a fel-
tételek. Igaz, hogy vannak elvonások, de az 
óvodák, bölcsődék működése biztosított. A 
létesítményeink működése biztosított. Olyan 
mértékű szigorítás, amit máskor fűnyíró 
elvnek mondtunk, nem történt. Kétségtelen, 
hogy az egész évben kevesebb anyagi eszköz 
áll rendelkezésünkre.”
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Otthoni dolgozószobájában 
hatalmas iratcsomó mögött 
ülve fogad Dr. Csáky And-
rás polgármester. Testületi 
anyag – mutat az iratokra, 
majd mosolyogva hellyel kí-
nál. Kérdésem is csak ebből 
indulhat: 

– Az elmúlt bő három 
hónapban ezt a várost is 
elképzelhetetlen kihívások 
elé állította a koronavírus 
járvány. Miképpen reagál-
tak itt az eseményekre? 

– Nyugodtan kijelenthetem, 
Cegléd lakosai példásan visel-
ték az eseményeket. A számok 
elég szárazon beszélnek. Nem 
tudunk a vírusjárvánnyal 
kapcsolatos halálestről, a vá-
rosban elvégzett több mint 
500 teszt közül csupán 2 volt 
pozitív. Az óvintézkedéseket 
– játszóterek, kondi parkok, 
a budai úti fürdő környé-
kének időleges lezárása stb. 
– türelemmel és megértéssel 
fogadták. Áldozatos munká-
jukért külön köszönet illeti az 
egészségügyben és a szociális 
ágazatban dolgozókat. 

– De gazdasági szem-
pontból szinte minden 
önkormányzatot sarokba 
szorítottak a járvány körül-
ményei. És itt? 

– Mint minden önkor-
mányzatot, minket is rosszul 
érintettek a központi elvoná-
sok, különösen az, hogy pl. 
a gépjármű adó (128 millió 

forint) első félévi részét visz-
szamenőlegesen vonták el. 
Az idegenforgalmi adó és a 
parkolási díj felfüggesztése 
is több millió forinttal rövi-
dítette meg az önkormányzat 

költségvetését. De még ezen is 
túlmegy, hogy egy négy évvel 
korábbi hibás ÁFA vissza-
igénylés miatt 41 millió forint 
visszafi zetésére kötelezték az 
önkormányzatot. Szerencsé-
re Mészáros államkincstári 
elnök úrral sikerült részlet-
fizetésben megegyeznem. 
Az eddigi adatok szerint a 
védekezéssel kapcsolatos költ-
ségek meghaladják a 30 mil-
lió forintot! Bízunk benne, 
hogy a Lex Gödhöz hasonló, 
tehát a különleges gazdasági 
övezetekről szóló megvonási 
törvény nem érinti Ceglédet, 
mert az ugyanis csődbe vin-
né a várost. Intézményeink, 
cégeink bevételei így is több 
tízmilliós nagyságrenddel 
csökkentek, működésükhöz 
többlettámogatást igényelnek. 
Mindenképpen szeretném 
elkerülni, hogy munkaválla-
lókat kelljen elbocsátani, mert 
az sok család életét keserítené 
meg! Munkájuk hiánya pedig 
a város életének minőségét 
rontaná.

– Lehet ilyen történések 

VESZÉLYHELYZET UTÁN I.
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után áthidaló intézkedése-
ket érvényesíteni a helyzet 
megoldása, javítása érde-
kében? 

– Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy nem néhány napos 
nátháról, hanem egy huzamos 
ideig elhúzódó járványról 
van szó, mely a gazdaságot is 
megrendítheti, rendelkeztem, 
hogy csak kötelezően ellátan-
dó feladatokat lát el az önkor-
mányzat. Ez addig tart, amig 
nem látjuk világosan, hogy a 
járvány milyen hatással lesz 
a gazdálkodásunkra. Minden 
egyes szerződést felülvizsgál-
tunk, többet megszüntettünk, 
illetve a díját csökkentettük. A 
beruházásokat – pályázathoz 
kapcsolódó, életveszélyt elhá-
rító és állagmegóvó munkák 
kivételével – felfüggesztettük. 
Az üres álláshelyeket zároltuk. 
Cégeinket átvizsgáltuk, és a 

feltárt tartalékokat működé-
sükre fordíttattuk. A cégeket 
új költségvetés készítésére 
kértük. Sajnos, számos ko-
rábban tervezett rendezvény 
elmaradt. Őszintén sajnálom, 
hogy az óvodai ballagások 
is erre a sorsra jutottak, bár 
reménykedem, ha máskor 
nem, augusztusban pótolni 
tudják azokat. A pedagógusok 
és az egészségügyi dolgozók 
méltó megünneplése (peda-
gógus nap, Semmelweis nap) 
is elmaradt. Bízom benne, 
jövőre kárpótolni tudjuk az 
érintetteket. 

– A munkanélküliség ho-
gyan érintette Ceglédet? 

– Konkrét számokat nem 
tudok mondani, de a segé-
lyek iránti növekvő igények 
alapján úgy ítélem, jó pár 
munkahely szűnhetett meg. 
Alpolgármester asszonnyal 

az egyszerre kifi zethető segély 
nagyságát két lépésben jelen-
tős mértékben megemeltük. 
Az elmúlt években emelkedett 
a minibálbér, emelkedtek a 
nyugdíjak és növekedett az 
infl áció is. Ennek következ-
tében csökkent a támogatot-
tak köre. Erre tekintettel a 
rászorultsági feltételeken is 
módosítanunk kellett, hisz’ 
azok 2015 márciusa óta vál-
tozatlanok voltak. 

– Akkor nemigen merem 
a rózsás közeljövőt fi rtatni.

– A kilátások szerintem 
sem túl rózsásak. Erről és 
a beruházásokról jobb lesz 
egy következő alkalommal, 
talán több ismerettel beszél-
getnünk. 

– Ezt a találkozást én is 
izgalommal várom.

P. G. I.
Cegléd júniusa

Tájékoztatás a Fizetőparkolók üzemelésének 
újraindításáról

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti sza-
bályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (1) bekezdése
értelmében, 2020. július 01-jei hatállyal Cegléd város területén újraindul a fi zetőpar-
kolók üzemeltetése. 

A fi zetőparkolók a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszokott módon és üzemidőben 
hétköznap 07:00 órától – 18:00 óráig üzemelnek.

Ügyfélszolgálatunk 2020.06.29-e hétfőtől szintén a megszokott időben hétfőtől – csü-
törtökig 13:00 órától – 15:00 óráig, pénteken 09:00 órától – 11:00 óráig várja ügyfeleinket. 

Irodánkba történő belépéskor a maszk használata kötelező!
A veszélyhelyzetet megelőzően, 2020. április 01-je előtt megvásárolt, és 2020. április 01-

je után fel nem használt bérletek érvényessége 2020. július 01-től a 
Veszélyhelyzet időtartamával, azaz 3 hónappal meghosszabbodik, 
mely bérletek ingyenes elektronikus technikai bérletek formájában 
kerülnek rögzítésre.
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ELISMERÉS A CEGLÉDI 
VEZETŐNEK
A július 1-én tartandó Sem-
melweis-nap alkalmából 
mások mellett elismerésben 
részesült  két kórházparancs-
nok, Fábián István ezredes és 
Vadas László főhadnagy is.

ELHUNYT DR. MOHOS IMRE
Életének 78. évében csendesen elhunyt Dr. Mohos Imre 
gyermekorvos. Orvosi diplomáját 1967-ben szerezte, majd 
a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Rendelőintézet orvosa, majd 
szakorvosa volt, 1971-től pedig körzeti gyermekorvosként 
dolgozott. 1997-ben 55 évesen az Orvos-triatlon EB-n ezüst-
érmes lett, 65 évesen még részt vett a Balaton átúszáson. 
2013-ban pedig megkapta az önkormányzattól a „Cegléd 
Város Egészségügyéért” szakmai elismerést.

MEGHOSSZABBÍTVA A HATÁRIDŐ

180 nappal meghosszabbították a lejárt ok-
mányok érvényességi idejét. Ez azt jelenti, a 
2020. március 15-e és július 3-a között lejáró 
okmányok érvényesek maradnak 2020.de-
cember 15-ig. Természetesen, aki szeretné, 
hamarabb is lecserélheti az okmányait. A 
kormányablakban nyitvatartási időben vár-
ják az ügyfeleket. 

ÚJRANYITÁS

Újra kinyitott a ceglédi mozi, a Kos-
suth Múzeum is újra fogad látogató-
kat. A többhónapos kényszerszünet 
után a kulturális intézményeknek is 
lehetőségük van a nyitásra. A mo-
ziban egyelőre régebbi filmekkel 
kedveskednek, a múzeumban pedig 
a kiállítások mellett azokat is fogad-
ják, akik kutatómunkát végeznek.
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Ha ezt Ivanics Berci bácsi 
megérhette volna! Az online 
oktatást. A született néptanító 
még 94 éves korában is lelke-
sen és makacsul hirdette pe-
dagógiai elveit és módszereit. 
Sok évtizedes tapasztalatait 
írásban foglalta össze Segít-
ség a gyerekek neveléséhez 
címmel. 

Az volt a vágya, hogy ezt a 
kis tanulmányt minden ifj ú 
pár megkapja az anyakönyv-
vezetőtől – felkészítésként a 
szülői szerepre és az iskolai 
évekre. Mottója: „Az ország 
jövője az ifj ú nemzedék ne-
velésén múlik”. 

Kiadókat kérlelt, miniszté-
riumokba írt. Álvállverege-
téseket kapott, amelyeknek 
nyers, köznapi lényege: Derék 
dolog ez Öreg Tanító, de az 
olajos padlós, tintapacás idők 
elmúltak, ma már az iskola 
modern tanintézmény, digi-
tális tanbázis. 

Végül dicséretes módon a 
ceglédi önkormányzat sok-
szorosította a szöveget. Berci 
bácsi céljai elemiek az elemis-
táknak: írni, olvasni, számol-
ni; rend, fegyelem, tisztelet. 
S mindezeket a pedagógus, a 
szülő és a tanuló szerető egy-
ségében kell megvalósítani. 

Ezek kortalan, még NAT-talan 
ideák voltak. 

Ez és ő azért jutott eszembe, 
mert láttuk, hogy ez a vész-
viharos idő mekkorát fordí-
tott az iskola állásán. Az üres 
tantermek kihűlt kemencék 
voltak. Ki gondolta: az alma 
mater, a tápláló anya is árva-
ságra juthat.

De létébe kapaszkodott az 
élet iskolája. S él! Mert ki-
derült, hogy a pedagógu-
sok, a szülők és a gyerekek 
okosságának ,  szeretetének 
köldökzsinórja táplálta, s nem 
hivatali ukázokkal tömték a 
torkát. 

Online oktatás. Teljesen 
új helyzet. S egyik napról a 
másikra! Mégis: „áldozni 
tudó szív nemesíti az észt”. 
(Vörösmarty) Ezért le a ka-
lappal minden résztvevő előtt! 
(Akinek nincs, vásároljon 
egyet, s emelje meg. Miként 
nemcsak a szellem, hanem a 
test oltalmazói előtt is.) Ők  
betartották az erkölcsi intel-
met: „Munkálkodó légy, nem 
panaszkodó!” (Bánk bán) Ezt 
mindannyiunknak mindig 
így kell tenni, munkálkodni 
önmagunkon is. (Van mit…) 

Nem lenne magyar a ma-
gyar illetékes, ha nem esne 

át a ló másik oldalára. Az, aki 
magas lónak képzeli hivatali 
székét. Belekapaszkodva vala-
mi korszerűűűt kell mondania 
iskolaügyben is a maradásért, 
a karrierért. Megy a vírus, 
maradt a virtus. Aszonygya 
(persze tudományosan): vir-
tuóz a virtuális, totális a digi-
tális, oktatás és munka home 
office a jövőben. Elszaladt 
vele az a bizonyos ló, amely 
letrappolná a személyiséget, 
a személyességet, a tanár-diák 
kapcsolat testközelből áradó 
bensőségét, az alma mater 
életre nevelő, ölelő karjait. 
Újra hallom, élem Velkey 
Imre tanár úr lélektől lélekig 
ható szavait, amint kedvenc 
művéből, Az ember tragédi-
ájából idézett nemcsak ter-
metével, hanem szellemével is 
magasodva a katedra előtt: „…
az egész, mint állandó egyén, 
/ Együttleges szellemben él, 
cselekszik.” „Azt hinnéd, egy 
gyönge lámpa, / S mégis millió 
teremtés / Mérhetetlen nagy 
világa.”

Magas ló helyett magas-
iskola…

Koltói Ádám

JegyzetOnlájn tanár úrnak jelentem…
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1919. április 27-én a gimná-
zium épületét katonai célok-
ra lefoglalták. Május 2-ig az 
ún. bihari vörös ezred, majd 
a szolnoki vörös ezred, május 
8-tól pedig az I. vörös had-
testparancsnokság foglalta el 
az iskola épületét. Augusztus 
4-től a román csapatok száll-
ták meg a várost és az iskolát. 
Az épületben egy magasabb 
parancsnokság állomásozott, 
ennek ellenére nagy lett a kár. 
„Az irodai felszerelést teljesen 
elvitték, az elképzelt legkisebb 
darabig és az utolsó csepp tin-
táig. Még azokat a borítékokat 
is, melyeken az iskola neve rá 
volt nyomtatva. Minden egy-
másra és össze-vissza hányva! A 
kitömött állatok bőre lenyúzva, 
fejeik elcsavarva vagy levágva. A 
Magyar Jóvátételi Bizottsághoz 
felterjesztett kimutatás szerint 
az iskolát ért kár az 1920. évi 
május értéket véve alapul, 474 
023 korona. Ebben nincs beszá-
mítva az a kár, mely magában az 
épületben és tartozékain esett”. 
Ez olvasható az 1918/19-es és 

az 1919/20-as összevont Ér-
tesítőben. A román csapatok 
november 20-ás vonultak ki 
Ceglédről. Ries Ferenc igazgató 
a román kivonulás után feltehe-
tőleg végigjárta az épületet, és 
négy kollégát (Cserghő Mihály, 
Jóbai János, Sárkány József, dr. 
Szarka Gyula) kért fel a károk 
azonnali felmérésére és a rend-
rakás elindítására. 

A károkról 1919. november 
23-án írásbeli jelentést tett a 
városi tanácsnak. A levélből 
kiderül, hogy nagyon sok ab-
lak üvege betört, a kilincsek és 
zárak jelentős része hiányzik, 
azokat leszerelték, még a WC 
deszka ülőkéi is eltűntek. A füg-
gönyöket, rolettákat leszerelték. 
Mind a villanycsengőket, mind 
a kályhák egy részét is elvitték a 
románok. A várostól az épület 
mielőbbi helyreállítását kérte 
olyan szinten, hogy abban ta-
nítani lehessen. 

A román megszállók óriási 
kárt tettek a szertárakban és a 
könyvtárban is. Ezek pótlása 
az állam feladat, ezt nem kér-

te a várostól.  A városi tanács 
válaszát nem ismerjük, de a 
románok kivonulása után két 
hónappal, 1920 februárjában 
megindulhatott a tanítás az 
iskola épületében. Az épületet 
a vörösök és a románok meg-
szállása miatt 1919. április 27-
től az 1920 februárjáig tanításra 
nem lehetett használni. 

Az 1919/1920-as tanév tan-
évnyitó értekezletét szeptember 
9-én tartották. A tanévnyitó 
ünnepséget szeptember 16-án 
a városháza közgyűlési termé-
ben rendezték meg. A tanítás 
az Országos Gyermekvédő Liga 
Surányi Károly József Hadiárva 
Otthonban (ma Török János 
Mezőgazdasági és Egészség-
ügyi Szakképző Iskola) bérelt 
termeiben volt. A 11 osztályból 
10-et alakítottak ki. Öt osztály 
délelőtt, öt osztály délután járt 
iskolába. Délelőtt a V-VIII. 
osztályosok, délután az I-IV. 
osztályosok óráit tartották meg. 
Az alsó tagozatosoknak két 
délután tudták megszervezni a 
tanítást, 25 perces tanórákban. 

Az épület állapotáról és a leg-
sürgősebb munkákról az igaz-

VELÜNK ÉLŐ TRIANON
A TANÍTÁS FELTÉTELEI A GIMNÁZIUMBAN
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gató a tankerületnek 1920. júli-
us 29-én tett jelentést, amelyben 
felsorolta azokat a munkákat, 
amelyeket már el tudott vé-
geztetni, és azokat, amelyekre 
még szükség lenne. „A nagym. 
vall. és közokt. minisztérium 
a legsürgősebb helyreállítási 
költségekre a 108638 sz. rende-
letével 6000 korona rendkívüli 
átalányt engedélyezett, amelyből 
természetesen sokat nem lehetett 
helyreállítani”.

Az épület fűtésének és világí-
tásának eszközei is károsodtak. 
Az igazgató 1919. november 
23-án a Czegléd Városának 
címzett levélben leírta, hogy: 
„A hordozható lámpák mind 
eltűntek, a függőlámpák vil-
lamoskörtéknek is túlnyomó 
része. Elvitték a villamos vilá-
gítási vezeték egy részét is”. A 
román csapatok – természete-
sen – a világítási költséget nem 
fi zették ki. Erről az igazgató 
1920. január 4-én írt levelet 
a tankerület főigazgatójának. 
„A román megszállás alatt az 
intézeti épület valamennyi helyi-
ségében állandóan égtek estétől 
reggel az összes égők, akár volt 
világításra szükség, akár nem. 
Ennek eredménye az a 11 213 
k. és 80 f. számla, mely a július 
közepétől december közepéig el-
fogyasztott áramról szól. Mivel a 
számlát az évi 4500 koronányi 
házi átalányból fedezni nem le-
het, a város határozata szerint 
pedig a késedelmes fi zetők az 
áramszolgáltatásból kikapcsol-
tatnak, kérem a számláknak, il-
letőleg a róluk szóló már kellően 

bélyegzett nyugtáknak sürgős 
kiegyenlítését közvetlenül Czeg-
léd r. t. város villanytelepének 
üzemvezetősége részére történő 
utalványozás formájában.” Ar-
ról nincs adatunk, hogyan lett 
kiegyenlítve a számla. 

Nagyobb gond volt az épü-
let fűtése. Az 1920/21-es Ér-
tesítőben olvasható: „Fűtésre 
és világításra az iskola 24 000 
koronát kapott. A háború óta 
a világítási költség 60-szorosan 
emelkedett. A tanulók kezde-
ményezésére, hogy ne legyen 
„szénszünet” gyűjtést kezdtek és 
közel 100 000 koronát gyűjtöttek 
össze fűtésre és világításra.  De 
kiderült, hogy sem fa sem szén 
nem kapható. Az országgyűlési 
képviselő segített beszerezni. 
Ez csak a november hónapban 
érkezett meg vasúton. Addig 
mindig a tanulók hoztak fát 
fűteni. A szülők hordták be a 
fűtőanyagot az iskolába és a 
tanulók fűrészelték fel a fát. A 
tornatermet nem fűtötték, így a 
fűtési idényben a tanulók »test-
edző sétára« mentek.”

A fűtési gond a következő 
években sem oldódott meg. 
Az 1921/22-es értesítő közli, 
hogy „A kályhák helyreállítása 
is elmaradt. (...) A tornatermet 
idén sem fűtötték, de a nagy 
tél miatt volt korcsolyapálya. 
A fűtésre kapott pénz nem volt 
elég, megint a szülők segítettek, 
beszerezték a hiányzó fűtő-
anyagot. Összeadták a pénzt.”  
A következő két tanévben sem 
tudták a tornatermet fűteni. 
„Az állam ez évben sem bírta a 

fűtési költségeket fedezni. Fűtési 
szünet azonban még sem volt, 
mert a szülők felkérésünkre a 
legnagyobb készséggel adták 
össze a még hiányzó összeget. 
A befolyt adományok felhasz-
nálásának ellenőrzésére öttagú 
bizottság működött. (…) Külön 
elismeréssel emlékezünk meg 
arról, hogy a tanuló ifj úság ez 
évben is maga fűrészelte fel a 
tűzifa egy részét, hogy ezzel is 
több pénz jusson a fűtőanyag 
beszerzésére.” Az 1923/24-es 
Értesítőben olvasható, hogy „A 
fűtési anyagot az állam központi 
szerv útján szerezte be, de olyan 
silány minőségben, hogy január 
hónapban a nagy termekben el-
helyezett osztályokat szüneteltet-
ni kellett. Ennél még nagyobb baj 
volt, hogy az egész fűtési idő alatt 
képtelenek voltunk – néhány 
kisméretű teremben elhelyezett 
osztályt kivenni? – érezhető me-
leget előállítani: állandóan fázott 
a tél folyamán minden tanár és 
minden növendék”.

Az iskola épületének fűtése 
és világításának gondja valószí-
nű sok helyen hasonló módon 
alakult. „Ezért a kormányzat a 
tanulókra külön hozzájárulást 
vetett ki egyrészt az iskola fenn-
tartási költségeihez, másrészt 
testnevelési költségekhez. Ennek 
volt köszönhető, hogy hosszú idő 
óta ez évben először újra rendes 
fűtés volt”(1925/25. Értesítő-
ből). A román megszállás az 
iskola szertáraiban és könyvtá-
rában is hatalmas károkat oko-
zott. Rengeteg eszköz eltűnt, de 
még többet vandál módon meg-
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rongáltak. Pl. a tornaszertárban 
lévő bőrrel bevont tornaló bőrét 
lefejtették, lábait kitörték. A 
fi lológiai szertárban I. Ferenc 
József és Kossuth Lajos gipsz 
mellszobrát összetörték. Az 
ének szertárból a hegedűket 
és az összes kottát elvitték. A 
tanári könyvtárban több száz 
könyv borítóját letépték.

Ahol a román csapatok meg-
jelentek és hosszabb időt töltöt-
tek, hasonló károkat okoztak. A 
város polgármestere hivatkozva 
központi rendeletre 1919. de-
cember 13-án ez ügyben az 
alábbi levelet küldte:

„Főgimnázium Igazgatósága!
Utalással a magyar központi 

statisztikai hivatal 2998/1919. 
számú rendeletére a román csa-
patok által okozott kár felvétele 
és bejegyzése végett az utasítást 
és a szükséges I. és II. jelzésű 
nyomtatványt mellékelten azzal 
a kérelemmel küldöm meg, hogy 
az utasítás áttanulmányozása 
után a károkat megállapítani és 

bejegyezni és 5 napon belül hoz-
zám visszaküldeni szíveskedjék. 

Czegléd, 1919. december 23. 
h. polgármester sk”

A felhívásra – a levéltári anya-
gok alapján – a tantestület, a 
szertárőrök felmérték szertá-
ronként az okozott kárt. Ezeket 
különböző papírokon, füzet-
lapokon, fecniken jelentették 
az igazgatónak. (Irodai papírt 
nem lehetett kapni!) A jelen-
téseket az igazgató összegezte, 
és feltehetőleg a megkapott 
nyomtatványon felterjesztette. 
A levéltárban csak a másolat 
maradt meg. 

A szertárőrök jelentése több 
szempontból érdekes:a szertári 
anyagok, eszközök elnevezése 
önmagában pedagógiatörténeti 
dokumentum. (Ma már nem 
mindenki tudja, hogy pl. a 
tornaszertárban mit jelentett 
a „rohamdeszka” nevű eszköz.)

A szertárőrök jelentésének 
fejlécén háromféleképpen sze-
repel a románok kifejezés: „A 

románok által okozott károk 
jegyzéke a természettan szertár-
ban”, „A ceglédi Kossuth főgim-
názium tanári könyvtárából az 
oláh megszállás következtében...”  
„Az új rómaiak okozott károk a 
fi lológiai szertárban”.

1920. május 29-én újabb fel-
hívás jött a Vallás és Közoktatási 
Minisztériumból: „Felhívom a 
címet, hogy az igazgatása alatt 
álló intézet ingó és ingatlan, 
illetve a hivatal ingatlan va-
gyonában a román megszálló 
csapatok által okozott  károkat 
és rongálásokat ha eddig még 
nem történ volna, a mai árak 
alapul vétele mellett a magyar 
jóvátételi bizottságnak  (Buda-
pest) azonnal jelentse be”.

1920/21-es Értesítőben ol-
vasható: „1921 márciusában 
Czeglédre érkezett Noseda Eneo 
olasz tábornok megtekintette az 
iskolánkat és az iratokhoz csa-
tolta azt a két fényképfelvételt, 
melyet a románok kivonulásakor 
a feldúlva talált természetrajzi 
szertárról készítettünk” Sajnos 
az iskolában a károkról készült 
fényképekből nem maradt egy 
sem.  Az állam a tankerület 
útján folyamatosan próbálta a 
szertárfelszereléseket pótolni. 
„A könyv- és szertárak hiányai-
nak részben való pótlására ez 
évben is kaptunk a vallás – és 
közoktatásügyi minisztériumból 
rendkívüli átalányokat, a helyzet 
javulása e tekintetben főleg a 
tornafelszereléseknél örvende-
tes.” (1921/22-Értesítő )

dr. Kürti György
ny. gimn. igazgató

A kárról és annak értékéről az igazgató 
1920. június 2-án készített összesítést:

„I.Tanári könyvtár:  581 db. 85 628 kor.
II. Ifj úsági könyvtár: 297 kötet 17 588 kor.
III. fi lológiai szertár:   2 190 kor.
IV. Történelmi szertár:  7 219 kor.
V. Földrajzi szertár:   10 683 kor.
VI. Természetrajzi szertár:   53 355 kor.
VII. Természettani szertár:   62 836 kor.
VIII. Rajzszertár:   6 736 kor.
IX. Ének és zeneszertári tárgyak: 4 750 kor.
X. Tornaszertár:  55 000 kor.
XI. Bútorzati felszerelés:   148 738 kor.
XII. Tüzelőanyagban okozott kár:  19 300 kor.
Összesen:  474 023 kor.”
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Manapság már senkinek sem 
kell bemutatni a Vitarát, hiszen 
szinte minden sarkon találunk 
belőle egy-egy darabot, ami 
nem csoda mert az egyik leg-
észszerűbb választás ár érték 
arányban, ha valaki egy cros-
sovert szeretne vásárolni, bízva 
abban, hogy a magas, masz-
szív kinézetű autó, sokkal job-
ban fogja venni a magyar utak 
kínálta nehézségeket, és akár 
egy kisebb terep sem okozhat 
gondot neki. Határozott, éles 
kontúrokkal ellátott szögletes 
formaterve, fiatalos mokány 
külsőt kölcsönöz számára, me-
lyet a megfelelő arányban hozzá 
adott króm elemekkel tesznek 
divatossá, elegánssá. Bár ahogy 
egyre haladunk hátrafelé úgy 
fogynak az orron még hemzsegő 
részletek, és egy kicsit fantázi-
átlan hátsó részt találunk, amit 
egy nagyon szép sötétre festett 
piros lámpatest díszít. 375 literes 
polccal rekeszelhető csomagtere 
átlagos, de jól pakolható. Külső 
mérete szépen rejtegeti belső tá-
gas terét, lábaink sem elől-sem 
hátul nem fognak elgémberedni. 
A magas építés miatt, nagy-
ra nőtt utasainknak sem kell 
aggódni, helykínálata pedig 
oldalirányban is elégséges így 
három átlagos felnőtt. akár egy 
hosszabb utat is végig tud ülni. 

Már az alap GL felszereltségnél 
is nagyon szép kárpitozást ka-
punk, viszont a GLX-től a bőr és 
műbőr kombinációjától, a puha 
fotel kényelmességű üléssekkel a 
középen elhelyezett analóg órá-
val egész otthonosan érezhetjük 
magunkat, de akár otthon is 
bekerül néha valami nem oda 
illő bútordarab a szobába, sajnos 
itt is helyett kapott a harmóniát 
megtörő kissé ormótlan szürke 
díszléc, ami talán jobban mu-
tatna sötétebben matt festéssel 
vagy szálcsiszoltan (de igazából 
ez ízlés kérdése). Minden egyéb 
tekintetben, egy jól átlátható 
analóg műszerfalat kapunk, 
amit egy színes LCD kijelző 
egészít ki. A beépített 7 colos 
érintőképernyő jól átlátható 
egyszerű lényegre törő menü-
vel van ellátva, onnan tudjuk 
irányítani a hangrendszert, tele-
fonkihangosítót, a navigációt, és 
társíthatjuk hozzá telefonunkat 
így elérhetővé válik az Android 
Auto, az Apple CarPlay, és a 
MirrorLink.

Felszereltségi szinteket néz-
ve már az alapmodellnek sincs 
szégyenkezni valója az extrákat 
illetően, a LED fényszórók, az 
automata világitás vezérlés mel-
lett, szinte minden biztonsági 
extrát magkapunk (ABS, ESP, 
vészfékasszisztens, ISOFIX). De 

egy kategóriával feljebb már a 
holttérfi gyelő rendszer is meg-
található ami oldalanként kb. 
20-20 méterre lát és nagyon 
hasznos tud lenne a városi köz-
lekedés során, a GLX-től pedig 
már tolató radar és beépített 
navigáció is elérhető egyebek  
mellet.

Erőforrás terén nincs ekko-
ra választási lehetőség, hiszen 
csak 1.4-es turbós boosterjet 
motor 48 voltos Mild Hybrid 
rendszerrel az egyetlen lehető-
ség, de nem is baj ugyanis 129 
lóerős motor plusz a 10 kW-os 
rendszerteljesítmény által biz-
tosított, összesen 235 Nm-es 
nyomatékkal könnyedén mozog. 
A manuális 6 sebességű váltóval 
és elektromos rásegítéssel pedig 
nagyon takarékosan közlekedik 
még városban is elmegy átlago-
san 7 literrel. 

Lényegében egy nagyon sok-
oldalú jól kihasználható SUV, 
mely remek választás lehet egy 
fi atal család számára is. A Vita-
rára is jár a 3+7 év garancia így 
egy jó darabig nem kell félni 
semmitől, és ha valaki nagyon 
hosszú távra szeretné megvenni 
annak se kell félnie ugyanis a 
magas eladási számok miatt bő-
ven lesznek alkatrészek, hason-
lóan, mint a régi Swift  esetében

(X)

Sokoldalú és remek választás: Vitara
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Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Humán 
Bizottsága pályázatot hirdet 
a Humán Pályázati Keretből 
elnyerhető támogatásra.

Az elnyerhető legmagasabb 
támogatás összege pályáza-
tonként: 500.000 Ft.

I. Pályázni lehet a 2020. jú-
lius 1. és december 31. (II. fél-
év) között megvalósuló célra:

1. A város rendezvényso-
rozataiba illő eseményekre, 
kiemelten az irodalmi, tör-
ténelmi, zenei évfordulók 
alkalmából megvalósuló meg-
emlékezésre, konferenciára

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

3. Kulturális egyesületek, 
alkotóműhelyek támogatására

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

5. A tudományos munkában 
kutató, újító tevékenységet 
végző magánszemélyek és 
csoportok támogatására

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

7. A várost érintő kultu-
rális és egyéb eseményekről 
készített, képekkel illusztrált 
nyomtatott vagy elektronikus 
dokumentumok készítésére 
(Füzetek, CD-k, DVD-k.).

8. A városi események, a 
városban fellelhető értékek 
fotó- és videó dokumentálá-
sára oly módon, hogy a kiala-
kuló adatbázis szerzői jogról 
való lemondással nyilvánosan 
felhasználhatóvá váljon

9. Cegléd város hírnevének 
öregbítésére a sport területén,

10. A fi atalok hasznos sza-
badidő eltöltésének elősegí-
tésére

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

12. Idősek egészségi álla-
potának, életminőségének 
javítására,

13. Egészséges életmód 
programjaira, az emberi 
egészség rizikófaktorainak 
csökkentésére,

14. Az elkerülhető halá-
lozások, megbetegedések, 
fogyatékosság megelőzésére,

15. Hátrányos helyzetű csa-
ládok, gyermekcsoportok 
részére segítséget nyújtó ren-
dezvények megvalósítására

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

***
Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Jogi- 
Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottsága pályázatot hirdet 
a Közbiztonsági Pályázati 
Keretből elnyerhető támo-
gatásra.

Az elnyerhető legmagasabb 
támogatás összege pályáza-
tonként: 100.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
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II. Pályázni lehet a 2020. 
év július 1. és december 31. 
napja. (II. félév) között meg-
valósuló célra:

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

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

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

4. bűnmegelőzési ismeret-
terjesztés;

5. a közvagyon megóvását 
támogató tevékenységek

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

***
Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Gaz-
dasági Bizottsága pályázatot 
hirdet a Városvédelmi és Ide-
genforgalmi Pályázati Keretből 
elnyerhető támogatásra

Az elnyerhető legmagasabb 
támogatás összege pályáza-
tonként: 300.000 Ft.

III. Pályázni lehet a 2020. 
év július 1. és december 31. 
(II. félév) között megvalósu-
ló célra:

1. Allergén gyomnövények 
irtására

2. Közterületek fásítására, 
gondozására

3. Illegálisan elhelyezett hul-
ladék lerakatok felszámolására

4. Környezetvédelmi célú, 
nevelési, oktatási programok-
ra

5. Helyi gyógy- és wellness 
programok népszerűsítésére

6. Bor és gasztronómiai 
rendezvényekre

7. Helyi kiállítások, vásárok 
szervezésére

8. Az aktív turizmust nép-
szerűsítő programra: pl. ke-
rékpározás, horgászat, vadá-
szat, lovaglás

9. Turisztikai szempontból 
jelentős alkotóműhelyek te-
vékenységének bemutatására.

10. Nyomtatott és elektro-
nikus marketing eszközök 
készítésére

11. Helyi egyházi ünne-
pekhez kapcsolódó rendez-
vényekre, vallásturizmus erő-
sítésére.

12. Cegléd város hírnevét 
öregbítő egyéb célokra

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

IV. A pályázatok elbírálásá-
nál előnyt jelent: a pályázati 
támogatás városi rendezvé-
nyeken való aktív szerepvál-
lalásra történő felhasználása. 

V. Pályázatot nyújthatnak 
be:

5.1. Cegléden élő vagy dol-
gozó állampolgárok,

5.2. ceglédi székhelyű, vagy 
tevékenységüket Cegléden 
végző

5.2.1. társadalmi szerve-
zetek,

5.2.2. nem önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok,

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

vezetek
5.2.5. kivéve a köznevelési 

intézmények, és azok fel-
adatellátásához kapcsolódó 
pályázatok, valamint azon 
szervezetek, melyek az adott 
évben a költségvetésről szó-
ló önkormányzati rendelet 
alapján egyéb támogatásban, 
juttatásban részesülnek.

VI. A pályázatok benyújtá-
sának határideje: 2020. július 
29. (szerda) 12.00 óra. 

VII. A pályázati adatlap 
beszerezhető Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal – 
Beruházási és Közbiztonsági 
Iroda (2700 Cegléd, Kos-
suth tér 1. II. emelet 209. Tel: 
53/511-426)

7.1. A pályázatok beadását 
is ugyanerre a címre kérjük.

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

A részletes pályázati felté-
telek és a pályázati adatlap 
nyomtatványa elérhető a 
www.cegled.hu / Hírek- 
Aktuális /Pályázatok rova-
tában.
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Cegléd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 2020. évi 
költségvetésében biztosított 
forrásból sportcélú támogatás 
elnyerésére
1. Pályázni lehet a 2020. janu-
ár 1. és december 31. között 
megvalósuló célra:
1.1. Önálló jogi személyiség-
gel rendelkező sportegyesület, 
sportvállalkozás működé-
sének támogatása, kiemelt 
fi gyelemmel az utánpótlás-ne-
velésre és Cegléd hírnevének 
öregbítésére,
1.2. Sportesemények, sport-
rendezvények támogatása, ki-
emelkedő sportteljesítmények 
elismerése, világversenyekre 
való felkészülés támogatása,
1.3. Az 1.1-1.2. célok meg-

valósítására más szervek által 
kiírt pályázaton való részvétel 
pályázati önrészére
2. A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent
2.1. ha a pályázati támogatás a 
városban hagyományosan, és 
az adott évben megrendezésre 
kerülő kiemelkedő városi, 
országos vagy nemzetkö-
zi sporteseményeken való 
aktív szerepvállalásra kerül 
felhasználása;
2.2. ha a pályázó sportszervet 
a szövetségi versenyrendszer-
ben saját jogon, vagy együtt-
működési megállapodás ke-
retében minimum 150 fős 
igazolt sportolói létszámmal 
rendelkezik.
3. A támogatás mértékének 
meghatározására a követke-

ző kritériumok figyelembe 
vételével kerül sor:
3.1. hagyomány
3.2. igazolt utánpótlás spor-
tolók száma
3.3. versenyeztetett utánpótlás 
csapatok száma
3.4. az utánpótlás-nevelési 
rendszer felépítettsége (ki-
dolgozottsága)
3.5. felnőtt korosztályban 
versenyeztetett csapat bajnoki 
osztálya
3.6. eredményesség hazai és 
nemzetközi szinten, országos 
rangsor
3.7. a sportszervezet által 
foglalkoztatottak száma (al-
kalmazottak, mennyi mun-
kahelyet teremt a városban), 
edzői képesítések
3.8. a sportág-fejlesztési célok 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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megléte és megalapozottsága
3.9. szövetségi támogatás mér-
téke
3.10. működésre jóváhagyott 
előző évi TAO támogatási ke-
ret, amelybe az alábbi tételek 
tartoznak:
3.10.1. versenyeztetéssel ösz-
szefüggő költségek
3.10.2. személyi jellegű ki-
adások 
3.10.3. ingatlant nem érintő 
tárgyi eszköz kiadások
3.10.4. létesítmény-bérleti díj 
3.10.5. létesítmény üzemelte-
tési költség
3.10.6. sportfelszerelések költ-
sége
3.10.7. képzési költségek
3.11. mérkőzés, vagy verseny 
népszerűsége, nézői látogatottság
3.12. média érdeklődés
4. Pályázati befogadásból ki-
zárásra kerül az, aki korábbi 
önkormányzati támogatással 
határidőben nem számolt el, 
és azt legkésőbb jelen pályázat 
benyújtásának határidejéig 
nem pótolja vagy a kapott tá-
mogatást a jóváhagyott céltól 
eltérően használta fel
5. Pályázatot nyújthat be:
5.1. ceglédi székhelyű, vagy 
sporttevékenységüket Ceg-
léden végző
5.1.1. sportegyesületek, sport-
vállalkozások,
5.1.2. kivéve azon szerveze-
tek, melyek az adott évben a 
megpályázott célra a költség-
vetésről szóló önkormány-
zati rendelet alapján egyéb 
támogatásban, juttatásban 
részesülnek.

5.2. A pályázó adott évben 
csak egy pályázatot jogosult 
benyújtani!
6. A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2020. július 14. 
(kedd) 16:00 óra. 
7. A pályázatnak kötelezően 
tartalmaznia kell:
7.1 a pályázati cél részletes 
leírását, megvalósításának 
naptári időpontját, fi gyelembe 
véve az elbírálási szempon-
tokat;
7.2. a kitöltött pályázati adat-
lapot;
7.3. a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy
7.3.1. köztartozása nincs;
7.3.2. nem tartozik a köz-
pénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 
hatálya alá;
7.3.3. megfelel a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok kö-
vetelményének;
7.3.4. gazdasági társaság ese-
tén a hatályos cégkivonatot
7.3.5. civil szervezet esetén a 
nyilvántartásbavételt igazoló 
bírósági végzést és alapszabály 
másolatát
8. Pályázati benyújtási határ-
időn (6. pont) túl a pályázat 
beadása és a hiánypótlás ki-
zárt. A pályázatot a Képvi-
selő-testület érvényteleníti, 
amennyibe bármely előírt 
tartalmi elem hiányzik.
9. A pályázati adatlap be-
szerezhető
9.1. Ceglédi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Beruházási 
és Közbiztonsági Irodájában 

(2700 Cegléd, Kossuth tér 
1. II. em. 209. sz. iroda, Tel: 
511-426)
9.2. A pályázatok beadását 
papír alapon egy eredeti pél-
dányban ugyanerre a címre 
kérjük, a postai úton benyúj-
tott pályázatoknak a benyújtás 
határidejéig meg kell érkeznie 
a Ceglédi Közös Önkormány-
zati Hivatalba.
9.3. A hiányosan benyújtott 
pályázat érvénytelen, hiány-
pótlásra nincs lehetőség.
10. A pályázaton elnyert tá-
mogatás elszámolása:
10.1. az elszámolás határideje 
a pályázati cél megvalósulását 
követő harmincadik nap;
10.2. az elszámolást kizárólag 
számlával igazolt módon, a 
9.1. pontban megjelölt szer-
vezeti egységéhez kell be-
nyújtani,
10.3. az elnyert támogatás 
felhasználásáról szóló erede-
ti bizonylatok bemutatásával 
egyidejűleg.
11. Az elbírálás eredményéről 
minden pályázót értesítünk. 
A nyertes pályázóval – a dön-
tést követő 15 napon belül, 
illetve egyeztetés függvényé-
ben - támogatási szerződést 
kötünk.
12. A pályázati támogatás uta-
lásáról a támogatási szerződés 
aláírását követően, a Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal Pénzügyi Irodája gon-
doskodik.
13. A pályázati kiírás és az 
adatlap letölthető a www.
cegled.hu/aktualis oldaláról.
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I. A DÍJAK
Cegléd Város Önkormány-

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

1.1. Építészeti Díj adomá-
nyozható annak az épület 
tulajdonosnak, aki Cegléd 
közigazgatási területén az 
aktuális évben, vagy leg-
feljebb egy évvel korábban 
felépített/használatba vett 
új, vagy meglévő épület fel-
újításával, átalakításával a 
városkép minőségi fejlődé-
séhez építészeti kultúrájának 
előmozdításához, példaként 
szolgáló megjelenésével az 
épített környezet minőségé-
nek javításához hozzájárult.

1.2. Üzletportál Díj adomá-
nyozható a városkép-minő-
ségi fejlődését szolgáló üzlet 

utcai kirakata, cégfelirata, 
Cegléd kereskedelmi épí-
tészete és üzlet dekorációs 
kultúrája előmozdításához 
példaként szolgáló utcaképi 
megjelenés elismerésére.

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

„Cegléd Város Önkormány-
zata az épület tulajdonosát 
2020-ban Cegléd Város Épí-
tészeti Díja elismerésben ré-
szesítette.”

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

„Cegléd Város Önkormány-
zata az üzlet tulajdonosát 
2020-ban Cegléd Város Mi-
nőségi Üzletportálja Díj el-
ismerésben részesítette.”

II. JAVASLATTÉTEL
2.1. Arculati Elismerés oda-

ítélésére bárki javaslatot tehet.

2.2. Arculati Elismerés oda-
ítélésére javaslatot 2020. július 
2. és 2020. augusztus 17. kö-
zött lehet benyújtani.

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

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

2.5. A javaslatok benyújtá-
sa akkor történik határidőn 
belül, ha azt legkésőbb a fel-
hívásban közölt időtartam 
utolsó napján beérkezik a 
felhívásban megjelölt elekt-
ronikus levélcímre, vagy 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hagyo-
mányos értékek megőrzése, új építészeti értékek teremtése, 
valamint Cegléd város arculatának minőségi fejlődését szol-
gáló kereskedelmi építészete és üzleti dekorációs kultúrája 
előmozdítása érdekében felhívást (továbbiakban: „Felhívás”) 
tesz közzé „Cegléd Város Építészeti Díja” (továbbiakban: Építé-
szeti Díj), valamint „Cegléd Város Minőségi Üzletportálja Díj” 
(továbbiakban: Üzletportál Díj) adományozását kezdeményező 
javaslattételre.

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
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ügyfélfogadási időben le-
adják az önkormányzati 
hivatalban.

III. ARCULATI ELIS-
MERÉS ODAÍTÉLÉSE
3.1. Az Önkormányzat a 

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

3.2. Arculati Elismerés oda-
ítéléséről az Önkormányzat 
Képviselő-testülete a polgár-
mester előterjesztése alapján 
határoz, várhatóan a szeptem-
beri ülésén. A polgármester az 

Arculati Elismerések odaíté-
léséről szóló előterjesztéséhez 
kikéri a Támogatási Rendelet-
ben meghatározott tagokból 
álló Díjbizottság véleményét.

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

IV. INFORMÁCIÓ
4.1. A teljes felhívás a www.

cegled.hu honlapon, a Közle-
mények rovatban érhető el.

4.2. A felhívással kapcso-
latban Cegléd Város Ön-
kormányzata konzultációs 

lehetőséget biztosít telefo-
non, e-mailen vagy előzete-
sen egyeztetett időpontban 
személyesen.

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

Email cím: foepitesz@ceg-
ledph.hu

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth 
tér 1., I. emelet 119. iroda

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



Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a veszély-

helyzet megszűnésével visszaállt a Ceglédi Közös 

Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

1. Ügyfélfogadási idő az Adóhatósági Iroda, valamint 

a közterület-felügyelők kivételével:

Hétfő: 12:30-18:00 óráig

Kedd: 8:00-12:00 óráig

Szerda: 8:00-16:00 óráig

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00 óráig

2.  Ügyfélfogadási idő az Adóhatósági Irodánál:

Hétfő: 12:30-18:00 óráig

Kedd: 8:00-12:00 óráig

Szerda: 12:30-16:00 óráig

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00 óráig

3.  A Beruházási és Közbiztonsági Iroda közterület-fel-

ügyelői hétfőtől péntekig 8:00-9:00-ig tartanak ügy-

félfogadást.

4. A polgármester fogadóórája: minden hónap első 

szerda 9-12 óráig, és minden hónap harmadik hétfő 

15-17:30 óráig a Városházán.

5. Az alpolgármester fogadóórája: minden hónap 

második és harmadik szerda 9-12 óráig a Városházán.

6.  A jegyző és az aljegyző fogadóórája: hétfő 

13:00 – 17:00 óráig

A 4 - 6 sorszámú fogadóórák tekintetében telefonon 

történő előzetes egyeztetés szükséges!

7. Ilyés Marianna főépítész fogadóórája:

Kedd: 9:00 - 11:00 óráig

Szerda: 14:00 - 16:00 óráig

8.  Az irodavezetők fogadóórája:

Hétfő 13:00 – 15:00 óráig

Kedd 8:00 – 12:00 óráig

Ügyfélfogadási időben a telefonos elérhetőség to-

vábbra is működik:

Titkárság: 06 53/511-404 és 06 53/511-405

Hatósági Iroda: 06 53/511-454, 06 53/511-416, 06 

53/511-423

Beruházási Iroda: 06 53/511-426, 06 53/511-430

Szervezési Iroda: 06 53/511-436, 06 53/511-427

Pénzügyi Iroda: 06 53/511-443, 06 53/511-442

Adóhatósági Iroda: 06 53/511-450, 06 53/511-451, 

06 53/511-449

Anyakönyv: 06 53/511-462, 06 53/511-463

Szociális ügyek: 06 53/511-400 és a 326, 366 mellék

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Tájékoztatás ügyfélfogadási rendről
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Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete Cegléd városképét meghatározó építészeti 
értékek felújítását támogatni kívánja. Ennek 
érdekében kiírja a „Cegléd Város építészeti 
értékeinek megóvása- 2020” című pályázatot 
(továbbiakban: „Pályázat”).

I. ÁLTALÁNOS 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1.1. Cegléd Város Önkormányzata (a továb-
biakban: „Támogató”) 2020. évi költségvetésé-
ről szóló 4/2020. (II. 20.) önkormányzati ren-
delete alapján vissza nem térítendő támogatást 

biztosít, amely támogatás utófi nanszírozással 
használható fel.

1.2. A támogatásra a Cegléd Város telepü-
léskép védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tele-
pülésképi rendelet) 1. mellékletében szereplő, 
helyi egyedi védelem alatt álló építmények 
tulajdonosai és jogszerű kezelői, használói, 
mint építtetők pályázhatnak.

1.3. Támogató a beérkezett pályázatokat a 
pályázati kiírásban szereplő feltételeknek-, 
valamint Cegléd Város településképi köve-

telményei alkalmazásának 
önkormányzati ösztönzé-
séről szóló 9/2018. (V.30.) 
önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: „Támogatási 
rendelet”) való megfelelés 
alapján bírálja el.

1.4. A támogatás utófi nan-
szírozott, ezért az elnyert visz-
sza nem térítendő támogatás 
kifi zetése a munkák elvégzését 
és elszámolását követően egy 
összegben történik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Cegléd Város építészeti értékeinek 

megóvása  2020”
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II. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
2.1. Pályázatot benyújtani 2020. július 2. és 

2020. augusztus 17. között lehet.
2.2. A Pályázatot egy példányban kell 

benyújtani. A pályázat benyújtható postán 
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének (továbbiakban: Képviselő-testület) 
címezve (2701 Cegléd, Pf.: 85.), vagy leadható 
személyesen a Hivatalban (Cegléd, Kossuth 
tér 1.).

2.3. A pályázat benyújtása akkor történik 
határidőn belül, ha azt legkésőbb a kiírásban 
közölt időtartam utolsó napján, az ügyfélfo-
gadási idő végéig leadják a Hivatalban, vagy 
ha a benyújtási határidő utolsó napján pos-
tára adásra kerül, amelyet a postai bélyegző 
igazol. A határidőn túl beérkező pályázatok 
elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizs-
gálat nélkül elutasításra kerülnek.

2.4. A pályázatot írásban, zárt borítékban 
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: 
„Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 
2020” c. pályázat

2.5. A pályázathoz benyújtandó dokumen-
tumok részletes felsorolását a Támogatási 
rendelet 10-12. § tartalmazza.

III. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A beérkezett pályázatokat Cegléd Város 

Önkormányzatának Képviselő- testülete bí-
rálja el, várhatóan a 2020. szeptemberi ülésén.

IV. INFORMÁCIÓ
4.1. A részletes pályázati feltételek és a 

pályázati adatlap elérhető a www.cegled.hu 
Aktuális / Pályázatok rovatban.

4.2. A pályázati felhívással kapcsolatban 
Cegléd Város Önkormányzata konzultációs 

lehetőséget biztosít telefonon, e-mailen vagy 
előzetesen egyeztetett időpontban szemé-
lyesen.

Telefonszám: 53/511-400/ 371-es mellék
Email cím: foepitesz@cegledph.hu
Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1., I. emelet 

119. iroda
4.3. Cegléd város településképi követelmé-

nyei alkalmazásának önkormányzati ösztön-
zéséről szóló 9/2018. (V. 30.) önkormányzati 
rendelet, valamint a Cegléd Város településkép 
védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkor-
mányzati rendelet a www.cegled.hu honlapon 
az Önkormányzat/ Rendeletek menüpontban 
érhető el.
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Teljes a paletta, a Kökény Au-
tósiskolában minden kategó-
riában megszerezhető a hőn 
áhított jogsi, a kismotortól a 
személygépkocsin át egészen az 
autóbuszig. Motoros és autós 
gépjárműparkukban megtalál-
ható mindenféle kategória, dí-
zel- és benzines autó egyaránt. 
Saját motorokkal oktatnak. Iro-
dájuk Cegléden, a Kossuth F. u. 
12. szám alatt található, mely 
alkalmas kis létszámú KRESZ 
tanfolyamok megtartására is. 
A több jelentkező sem okoz 
problémát, hiszen nagyobb 
létszám esetén rendelkezésre 
áll egy 30 fős tanterem is. Az 
előírásokat betartva a vezetési 
órákat és a pótórákat minden 
esetben rögzítik az oktatóik: 
ez korrekt elszámolás mind a 
tanuló, mind pedig az autós-
iskola felé. Az oktatás során – s 
ez vonatkozik az elméletire és 
a gyakorlatira is – törekszenek 
a stresszmentes, baráti légkör 

megteremtésére. Nem ritkán 
barátságok is kialakulnak ok-
tató és tanuló között, vagy 
később is megkeresik őket, 
hogy segítséget, tanácsot kér-
jenek akár az autóvásárlásban 
is. Nagyon sokan lefotózzák 
és elküldik nekik az újonnan 
kiváltott jogosítványukat, ez 
is azt igazolja, hogy töretlen 
a bizalom. De a legfontosabb 
a tudás.

***
Kökény József: „Elsősorban 

nem a mennyiségre, a létszám 
növelésére törekszünk, sokkal 
inkább a valós tudás átadásá-

ra. Célunk úgy megtanítani 
a tanulóinkat vezetni, hogy 
a jogosítvány megszerzését 
követően is biztonságosan 
és balesetmentesen tudjanak 
közlekedni, hiszen a nem 
megalapozott tudás életve-
szélyes lehet. A mottóm, a 
vezérlő elvem mindig is ez 
volt: Jogosítványt bárhol sze-
rezhetsz, de velünk vezetni is 
megtanulsz!” 

***
Lukács Imre: „Főállású 

szakoktatóként dolgozom a 
Kökény Autósiskolánál. Több 
mint 20 éves tapasztalattal, 

szakmai tudásom legjavával 
és nagy türelemmel oktatom 
tanulóinkat. Az évek során 
rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptam tanulóimtól, amely 
megerősít abban, hogy amit 
szeretettel végeznek, azt sze-
retet fogja viszonozni.”

Út a megalapozott tudáshoz

„Jogosítványt bárhol szerezhetsz, de velünk 
vezetni is megtanulsz!”

2014-ben alapították meg a Kökény Autósiskolát. A megálmodó-
ja, Kökény József iskolavezető egy stabil és megbízható oktatói 
csapattal dolgozik együtt. Lukács Imre, Bakó Zoltán, Kakulya 
Jenő és Kisgyörgy Tamás főállásban végzik a munkájukat, s 
nem csupán kollégák, hanem barátok is. Ez a légkör jellemzi az 
oktatói tevékenységüket is, nem véletlen, hogy a volt tanulóik 
is szép emlékeket őriznek a Kökény Autósiskoláról.
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Kisgyörgy Tamás: „Tavaly 
csatlakoztam a Kökény Autós-
iskola csapatához, melynek 
oktatási fi lozófi ájával és a ta-
nulókkal szembeni korrekt-
ségével az első perctől kezdve 
azonosulni tudtam. Az oldott 
hangulatú órák során arra tö-
rekszem, hogy felkészítsem 
tanulóimat a folyamatosan vál-
tozó közlekedési kultúránkra.”

***
Vélemények az internetről: 

Lechintan Anita: „Ha nyu-

godtan, stressz nélkül szeretnél 
autóvezetést tanulni, akkor: 
Kakulya Jenő!” Kapás Ágnes: 
„Minden vezetni vágyó sze-
mélynek ajánlani tudom a Kö-
kény Autósiskolát, nagyszerű 
és segítőkész csapat! Köszönöm 
Bakó Zoltánnak a lelkiismere-
tes, türelmes munkáját! Szuper 
oktató, nagyon kedves, türel-
mes, pozitív személyiség, az 
órák remek hangulatban teltek 
nála. Segítőkész, és becsüle-
tesen, felelősségteljesen tanít 
vezetni. Örülök, hogy a Kökény 
Autósiskolánál tanulhattam!”

A Kökény Autósiskola hon-
lapján, a www.kokenyautosis-
kola.hu-n naprakész infor-

mációkat talál az érdeklődő, 
elérhetőek a www.facebook.
com/kokenyautosiskola ol-
dalon is, de minden kérdésre 
választ kaphatnak, ha hívják 
a 06/30/436 4000-es mobil-
számot vagy írhatnak a info@
kokenyautosiskola.hu-ra is.

(x)

JELENTKEZZ 2020. JÚLIUS 15-IG a Kökény Autósiskola 
online KRESZ tanfolyamára és 5.000,- Ft értékű hűsítő fagyi 
utalványt kapsz ajándékba!

A Ceglédi Televízió adását 
az alábbi csatornákon találja 

meg a különböző 
kábelszolgáltatóknál.

VODAFON (UPC):  508

DIGI (INVITEL):  C9

TCOM:  139, 256

PR-TELECOM:  139
Minden hétköznap 18 órától 
nézze nálunk a helyi híreket!
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Patkós Irma terem
07.02. – 07.08. csütörtöktől szerdáig, 16:00 órai kez-

dettel: Így neveld a sárkányodat 3. amerikai, családi 

animációs fi lm, kalandfi lm.

07.02. – 07.08. csütörtöktől szerdáig, 18:00 órai kez-

dettel: AVA amerikai akciófi lm, krimi.

07.02. – 07.08. csütörtöktől szerdáig, 20:00 órai kez-

dettel: Ragadozó madarak (És egy bizonyos Harley 

Quinn csodasztikus felszabadulása)  amerikai akciófi lm, 

krimi, kalandfi lm.

07.04. – 07.05. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdet-

tel: Dinó király dél-koreai-amerikai családi animációs 

fi lm, kalandfi lm.

Huszárik Zoltán terem
07.02. – 07.04. csütörtöktől szombatig, 15:30 órai kez-

dettel, 07.05. – 07.06. vasárnaptól hétfőig 18:15 órai 

kezdettel, 07.07. – 07.08. keddtől szerdáig 19:45 órai 

kezdettel: A mi Kodályunk magyar zenés ismeret-

terjesztő fi lm.

07.02. – 07.04. csütörtöktől szombatig, 17:15 órai 

kezdettel, 07.05. – 07.06. vasárnaptól hétfőig 20:00 

órai kezdettel, 07.07. – 07.08. keddtől szerdáig 

15:30 órai kezdettel: Az ifjú Ahmed feliratos, 

belga dráma.

07.02. – 07.04. csütörtöktől szombatig, 19:00 órai 

kezdettel, 07.05. – 07.06. vasárnaptól hétfőig 15:30 

órai kezdettel, 07.07. – 07.08. keddtől szerdáig 

17:00 órai kezdettel: Az első áruló feliratos, olasz 

gengszterfi lm.

07.04. – 07.05. szombat-vasárnap, 13:45 órai 

kezdettel A mi Kodályunk magyar zenés ismeret-

terjesztő fi lm.

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV 
Közhasznú Nonprofi t Kft.
ctv@ctv.hu
Főszerkesztő: 
Pap Zsolt
Felelős szerkesztő: 
Bekker Bernadett
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik kéthetente 
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és 
            Szokolai Attila
 Nyomdai munkák:

Ceglédi
Hírmondó

KÉPZŐMŰVÉSZETI VIZSGA
Képzőművészeti vizsgát tartott a Tetz iskola 
a gimnázium rajz termében. Az intézmény 
minden évben szervez alapvizsgát, most 
azonban olyan diák is bemutatta alkotásait, 
aki 12 év tanulmányát zárta le az iskolában. 
A felkészítő tanár minden növendék ese-
tében Rónai Gábor volt.



27. oldal

 

Megválna a használaton kívüli 
üvegpalackoktól, 

befőttes üvegektől, 
borosüvegektől, sörösüvegektől, 

de nem tudja elhelyezni?

VAN 
MEGOLDÁS!

CEGLÉDI CEGLÉDI 
ÜVEGGYŰJTÉSI ÜVEGGYŰJTÉSI 
AKCIÓ!AKCIÓ!

Cegléd Város Önkormányzata 

2020. július 6. és 12. között 
lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására 

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

• a Szabadság téren, az Evangélikus templom előtt

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

• a Vörösmarty téren, a faházak oldalában

•  a Bajcsy-Zsilinkszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
épülete (volt Ökovíz Kft.) mellett

Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával!

Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek!
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz


