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HAMAROSAN KEZDŐDHET AZ ÉPÍTÉS
Meghirdették a közbeszerzési eljárást, vagyis
hamarosan kiderül, ki lesz a Jászberényi úti
felüljáróra tervezett kerékpárút kivitelezője. A
város korábban 300 millió forint támogatást

nyert a kerékpárút kialakítására. Ha érkezik
sikeres és megfelelő pályázat, akkor még idén
el tudják kezdeni az építést.


AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL IS
ELKEZDŐDÖTT A DIÁKMUNKA
A ceglédi önkormányzatnál is elkezdődött
a diákmunka. A 16 és 25 év közötti tanulók
napi hat órában segítenek az irodákban:
borítékolnak, szkennelnek, adminisztrátori és hivatalsegédi feladatokat látnak el.
A munkatapasztalat és a pályaválasztás
szempontjából kiváló lehetőség a nyári
diákmunka és az irodák dolgozóinak is
nagy segítség a tanulók jelenléte.

ÚJ VEZETŐ
Új vezetőt nevez ki az Országos Mentőszolgálat
a ceglédi állomás élére. A korábbi állomásvezető, Lovas Ottó tavaly év végén, 45 év után
búcsúzott el a szolgálattól. Őt megbízott vezetőként Tóth Balázs követte, majd az OMSZ
vezetői posztra szóló pályázata alapján Szalisznyó Ferenc mentőtiszt az új állomásvezető.
Változás történt a vezető ápoló személyében is,
Balga Lóránt látja el ezt a feladatot, a garázsmester pedig Szunyog László lesz.
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VESZÉLYHELYZET UTÁN II.
– avagy vízre bocsátották a Titanicot?
Belépek a szobába, és látom, hogy az íróasztal tele táblázatokkal,
kimutatásokkal. Dr. Csáky András polgármester bankszámla
kivonatokat tanulmányoz. Nyilván nem az én kedvemért, illetve
a hivatali hangulat kialakításáért teszi. Másoktól tudom, hogy
szinte minden napja ezzel kezdődik.
A pénzügyi osztály munkatársaival naponta áttekinti
a pénzügyi helyzetet, ami
egyszeű magyar fordításban
ma azt jelenti, hogy mennyi
csörög a kasszában, mi az,
amire még futja, és mi az,
amire nem. Sokszor fordul
elő, hogy kényszerűségből
egy-egy halaszthatónak ítélt
számla kiegyenlítése hátrébb
sorolódik.
– Látom a gond gyűrűit,
az aggódást. De miért vannak itt gondfelhők? Ezzel

kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetőjének nyilatkozata szó szerint az volt, hogy
„hatalmas tartalékkal indultunk neki az idei évnek.”
– Hát igen! Csak a számokat nézve akár igaz is lehetne
az állítás. Frakcióvezető úr
– gondolom – a zárszámadás
számaira gondolt, ami szerint
az évet közel 1,4 milliárd forint
maradvánnyal zártuk. Ennek a
szép összegnek azonban több
mint 94%-a úgynevezett kötelezettségvállalással terhelt
maradvány volt, és csupán 80
millió forint volt a szabadon
felhasználható összeg. A kimutatásban egyáltalán nem
szerepelt, hogy ezzel szemben
több mint 90 millió forint
– nagyrészt még nem lejárt
– kifizetetlen számla hevert
az asztalon a zárás időpontjában. A város egyik cégének, a
VÁRVAG Kft-nek tartoztunk.
A cég hála Istennek rendelkezett akkora tartalékkal, hogy
4. oldal

néhány hetet csúszhatott a
számlák kiegyenlítése.
– Pénzügyekhez nem értő
polgárok lehet, hogy ilyen
számokkal és összefüggésekkel könnyen zavarba
hozhatók. Mert például mit
jelent az, hogy kötelezettségvállalással terhelt pénz?
– Ezekhez az összegekhez
egy-egy meghatározott beruházás támogatására pályázat
útján, vagy kormányhatározat
révén jutott a város. Ezeket a
pénzösszegeket – akár külön
számlán kell tartani, akár nem
– kizárólag a meghatározott
célra lehet felhasználni. Nem
akarok unalmas lenni, viszont
pontos és igazmondó annál
inkább! Itt van például a Gál József Sportcsarnok. Felújítására
5 évvel ezelőtt az 1818/2016
számú Kormányhatározat alapján ötszáz millió forintot kapott
a város, melyet külön számlán
kell tartanunk. Múlt év végéig
már több mint 70 millió forintot elköltött az előző vezetés,
de a maradék pénzt csak a
sportcsarnokra lehet fordítani.
Ugyancsak idetartozik még a
belvárosi piac korszerűsítésére kapott százmillió, vagy az

ipari park fejlesztésére kapott
több százmillió forint stb…
Ezekből tevődik össze a fent
már említett közel 1,4 milliárd
forint. Ez a pénz csak ezekre a
beruházásokra fordítható.
– Az országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést. Mit mutatnak a
számok?
– Erre is igaz, hogy az ördög
a részletekben rejlik. A kormány oldal azt kommunikálja,
hogy jóval több pénz jut az
önkormányzatoknak jövőre,
mint idén. Az ellenzék azzal
vág vissza, hogy az elvonások
(bizonyos bevételek elvonása,
szolidaritási adó stb…) jóval
nagyobb tételt mutatnak, mint
a támogatási növekedés. Én
ebben nem szívesen foglalok
állást. Mindaddig, amíg a normatívákat – azaz, hogy adott
feladatra mekkora összeget
kapunk – nem ismerjük, addig nem is lehet korrekt módon állást foglalni. Az biztos,
hogy ezek a normatívák soha
nem fedik teljes mértékben az
adott tevékenység (pl. óvodák,
könyvtár stb…) valós költségeit, ezért nem mindegy, hogy a
város saját bevételei, miképpen
alakulnak. Az mindenesetre
megnyugtató, hogy a különleges gazdasági övezetekről
szóló törvény (leánykori nevén
lex Göd) nem érinti Ceglédet,
igaz, a végrehajtási rendelet
még nem ismert.
– A saját bevételeket illetően is ilyen nagy a bizonytalanság?

– Ha lehet még nagyobb,
és az év második felét illetően is kétségeim vannak. A
veszélyhelyzetre tekintettel
a vállalkozások beszámolási
kötelezettségét szeptemberre
tolták, és az adóalap feltöltését
illetően is az önkormányzatot
átmenetileg hátrányosan érintő változások történtek. Az elvonások maradtak, a várható
bevételeket még nem látjuk.
– Ez indokolja a címben
szereplő, ezek szerint már
vízre bocsátott Titanic képét?
– Lehet, hogy kicsit túlzónak tűnik a hasonlat, de
ez jutott eszembe a testületi
ülésen, amikor kértem, hogy
különböző bizottsági keretek
és a sportkeret meghirdetésével várjunk szeptemberig,
amikor már biztosan látjuk
a bevételek alakulását. Különös tekintettel arra, hogy
nem várt, halaszthatatlan
kiadások is jelentkezhetnek,
mint most a mozi tetőzetének javítása. Javaslatomat

nem vették figyelembe. Gazdasági megfontolásból született az az előterjesztésem
is, hogy az idén augusztus
20-án ne legyen tűzijáték,
bő tíz perc alatt ne durrogtassunk el közel egymillió
forintot. Az előterjesztést a
testület többsége nem vette
napirendre, mondván ezt el
tudom egyedül is dönteni. Az
a mini népszavazás eldöntötte
a kérdést, melyet facebook
oldalamon hirdettem meg.
1200 ember tisztelt meg azzal,
hogy a kérdéssel kapcsolatban
elmondta a véleményét. Több
mint 80%-uk azt javasolta,
hogy ne legyen tűzijáték, így
nem is lesz.
– Ebben a beszélgetésünkben is pezseg idő.
Remélem, ez a nyílt nyilatkozatszándék megmarad
továbbra is.
– Ez természetes, bármikor
készséggel állok a közvélemény tájékoztatására.
P. G. I.

FELTŰNŐBB TÁBLÁK
Új köntösbe öltözött táblák – írja tájékoztatójában a Ceglédi Városi Baleset-megelőzési bizottság. A város több –
balesetveszélyes – kereszteződésébe is új táblák kerültek.
Már korábban egyeztetések zajlottak a fényvisszaverő stop
táblák kihelyezéséről, most a Magyar Közút – a fenntartásában lévő néhány út több
kereszteződésébe kihelyezte
azokat. Így új táblák vannak
például a Kőrösi és Déli út, a
Külső-Kátai és Széchenyi út
és a Mizsei, valamint Déli út
kereszteződésében is.
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EMLÉKEZŐ SZENTMISE
Kiszel Mihályra emlékeztek szentmisével a
Ceglédberceli Katolikus Templomban. Kiszel
atya Cegléden 1984-től húsz éven volt plébá-

nos. 2004-től Ceglédbercelen és Albertirsán
szolgált. Mihály atya március 14-én hunyt
el, 75 évesen.
UTCAZENE
FESZTIVÁL
Nég y helyszínen
zenéltek, énekeltek
kisebb nagyobb formációk az utcazene
fesztivál első napján.
Idén rendhagyóan
nem egyszerre, hanem három szerda
délutánon át mutatkoznak be a zenészek.

NEM ESIK EL A VÁROS
IPARŰZÉSI ADÓBEVÉTELTŐL!
Folytatódik a Magyar Falu program, sőt jövőre még
több pénz jut a településeknek például út-és járdaépítésre, játszótér és orvosi rendelők fejlesztésére. De
az önkormányzatok és a családok állami támogatása
is növekszik 2021-ben – mondta a Városi Televízió
Fogadóóra című magazinjában a térség országgyűlési
képviselője. Földi László megerősítette: Cegléd nem
esik el adóbevételtől, hiszen az Infineon és az Ecseri
Kft. beruházására nem vonatkozik a különleges gazdasági övezetekről szóló törvény.
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KECSKÉKET NEVEL A GIMNAZISTA
Kecskéket, törpetyúkokat, gyöngytyúkokat,
nyulakat nevel és sajtot, joghurtot és számtalan finomságot készít egy gimnazista fia-

talember, Kármán Marcel Tibor. Az állat és
természetszeretete úgy tűnik, most már jövőjét
is meghatározza.

ÚJ KÜLSŐ, ÚJ FUNKCIÓ
Teljesen felújítják a Bem iskola
területén található legrégebbi
épületet, amit sokan a mai napig
felvonulási épületként emlegetnek. Kicserélték a nyílászárókat,
megújultak a belső terek, a termek, a mosdók és a tetőszerkezet
is. Az 50 milliós hazai forrásból
kívül-belül megszépült épületet
a rendvédelmi ágazat használja
majd a jövőben.

ABLAKCSERE
A VÁROSHÁZÁN
Több ütemben cserélik ki
a Városháza régi ablakait.
Legutóbb a második emelet folyosójának nyílászárói
újultak meg, de hamarosan új
ablakok kerülnek a második
emelet irodáiba és a polgármesteri irodánál is időszerű
a csere. A munkákra az idei
költségvetésből elkülönített
keret biztosít forrást.
7. oldal

KÖNYVAJÁNLÓ
Roger Crowley:
Az elátkozott torony
A járvány utáni első könyvajánlóban egy olyan szerző
új könyvét mutatom be, akit
jól ismerhetnek a történelmi
események iránt érdeklődők,
hiszen június végén az angol
szerző, Roger Crowley sorrendben ötödik kötete jelent
meg magyarul. A korábbiak
is olyan érdekes témákat dolgoztak fel, amelyek a magyar
oktatási rendszerből részben
vagy teljesen kimaradtak, hiszen az országunk adottságai
és helyzete miatt nem voltunk
érdekeltek a Földközi-tenger
feletti uralomért folytatott
harcban (Tengeri birodalmak,
2014), vagy a Távol-Kelet
gyarmatosításában (Hódítók,
2019). Crowley azon könyvei, amelyek a „szárazföldi”
eseményekre koncentrálnak
(Kalmárköztársaság, 2018;
1453 – Konstantinápoly utolsó
nagy ostroma, 2016) itthon
is ismertebb eseményeket
dolgoznak fel, és ezek közé
tartozik az új mű, Az elátkozott torony – Akkó eleste és
a keresztes háborúk vége is.
Hiszen tanultunk a keresztes háborúkról, a Szentföld
el(avagy vissza-)foglalásáról,
de leginkább a kezdetekről
és nem a végről, amikor az

újonnan alapított Mameluk
Szultánság végső csapást mért
az amúgy is egyre jelentéktelenebbé váló közel-keleti
keresztény hercegségekre, királyságokra. Akkó, ez a fontos
kikötőváros pedig tökéletesen
leképezte a korabeli szentföldi
állapotokat: névleg a Jeruzsálemi Királysághoz tartozott,

de mégis önállóan döntöttek a
vezetői, akik arra is hajlandóak
voltak, hogy a 20 évvel korábban Magyarországot elpusztító
mongol hódítókkal kössenek
átmeneti szövetséget a helyi
muszlim fejedelmekkel szemben. A tizenharmadik századi
város lakossága sokszínű volt:
éltek itt franciák, angolok, németek, németalföldiek; mindegyik lovagrend képviseltette
magát az Ispotályosoktól a
8. oldal

Templomosokig; a rivalizáló
három nagy olasz kereskedőváros, Genova, Velence és Pisa
szülöttei különálló, elzárt negyedeket alkottak (olyannyira,
hogy tornyok és kapuk védték
a városon belüli városrészeket
egymástól). Nyolcvanegy keresztény templomával jelentős
zarándokhellyé vált. Amit a
korabeli kereskedők be tudtak szerezni, az kapható volt
a helyi piacon. Akkó (a pápai
tiltás ellenére) aktív részese
volt az Egyiptomba irányuló
rabszolga-kereskedelemnek
is, amivel a saját pusztulását
okozta: azok a mamelukok
vették ostrom alá végül, akiket
évtizedeken át Akkó kikötőjén
keresztül adtak el az egyiptomi
arab uralkodóknak. De kik
voltak a mamelukok pontosan? Hogy viszonyultak az
európaiak egymáshoz itt, ebben a távol-keleti városban?
Miért írták Akkóról nem csak
a muszlim, de a keresztény
utazók is, hogy ennél mocskosabb és visszataszítóbb város
nem létezik a földön? Minderre, és sok más kérdésre is
választ kapunk Roger Crowley
új könyvében, ami a korábbiakhoz hasonló, szórakoztató
módon ismerteti a korszakot
és a térség jellemzőit
Pap Zoltán
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Nem megyünk maszkabálba, mert a maszk arctakaró.
Rejti a mimikát, az arcrezdülést, a mosolyt, pedig ezek
(is) gondolatot, érzelmet, jellemet mutatnak. A szabad
szem még fontosabb személyiségtükröző lett. Egymás szeme elé kerülünk, szemügyre
vesszük, szemléljük egymást.
Hisz’ kinek mi a szívében, kitetszik a szemében. Ezért én
szemrevételeztem, s a szempillantásokból szemelgettem
össze két személy szembesülését.
A NŐ szemrevaló, ragyogó
szempárú, kacér a szemjátéka,
valóságos gyöngyszem.
A DONHUÁN szemet vet
rá, mereszti a szemét, legelteti
rajta a szemét, nem tudja levenni róla a szemét, szemlátomást tetszik neki, vérszemet
kap, szemtelenkedni kezd.
A FÉRFI féltékeny, szembetűnő neki a szemforgató
szemezés, nem hisz a szemének, ezt nem jó szemmel
nézi, nem huny szemet az

eset fölött, nyitva tartja a szemét, villámokat szór a szeme,
majd’ felnyársalja a szemével
a szemfényvesztőt, „nem sül
ki a szeme!” – tesz szemrehányást.

A NŐ fél szemét se vetette
a csábítóra, szemenszedett
hazugság a pletyka, hiszen ő a
férfi szeme fénye, ártatlan: angyal ül a szemöldökén, szempontja a hűség, míg örökre
lehunyja a szemét, s szemfedél
takarja.
A FÉRFI már nem hányja
a szemére a vélt szemérmetlenséget, szemtanú sincs, nem
néz ferde szemmel rá, hiszen
felnyílt a szeme, négyszemközt megbeszélték, a nő nagyot nőtt a szemében.
10. oldal

A DONHUÁN szemlesütve
mutatja ki szemfogát, s eltűnik
a szemhatáron.
A NŐ nyelve helyett a szeme szól, szeme előtt lebeg a
boldog kibékülés, nem szemérmes, ezért nem mondja:
mindent a szemnek, semmit
a kéznek, ismét erős láncszem
köti össze őket.
A FÉRFI József Attila-idézettel vall szemtől szembe:
„Nagy, mély szemed rámmosolyog sötéten / s lelkemben
halkal fuvoláz a vágy”.

A NŐ Ady-versrészlettel
néz a szemébe: „Nem tudom,
miért, meddig / Maradok meg
még neked, / De a kezedet fogom / S őrizem a szemedet.”
Így történt.
EMLÉK-SZEM.
Koltói Ádám
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Élmények, játék, szórakozás – táborozni jó!
Sport-, kézműves-, kaland-, tánc-, média-, színjátszó és még
hosszasan lehetne folytatni a sort, mennyiféle kikapcsolódással
várják a gyerekeket Cegléden is. A teljesség igénye nélkül íme
néhány tábor, ahol idén is remek programokkal kedveskedtek
a diákoknak és még nincs vége a nyárnak…
Az önkormányzat finanszírozásában öt héten át kínálnak kikapcsolódást a város alsó tagozatos
diákjainak a napközis táborban,

amit idén is a Táncsics Iskola
szervez. Legutóbb a lovak álltak a középpontban, a gyerekek
a középkorral ismerkedhettek,

lovagolhattak, strandolhattak,
de rengeteg kézműves foglalkozással és játékkal is kedveskedtek
a diákoknak. Lesz még sport, és
kézműves tematikájú hét is. A
táborban 50 gyerek vesz részt.
A fiatalok nagyon élvezték a
programokat a gyönyörű környezetű lovas és lovasterápiás
központban Csemő határában.

MÉDIATÁBOR
Médiatáboros fiatalok jártak a Városi Televízió stúdiójában. Betekintést
nyerhettek a televíziózás világába,
megnézhették a kamerákat és mindenféle, a szakmához szükséges eszközt,
beülhettek a stúdiódíszletbe is. Az egy
hetes programon interjúkat, beszámolóanyagokat és bemutatkozó filmeket
is kell készíteniük a gyerekeknek.

VIZIVILÁG TÁBOR
Játék, szórakozás és persze úszástanulás – ez a menetrend a Városi Sportuszoda vizivilág táborában. Idén
nyáron is népszerű az egyhetes elfoglaltság. Az általános iskolás korú gyerekek nagyon jól érzik magukat
a táborban. Akik nem tudnak úszni megtanulhatják
az alapokat, akik pedig már tudnak, fejleszthetik
tudásukat. Ezen a nyáron még négy héten át lesz
vizivilág tábor, már minden hely betelt.
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NÉPTÁNCTÁBOR
Dél-alföldi táncok álltak
a középpontban a Művelődési Központ néptánctáborában. A legfiatalabb
3, a legidősebb táborozó
13 éves volt, a gyerekek
nagyon élvezték az egyhetes elfoglaltságot. Sokat
tanultak, de jutott idő a
kézműveskedésre, játékra,
és a kirándulásra is.

MMA TÁBOR
A FÜRDŐBEN
Az ország több pontjából is érkeztek abba az MMA táborba,
amit Cegléden rendeztek. Az
egészen fiataloktól a középkorosztályig sokan jelentkeztek. A
kevert harcművészetek kedvelői
közül sokan önvédelemtanulás
szempontból mások a közös
mozgás, a jó társaság kedvéért
választották a tábort.

BIRKÓZÁS
A FÓKUSZBAN
Mintegy nyolcvanan vettek
részt a birkózó táborban, amit
a Török János Mezőgazdasági
Iskolában tartottak. A program
leginkább az utánpótlásra van
kihegyezve így a fiatalok, serdülők számára hirdették meg.
Az ország több pontjáról, de
még külföldről egy észt csapat
is érkezett Ceglédre.
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„THÁLIA ISTENNŐ ÚJRA ELJÖTT HOZZÁNK!”
II. rész
Beszélgetés Lűr Istvánnal, a művelődési központ nyugalmazott igazgatójával
(A 2020. április 9-én megjelent
interjú folytatása.)
A ’70-es években 4-5 ezer
forintért tudtuk az államilag
támogatott tájelőadásokat
Ceglédre hozni. Nem ritkán
50 fős színtársulat is fellépett,
zenekarral, kamionnyi díszlettel. Ma már döbbenetesek
ezek a számok. De mondok
mást is. Képzelje el, hogy a

10 előadásból álló bérlet 200
forintba került.
Kezdetben kb. 200 bérletet
tudtuk értékesíteni, de később volt olyan évad, hogy
két bérletes előadássorozatot
hirdettünk: 5-600 bérletezővel
és szólójeggyel teltházaink
voltak.
– Az érdeklődés tehát
nagy volt a színházi előadások iránt,
mégis le kellett állni, his ze n e g y r e
égetőbbé vált
a színházterem felújítása.
– Kívülrő l - b e l ü l rő l
megérett az intézmény a renoválásra. Először a külső tatarozás készült
el. Azért, mert
1972. június 25én az Országos
Dózsa Ünnepség szereplői
korhű ruhában
a művelődési
központ előtt
vonultak el. A
Városi Tanács
14. oldal

az épület homlokzatának felújítására egy millió forintot
biztosított. Kerestem a lehetőséget, s végül négy ceglédi
kisiparos vállalta, hogy ezért
az összegért az egész épületet körbe tatarozzák. A belső
felújításra továbbra sem jutott
pénz.
– Végül 1977. június közepén mégiscsak sor került a
bezárásra és megkezdődhetett a felújítás. Honnan
sikerült pénzt szerezni?
– Először nemcsak a pénz
megszerzése volt gond, hanem
az is, hogy meggyőzzem a legilletékesebbeket arról, hogy
a színházterem baleset- és
életveszélyes. Amikor a Vidám Színpad tájelőadásokat
hirdetett, kikötötte, hogy csak
oda mennek fellépni, ahol az
igazgató beszerzi a munkavédelmi felügyelőtől az igazolást, hogy a színpadon a
színészek testi épsége nincs
veszélyeztetve.
Ezért 1977. januárjában felkértem két országos jogkörű
színházépítészeti- és gépészeti
szakértőt – Smidt Jánost és
Mogyorósi Lajost –, hogy
készítsenek szakvéleményt a
terem állapotáról.

1977. június 15-én – az
évad utolsó bérletes színházi
előadását követően – kaptam meg a három kötetes
tanulmányt, melyet fotókkal
is illusztráltak és magyarázatokkal egészítettek ki. (Ezt
a laikusok is megértették.) A
vizsgálat végső megállapítása
az volt, hogy „a színházterem
közvetlen baleset-, élet- és
tűzveszélyes”.
Ezt a szakvéleményt vittem a művelődési osztályra,
hogy továbbítsák az ügyben illetékeseknek. Sokakat
meglepetésként ért, s kaptam
„hideget-meleget”, mivel „túlléptem a hatáskörömet”.
A megyei pártbizottságtól
felkeresett a kulturális ügyekért felelős osztályvezető, aki
végtelenül megrökönyödött
a történteken. Akkor már
veszteni valóm nem volt, így
azt mondtam neki: Én szót
fogadok Önnek. Ha leírja
utasításba, akkor holnaptól
kinyitjuk a színháztermet,
természetesen az Ön felelősségére. Felugrott s közben azt
kérdezte: hogy képzel maga
ilyet? Ne tessék már haragudni, ha Ön nem vállalja a
felelősséget akkor én, hogy
merjem? A háborgás később
lecsendesedett…
Még mindig emlékszem
Kárpáti Ferenc honvédelmi
miniszterhelyettes, Cegléd
országgyűlési képviselőjének
választási nagygyűlésére, ahol
a kortes beszédében megígérte, hogy mindent elkövet

a színházterem felújításáért.
Ő volt az, aki ezt az ügyet a
holtpontról elmozdította.
Megkeresésére jöttek a Művelődési- és Pénzügyminisztériumból… elindult a verkli,
tervezés, ötletelés. A mostani
B épület helyére tervezték
a Tisztiklubot, a Petőfi utca
sarkára szökőkutat álmodtak,
a mentőállomásig húzódott
volna a könyvtár épülete. Ez
az egész objektum a Felház
utcáig tartott volna. Erről a
tanulmánytervet a Középület
Tervező Vállalat készítette.
A költségvetése 102.900.000
forintra rúgott. Ez óriási pénz
volt. Nem is történt ezután két
évig semmi. Végül a Pest-megyei Tanácsi Tervező Vállalathoz került a színház ügye.
Szerencsénkre a tervezőiroda
csoportvezetője a Ceglédről
elszármazott Nyíri István volt.
Az ő tervei alapján megkezdődött a bontás és az építkezés.
Ebben az időszakban Kovács Károly gépészmérnök
volt a tanácselnök. Minden
eszközzel támogatta a színház
felújítását s küzdött a mindig
kevésnek bizonyuló támogatói
összegek megszerzéséért.
15. oldal

– Mikorra készült el a színházterem?
– Idén éppen 35 éve, hogy
1985. április 4-én sor került
az ünnepélyes átadásra. Ezt
megelőzően rendeztek egy
külön színházbejárást és ünnepséget azoknak, akik bármilyen módon részt vettek
a munkálatokban. Emlékérem is készült az eseményre, melyet Asszonyi Tamás
Munkácsy-díjas szobrász- és
éremművész készített.
A nyitó előadás a „Régi
nyár” című operett volt, Törőcsik Mari és Rátóti Zoltán
főszereplésével.
Ez hát a rövid története a
színházterem újjáépítésének,
amely 1985-ben kapta meg
a mai arculatát. Felújítások
persze azóta is történtek. Mert
fontos a megújulás, a külcsíny,
de az is legalább ugyanannyira
lényeges, hogy az előadóművész és a néző találkozása
értékes, élményekben gazdag
legyen. Ezért dolgoztunk évtizedeken át kollégáimmal és
ezért dolgoznak ma is kiváló
szakemberek a művelődési
központban.
KozI

TÁJÉKOZTATÓ A PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL
KAPCSOLATBAN
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi
és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
A hatóságok feladata, hogy
– amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget
a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik
az ún. közérdekű védekezést,
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatjuk az
ingatlantulajdonosokat/földhasználókat, hogy belterületen a jegyző, külterületen
(az ingatlanügyi hatóság által
helyszíni ellenőrzésről felvett
jegyzőkönyv tartalma alapján)
a növény- és talajvédelmi ha-

tóság köteles hatósági eljárást
indítani azokkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfű
elleni védekezési kötelezettségüket.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. §
(4) bekezdése rögzíti: „A földhasználó köteles az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni,
és ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása,
bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e
körben elégséges a védekezési
kötelezettség elmulasztásának
16. oldal

megállapítása. Amennyiben
a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget,
vagyis az ingatlan legalább
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött,
akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni. Amennyiben
a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény
károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, a parlagfű elleni
közérdekű védekezés abban
az esetben rendelhető el, ha
az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el
az agronómiailag indokolt
tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság
a 30%-ot meghaladja.
A parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.)

Korm. rendelet értelmében
a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen (Pest megye területén) a
Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(a továbbiakban: növény- és
talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa
megbízott VÁRVAG Nonprofit Kft. végzi. Nem kerül
sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél
jelzése alapján időközben
maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket az ügyfélnek kell
megfizetnie.
A növényvédelmi bírság
kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult,
ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a
jegyző az ügyben keletkezett
iratokat továbbítja az eljárásra
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a
parlagfűvel fertőzött terület
nagysága. A bírság mértéke
belterületen és külterületen egyaránt 15.000.- Ft-tól
5.000.000.- Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet
mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem
mezőgazdasági terület (elhanyagolt telek, építési terület),
vagy nem művelt, elhanyagolt

valamikori szőlő, hétvégi kert,
zártkerti ingatlan, valamint
vonalas létesítmények (utak,
vasút) menti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a – bírságon
túl – vele szemben elrendelt
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség
megtérítésére is kötelezett. A
költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden
esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az
élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértéké-

ről szóló 194/2008. (VII. 31.)
Korm. rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a
parlagfű-mentesítés minden
állampolgár közös érdeke, és
eredményt csak összefogással,
illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérjük,
tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek!
Szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő
az, hogy valaki lekaszálta a
szennyezett földterületet, azt
tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak
végéig meg kell őrizni.
Pest Megyei
Kormányhivatal

GYÓGYSZERES KEZELÉS
A VÉGSŐ MEGOLDÁS
Több gyomnövény is virágzik, ezek pedig komoly allergiás panaszokat okozhatnak. Vannak, akiknek nehéz légzésük van, és olyanok is, akik éjszaka szinte alig
tudnak aludni a tünetektől. Az orvosok azt mondják:
segíthet a gyakori hajmosás, de a hosszantartó szenvedést
csak gyógyszeres kezeléssel lehet enyhíteni – javasolja
Dr. Kovács Zsolt, allergológus, klinikai immunológus
gyermektüdőgyógyász.
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VELÜNK ÉLŐ TRIANON
Az 1920. június 4-i tiltakozó felvonulás
1920 elejétől kezdve a helyi
sajtóban megjelentek a későbbi békediktátum feltételei
elleni tüntetés hírei. A Czeglédi Kisgazda című újságban
olvasható: „1920. 02. 01.
február 1-jén 11 órakor
nagygyűlés lesz a Kossuth téren. Tiltakozás
a békefeltételek ellen.”
A Czeglédi Hiradóban
„1920. május 9. tiltakozó nagygyűlés a feltételek ellen” címmel jelent
meg a felhívás: „Legdrágább területeinken
rác, oláh, cseh, horvát akar
osztozkodni. Ezt nem engedhetjük. A gyilkos határozatot
el nem fogadhatjuk (…). Ez
ellen tiltakozni kell. E célból
1920.évi május 9-én délelőtt
11 órakor a Kossuth-téren tiltakozó NÉPGYŰLÉST TARTUNK.” A nagygyűlés műsorában szerepel negyedikként

Nem, nem soha írta S. Nagy
Lajos, előadja dr. Nagy Rezső
főgimn. tanár”.
1920. június 4-én, a békedekrétum aláírásának napján

délelőtt 10 órára az Árpád-térre, a Kossuth-szobornál néma
tüntetést szerveztek. „Tüntetés
a rabló béke ellen. Pénteken
d. e. 10 órakor a rablóbéke
aláírásának órájában megállt
minden dolog a városban.
Mindenki a Kossuth-szoborhoz vonult és ott 10 percig
némán tüntettünk az ország
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kifosztása ellen. Az összes
iskolák növendékei, tanítóik
tanáraik vezetésével szintén
felvonultak s a 10 perc leteltével ezer meg ezer torok
küldte az Ég felé a magyar
imádságot: Isten álld meg a
magyart! Az ének után a
tüntető tömeg, ahogyan
jött némán, csendben
távozott.” (Czeglédi Hiradó 1920. június)
A néma tüntetést
azonban megzavarta
egy incidens, amelyről
a gimnázium igazgatója még azon a napon
(június 4-én) írásban
jelentést tett a város rendőrkapitányának.
„Rendőrkapitányságnak!
Hivatalos felhívására azonnal jelentem, hogy a tanári testülettől beszerzett információk szerint ma de. a
vezetésem alatt álló intézet
kivonulása alkalmával az Árpádtéren a következők tör-

téntek. (szemtanúk Cserghő
Mihály, dr. Simon László és
dr. Sobó Jenő tanárok)
Mikor a Kossuth szoborhoz
párosával felvonuló ifjúságnak
az eleje már a szobor körül
elhelyezkedett, a vége még a
térnek Rónay féle ház felől eső
sarkánál volt. Ekkor egy zászlós vagy hadnagy korbáccsal
a kezében és két polgári ruhában lévő személy botokkal
a kezükben a csapathoz jött.
A tiszt, parancsoló hangon
szólt, hogy a zsidó fiúk álljanak ki a sorból. Ezt a fiúk
ellenkezés nélkül megtették.
A tiszt megfogta Cserghő Mihály tanárt is karjánál fogva és
rárivalva, hogy maga is zsidó.
Szinte kihúzta őt a menetből,
és csak akkor eresztette szabadon, mikor a körülállók azt
kiabálták, hogy ez nem zsidó,
ez keresztény tanár.
Az erre az önkéntelenül is
félrevonuló zsidó diákokra
most a két polgári személy
rárontott és botokkal verték
a téren őket. Egyes zsidó tanulókat, kik a többiek között
maradtak, későbben is kihúztak a botos személyek és
botütések között elkergették
őket. Cz. 1920. VI. 4. Ries”
A levélből kitűnik, hogy a
rendőrkapitányság már tudott
az eseményről, és ők kérték
az igazgatót az esemény leírására. Az iskola igazgatója
másnap június 5-én mindezt
bővebb leírásban jelentette a
tankerületnek is. A jelentés
elején sajnálatos eseménynek

minősíti a megtörténteket.
Leírja, hogy a felvonuláson
a polgári fiú- és leányiskola,
valamint a három felekezeti
elemi iskola tanulói is részt
vettek. A jelentés további része
tartalmazza mindazon történéseket, amelyeket a rendőrkapitányságra az igazgató
jelentett. A levél befejező részéből egyértelműen kiderült,
hogy a rendőrkapitányságról
látták az eseményeket és ezért
kért a kapitány azonnal írásbeli jelentést az igazgatótól.
„A rendőrkapitányság ablakai
a térre nézvén egyes rendőrközegek távolról szemtanúi
voltak az eseménynek. A főkapitány az eljárást nyomban
megindította s hivatalos felhívásra írásban adtam neki
jelentést arról, amit a tanári
testület egyes tagjai tapasz-

taltak. Cserghő Mihály tanár,
mint hivatalos tart. tiszt a
katonai állomásparancsnokságnál is tett jelentést a saját
személyét ért sérelemről”.
Az igazgató jelentésében
egyértelműen megfogalmazta,
hogy az ünnepi hangulatot ez
az esemény teljesen elrontotta.
„Bár az akkor már a szobor
körül elhelyezkedett alsóbb
osztálybeli ifjúság egy része a
most említett dolgokról nem
vett azonnal tudomást, az ünnepi hangulat mégis teljesen
el volt rontva”.
Hogy lett-e folytatása az
eseménynek, az az iskolai
irattár anyagából nem derült
ki. Érdekes, hogy a helyi sajtó
erről – tudomásom szerint
– nem tett említést.
dr. Kürti György
ny. gimn. igazgató

URNAFALAT ÁLLÍTOTTAK
Urnafalat állítottak az Evangélikus temetőben, a Mező utcában. A gyülekezet állta a költségeket és saját munkával
is segítettek, hogy minél méltóbb környezetben lehessen
utolsó útjukra kísérni az elhunytakat. Az urnafalat Kendeh
Péter, evangélikus lelkész szentelte fel.
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Népszerű a hagyományos kézitábor
A nyár a táborok, így a sporttáborok ideje is. A koronavírus-járvány egy ideig kétségessé tette, lesz-e lehetőség a
megrendezésükre, de szerencsére úgy alakult, hogy ebben az
esztendőben is több sportág közül válogathattak a ceglédiek.
Így idén sem maradt el a Kék Cápák kézilabdatábora, amelyre
rekordgyorsasággal elkeltek a helyek.
Pudics Zsolt egyesületi elnök,
Ceglédi Kék Cápák SE:
„Kilenc évvel ezelőtt szerveztünk először egy szinte
minden koncepciót nélkülöző
kézitábort egy turnussal és
18 nehezen összeverbuvált
táborozóval. Egy szezon kihagyása után, 2013-ban nagyon komoly tervekkel és
programokkal alakult ki az új
arculat, mellyel a sportághoz
és az utánpótlás-neveléshez
is méltó sorozatot sikerült
elindítani.
Több célt is kitűztünk a táborok elindításakor, és ezeket
a szempontokat szigorúan
figyelembe is vesszük évről
évre. A legfontosabb: a gyerekek jól érezzék magukat
úgy, hogy a rengeteg játék,
kikapcsolódás és verseny mellett sokat tanuljanak is a kézilabdázásról. Kicsit neveljük
is őket. Megtanítjuk nekik,

hogyan kell csapattagként és
csapatként működni, hogy
tiszteljék a társaikat, hogy
fegyelmezettek, tudatosak és
összetartóak legyenek, s hogy
emelt fővel tudjanak nyerni és
veszíteni is.
Az idei három turnusra
összesen 110 táborozóra dol20. oldal

goztuk ki az edzés- és játékterveket. A lányok kicsit
többen vannak, mint a fiúk,
korosztályuk most 8-16 év,
de 18 éves korig volt lehetőség
jelentkezni.
Büszkék vagyunk rá, hogy
kiemelten kedvelt a gyerekek
körében a kézitábor, amiért
persze kőkeményen meg
is dolgozunk, így minden
évben teltházzal futnak a
turnusaink.
A járvány miatt idén kicsi
esélyt láttam a megrendezésére, így nem fogadtunk be
egy jelentkezést sem, de szerencsére gyorsan és pozitívan
változott a helyzet. Amikor
május közepén országosan
zöld utat kaptak a táborok,
gyakorlatilag hirdetések nélkül két hét alatt elfogyott
minden helyünk.
Ahhoz képest, hogy tematikus tábor a miénk, tehát döntő többségben a már
kézilabdázó gyerekek jelentkeznek, minden évben van
néhány „külsős” tehetség,
akiket a szakosztályokhoz
irányítunk.
VGM

A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) rendszeresen ír ki pályázatokat
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére,
valamint lakások és nem lakás célú helyiségek
bérbeadására.
Aktuális bérbeadásra kiírt nem lakás célú
helyiségek:
• Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti Társasházban
található 64 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség (minimális bérleti díj: 96.000- Ft+ÁFA/hó)
• Cegléd, Kossuth Ferenc u. 1/a. szám alatt
található 126 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség (minimális bérleti díj: 208.000Ft+ÁFA/hó)

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!

Aktuális értékesítésre kiírt
ingatlanok:
• Cegléd, belterület 1640/3 hrsz-ú, 2327 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett
található ingatlan (Az ingatlan minimális
vételára: nettó 4.770.350- Ft)
• Cegléd, belterület 1640/5 hrsz-ú, 2534 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett
található ingatlan (Az ingatlan minimális
vételára: nettó 5.194.700- Ft)
• Cegléd, belterület 1640/7 hrsz-ú, 2146 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett
található ingatlan (Az ingatlan minimális
vételára: nettó 4.399.300- Ft)
• Cegléd, belterület 1649/8 hrsz-ú, 3575 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban az Ipartelepi út mellett
található ingatlan (Az ingatlanok minimális
vételára: nettó 8.900.000- Ft)
• Cegléd, belterület 9774/36-43 hrsz-ú, 124854 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, valóságban a V. számú horgásztónál található ingatlanok (Az ingatlanok
minimális vételára területtől függően: nettó
400.000- Ft-tól nettó 1.860.000- Ft)
*****
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a
pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a 06/53-505-240-as telefonszámon
lehet kérni.
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A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA
JÚLIUS 16- JÚLIUS 22:
Patkós Irma terem:
16:00 Előre – amerikai animációs ﬁlm
17:45 Jumanji – A következő szint – amerikai családi
kalandﬁlm
20:00 Jó srácok – amerikai vígjáték
Patkós Irma terem hétvégén:
14:00 és 16:00 Előre – amerikai animációs ﬁlm
17:45 Jumanji – A következő szint – amerikai családi
kalandﬁlm
20:00 Jó srácok – amerikai vígjáték
KISTEREMBEN:

A Magyar Film Hónapja
Július 16-tól: (ÖRÖK) FIATALOKNAK
Fomo - Megosztod és uralkodsz
Remélem legközelebb sikerül
meghalnod
Szép csendben
Júius 23-tól: TERMÉSZETKEDVELŐKNEK
Vadonvilág
Vad Balaton
Vad erdők, vad bércek –
A Fantom nyomában
Július 30-tól: ZENESZERETŐKNEK
#sohavégetnemérős
Pécsi szál
Siess haza, vár a mama
1 JEGY ÁRA 1400 FT, EZZEL AZNAP
2 FILMET NÉZHET MEG A KISTEREMBEN.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Huszárik Zoltán terem:
Fomo – Megosztod és uralkodsz – magyar dráma csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45
kezdettel. keddtől szerdáig 19:45,
Remélem, legközelebb sikerül meghalnod – magyar tini-thriller csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel,
szombat-vasárnap 14 órai kezdettel
Szép csendben – magyar játékﬁlm csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig
17:30 kezdettel

EGYEDI TRIÁLPÁLYA
Sziklák, betonhengerek és raklapok teszik
egyedivé és technikássá azt az ezer négyzetméteres pályát, amit Hegedűs László
triálbajnok épített csapatával a
Malomtószélen,
a Judo Központ
mellett.
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
ctv@ctv.hu
Főszerkesztő:
Pap Zsolt
Felelős szerkesztő:
Junghansz Anita
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik kéthetente
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és
Szokolai Attila
Nyomdai munkák:
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Ceglédi
Hírmondó

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 101/2020.
(VI. 25.) Ök. határozattal megállapított 2020. II. félévi munkaterve
SZEPTEMBER 24.
1. A 2020. évi költségvetés módosítása – előírányzat átcsoportosítások
2. Az Önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek 2020. II. negyedévi adatszolgáltatása
3. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. félévi
pénzügyi helyzetéről
4. Javaslat Pest Megye Önkormányzata által
alapított kitüntetésekre
5. „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány
2019. évi beszámolója
6. Cegléd VIII. számú felnőtt háziorvosi körzetének önkormányzati működtetése
7. Aktualitások
OKTÓBER 22.
1. A lakáshoz és lakhatáshoz kapcsolódó helyi támogatásokról szóló 2/2006. (I. 26.) Ök.
rendelet felülvizsgálata
2. A Lövész Utcai Óvoda Fűtőház Utcai Tagóvodáját érintő átszervezés előkészítése
3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018
felülvizsgálata
4. Cegléd Város Középtávú Sportfejlesztési
Koncepciója
5. Javaslat a köztéri műalkotások, emléktáblák
létesítése és fenntartása szabályozására
6. Aktualitások
7. KÖZMEGHALLGATÁS (a Képviselő-testület rendes ülését követően, délután, 17:00
órától) {KT. SzMSz 22. §}
NOVEMBER 26.
1. Az Önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek 2020. III. negyedévi adatszolgáltatása

2. Az Önkormányzat 2020. háromnegyed évi
gazdálkodásának áttekintése
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
4. Az önkormányzati fenntartású óvodákban
és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazandó 2021. évi étkezési térítési
díjak megállapítása
5. Az önkormányzati fenntartású óvodák szakmai beszámolója a 2019/2020. nevelési évről
6. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 2019/2020as gondozási év beszámolója
7. A központi orvosi ügyelet ellátójának beszámolója
8. 2021. évi rendezvénynaptár tervezet
9. A Városháza rendezvénytermei igénybevételének 2021. évi díjai
10. Aktualitások
DECEMBER 17.
1. A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. „Cegléd város Kultúrájáért” (2021) elismerő
oklevél odaítélése
3. Javaslat „Cegléd Város Sportjáért” (2021)
díjra
4. Cegléd VI. számú felnőtt háziorvosi körzetének önkormányzati működtetése
5. Cegléd Város Önkormányzata 2018-2020
Kulturális Koncepciójának felülvizsgálata
6. CVÖ és költségvetési szervei bankszámlavezetése
7. Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkaterve
8. Aktualitások
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz
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