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Teljes szélességében lezárták 
a Kossuth Ferenc utca Széche-
nyi út és a Gimnázium utca 
közötti szakaszát október 
21-ig. A felújítási munkák 
miatt változik a buszjáratok 
útvonala is. A Gimnázium 
utcai megállók ideiglenesen 
átkerülnek a Rákóczi útra, a 
Sportuszoda, valamint a Vár-
konyi Iskola elé. 
Újabb üteméhez érkezett a 
Kossuth Ferenc utca felújítása, 
ez pedig komolyan érinti a 

közlekedést is. A buszmeg-
állók a Rákóczi útra kerültek 
át, a Gimnázium utca elejére 

pedig megállni tilos táblát 
tettek ki. Az önkormányzat 
még tavaly nyert pénzt a bel-
ügyminisztérium pályázatán 
a Kossuth Ferenc utca autó-

buszállomás és Széchenyi úti 
közötti szakaszának felújítá-
sára. A munkákat a Kossuth 
Lajos Gimnázium vonalában 
kezdték a szegélykövek bon-
tásával. 

Ezt követi a szintezés, majd 
az aszfaltozás. A bontott sze-
gélyekből 955 méter kiemelt 
szegély készül, és az útburko-
lati jelek festése zárja majd a 
folyamatot. A munkálatok 
várhatóan két és fél hónapon 
át tartanak. 

ÚJ ASZFALTRÉTEG
Egy álom valósult meg – így fogal-
mazott ifj. Károly Ferenc önkor-
mányzati képviselő a Kossuth Lajos 
utca felújítása kapcsán. Az utca már 
tavaly útalapot kapott, most pedig az 
aszfaltréteg is felkerülhetett, legalább-
is a Béla utca és Kossuth köz közötti 
szakaszon. A képviselő elmondta: 
természetesen a remények szerint az 
utca még meg nem újított szakaszán 
is tervezik hasonló munka elvégzését.

FORGALOMKORLÁTOZÁS A FELÚJÍTÁS ALATT
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A Magyar Közút Zrt. októ-
ber második felében kezdi 
el a Jászberényi úti felüljáró 
felújítását. A munkák során 
burkolatfelújítást és pálya-
szerkezet cserét végeznek a 
felüljáró fel-és levezető töl-
tésén, körülbelül 500 méter 
hosszúságban. A kivitelezés 
30 napig tart, erre az időre a 
felüljárót teljes szélességében 
lezárják, az alábbi terelőuta-
kon lehet majd közlekedni: 

1. Széchenyi u.- Külső Kátai 
út – Ipartelepi út/M4 melletti 
1. sz. szervizút.

2. Malomtószél - Külső Ká-
tai út - Ipartelepi út/M4 mel-
letti 1. sz. szervizút.

3. Ipartelepi úton és a Ma-
lomtó szélen súlykorlátozást 
vezetnek be, 7,5 tonna feletti 
nehézgépjárművek behajtása 
ezekre az utakra csak célfor-
galommal lesz engedélyezett.

4. A polgármester kérte 

a Magyar Közutat, hogy a 
gyalogos és kerékpáros for-
galmat a felújítás alatt enged-
jék zavartalanul a felüljárón, 
valamint azt is kérte a MÁV 
illetékesénél, hogy vizsgálják 
felül miért kell a Külső Kátai 
úton található sorompónál 
aránytalanul sokat várakozni.

A terelés következtében fel-
tehetően menetidő meghosz-
szabbodással kell számolni, 
akár csúcsidőn kívül is!

Az előző városvezetés még 2017-ben nyert 
pályázaton közel 300 millió forintot a 

malomtószéli körforgalom és az Ipartelepi 
út között, kerékpárút építésére. A felüljáró 
útburkolatának felújítása előfeltétele a kerék-
párút építésének. A kerékpárút kivitelezése a 
tervek szerint még ez év végén, de legkésőbb 
jövő tavasszal kezdődhet el az Infi neontól 
a malomtószéli körforgalomig haladva az 
alábbiak szerint:

Infi neonnál gyalogos átkelőhelyet alakí-
tanak ki. 

Az Infi neon és a Kosárhegyi út között a 
városba érkezve jobb oldalon elválasztott 
gyalog és kerékpárút lesz. 

A Kosárhegyi út és Méhész utca között 
(Renault szalonnál) gyalogos átkelőhely és 
kerékpáros átvezetés lesz a bal oldalra.

A Kosárhegyi út és a malomtószéli körfo-
galom között a városba érkezve a bal oldalon 
egyirányú kerékpárút lesz, a jobb oldalon 
pedig kerékpáros nyomvonalat festenek fel 
a meglévő járda mellé.

TERELŐUTAKON KELL KÖZLEKEDNI
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Tisztelt Ceglédi Honfi társaim! 
Idősek és fi atalok egyaránt. 

Mint látható rólam, már 
magam is egyre inkább a 
korosodó nemzedékhez tar-
tozom, de amikor az ENSZ 
közgyűlése 1991-ben október 
elsejét az Idősek Világnapjává 
nemesítette, még ifj abbként 
örültem ennek. Megvallom 
őszintén minden ilyen un. 
világnap furcsa érzést ébreszt 
bennem. Mintha csak ezen az 
egy napon lennének fontosak 
a gyermekek, a nők, vagy je-
len esetben az idősek. Pedig a 
tízparancsolatban olvasható, 
hogy „Atyádat és Anyádat 
tiszteld”, hisz kapcsolataink 
közül első az, mely szüleink-
hez fűz, hiszen életünket, 
életünk későbbi folyását nagy-
részt nekik köszönhetjük. A 
szülői felelősség és a gyermeki 
tisztelet egymástól elválaszt-
hatatlanok. A Sínai-hegyen 
Istentől kapott parancs nem 
csupán a valláserkölcsi élet 
egyik örök érvényű alaptör-
vénye, hanem mindannyiunk 
számára kötelező érvényű 

kötelezettség. Hitem szerint 
pápista vagyok, de teljes mér-
tékben elfogadom Luther 
Márton gondolatait, mely 
szerint „Az atyai és anyai hi-
vatást Isten külön kitünteti az-
zal, hogy nem egyszerűen azt 
parancsolja, hogy szeressük 
szüleinket hanem, hogy tisz-
teljük Őket…Több a tisztelet: 
nemcsak a szeretetet foglalja 
magában, hanem tisztesség-

tudást, alázatot és hódola-
tot is, mintha valami királyi 
fenség rejtőznék bennük.” 
Eddig az idézet. Azt tenném 

még hozzá, hogy a szülők és 
nagyszülők a szeretetnek és a 
tiszteletnek olyan mértékére 
jogosultak, mint senki más. 
Hisz az Isteni parancsolat 
nemcsak azt rendeli el, hogy 
a gyermekek tisztelettel és 
engedelmességgel adózzanak 
szüleiknek, hanem kötelezi 
őket arra is, hogy szüleiket 
szeressék, gondjaikat köny-
nyítsék, tekintélyüket óvják, 
öregkorukban támogassák és 
vigasztalják őket. Ugyanis mi 
olyan világban nevelkedtünk, 
amelyben természetes volt 
az idősek tisztelete. Mi még 
tudtuk, hogy mindenkit anya 
szült, családhoz tartoztunk, 
értettük a nagypapáink me-
séléseit. Nem mondom, hogy 
ez a kapcsolat mára minden 
családban teljességgel meg-
szűnt, de igencsak szakadozni 
látszik. Mindenki a saját éle-
téért fut, mert erre vagyunk 
kényszerülve. Talán lehetne 
másképpen is. 

Hölgyeim és Uraim!
Nagyon nehéz időket élünk. 

A hónapok óta tartó járvány 

IDŐSEK VILÁGNAPJA
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különösen a korosabbakat 
veszélyezteti. Minden politi-
kának, az önkormányzatinak 
is az az egyik fő feladata, már 
amennyiben kezében marad-
nak ehhez a jogszabályi és az 
anyagi feltételek: lehetőségük 
szerint biztonságos helyzetet 
teremteni idősebb honfi tár-
sainknak. Önkormányzatunk 
– amennyiben szükséges ci-
vilek segítségére is számítva 
– mindent megtesz annak 
érdekében, hogy aki rászorul, 
akit családja nem tud ellátni, 
ne érezze magát elhagyottnak, 
kiszolgáltatottnak. 

Mondom ezt őszinte há-
lával az időseknek az Idősek 
Világnapján, mert tudom, 
hogy ezt nemcsak én, hanem 
ők is tudják. Épp az elmúlás 
természetességével és a későb-
bi megbecsülés reményével.

„Unokáink leborulnak” – 
mondta Petőfi a Nemzeti 
dalban. Ám az unokáknak eh-
hez el kell mondanunk azt is, 
hogy a mi elődeink miképpen 
ítélték meg az emberi nagyság 
és az életkor viszonyát. Petőfi  
valóságos csoda abban az ér-
telemben is, hogy huszonhat 
évével a nemzeti gondol-
kodás egyik legfontosabb 
alapéletművét hagyta ránk. 
Sehol a világon nem vették 
volna be a bölcsek tanácsába. 
De az ugyancsak rövid életű 
Vörösmarty Mihályt a maga 
ötvenöt évével minden ma-
gyar gondolkodó az akkor 
élő költők atyjának tekintette, 
akik aztán hozzá képest elöre-

gedő legendák lettek. Arany 
János szinte aggastyánként él 
az emlékezetben, amit nyil-
ván a maga által Őszikéknek 
nevezett versei is sugalltak. 
És hány évet élt? Mindössze 
hatvanötöt. Jókai Mór túlélte 
a tizenkilencedik századot, 
mert 79 éves korában halt 
meg – matuzsálemként. 

Igazán nagy időhöz csak 
a politikus Kossuth jutott. 
Láthatjuk a képeken, hogy 
amikor a ceglédi küldöttség 
országgyűlési képviselőnek 
kérte fel a turini remetét, 
valóban aggastyánnak lát-
szott. Meg fognak lepődni, 
ki élte őt túl! Görgei Artúr a 
maga 98 évével. Épp egy ma-
gyar tudóstól, Selye Jánostól 
tudjuk, hogy a sorsunk már 
régóta a stressz, a feszültség 
ártalmaival ver bennünket. 
Jócskán verte az eddig em-
lítetteket is. És mégis voltak 

és vannak túlélő kivételek. 
A Nobel-díjas Szentgyörgyi 
Albert, aki arról híres, hogy 
a díjat itthoni tudományos 
munkásságával érdemelte ki, 
95 évet kapott a Teremtőtől. 
Az Amerikában kutató Teller 
Ede kilencvenötöt. A trianoni 
tragédia után Erdély magyar-
ságát életre rázó Kós Károly 
kilencvenhármat. 

Hogy aztán kinek ki legyen 
a szent öregje, azt valószínűleg 
nem az életévek száma, hanem 
az életük minősége határoz-
za meg. Épp ezért fontos az 
egyszerű öregek tisztelete. 
Anyáinké, apáinké, és minden 
felmenőnké. Mert a létezésün-
ket nekik köszönhetjük. Ezen 
gondolatokkal kívánok még 
számos élhető, boldog idősek 
napját Önöknek.

Köszönöm a fi gyelmüket.
Dr.Csáky András 

polgármester

Tájékoztatás a koronavírus járvány alatt 
segítségre szoruló személyek részére

Cegléd Város Önkormányzata – a Hivatal erre kijelölt dol-
gozóinak közreműködésével segítséget kíván nyújtani a 
koronavírus-járvány ideje alatt segítségre szoruló időskorú 
(70 év feletti), illetve a járvány miatt hatósági házi karan-
ténban, vagy járványügyi megfi gyelés alatt álló, önmaguk 
ellátásáról gondoskodni nem képes polgárok ellátásában.

A segítségnyújtást – alapvető élelmiszerek, higiéniás 
termékek, gyógyszerek beszerzését és kézbesítését – az 
érintettek saját költségére tudjuk megszervezni.

Az időkorú és/vagy otthonmaradásra kényszerült, de se-
gítséggel nem rendelkező ceglédi lakosok az Önkormányzat 
következő telefonszámán jelezhetik a segítségnyújtás iránti 
igényüket: ZÖLD SZÁM: 06/80-200-064
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Lackfi  János: 
Száll a kakukk a fészre

Lackfi  János az egyik legaktívabb szerző a hazai 
kortárs irodalom művelői között. Gyerekköny-
vei, versei, prózái is jelennek meg, felbukkan 
mindenhol, ahol vers vagy próza születik, 
közben pedig vérmérsékletének megfelelően 
nagyon aktív a közösségi oldalakon is. Ahogy 
minden eddigi írásánál, most is teljes erőbe-

dobással teljesíti feladatát, azaz, hogy görbe 
tükröt állítson a sokszor a monitort bámuló 
olvasók elé. A könyvben eljátszik a gondo-
lattal, hogyan követtük volna a honfoglalást 
vagy éppen a nagy francia forradalmat, ha 
az események főszereplői kezében ott van a 
mindenható mobiltelefon.

Ne feledjük, mókázásról van csupán szó, 
mindez a képzelet játéka: milyen posztok 
születhettek volna, ha van Facebook Jézus 

idejében, vagy a reformáció korában, 
vagy 1848 március 15-én. 

Olvashatunk a kötetben elképzelt 
párbeszédeket is: Petőfi  például a 
„Nemzeti dal” soraival biztatja egy 
honfi társát, aki ezt zaklatásnak veszi; 
Léda pedig egy kicsivel több aktivitást 
várni el Adytól a „Héjanász” borongós 
sorai helyett.

„Látta valaki a Talpra magyar! című 
múvit? Vélemény, plíz?

Ha szereted a sci-fi t, akkor rá fogsz 
kattanni. Egy Petőfi  nevű szuperhíró 
baltával szétveri a Monarchiát. Na-
gyon kretén, de nekem bejött!”

Lehet, hogy van, aki szerint Lackfi  
János tiszteletlenül bánik az elmúlt 
évszázadok, évezredek nagyjaival 
és a magyar irodalom mindenki 
által tisztelt művészeivel, de csalóka 
a kép, hiszen a tiszteletlennek vélt 
sorok mögött rajongás, rengeteg is-
meret és persze remek humorérzék 
bújik meg.

Pap Zoltán 
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Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. október 22-én, csütörtökön, 17:00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart

a Városháza Dísztermében, melyre 
Cegléd város lakosságát tisztelettel meghívom!

A bemutatkozást követő felszólalásra személyenként 
5 perc áll rendelkezésre.

Kérem, hogy az időkorlátra való tekintettel a választ igénylő 
hozzászólásukat írásban is nyújtsák be.

Kérem továbbá, hogy a hatósági jellegű egyedi ügyeket, személyes 
érintettséget mellőzve, lehetőleg közérdekű felvetésekkel készüljenek.

Dr. Csáky András

polgármester
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– A gyermekek zenei ne-
velése a mindennapjaid 
része, hiszen óvodapeda-
gógusként dolgozol a Ceg-
lédi Református Általános 
Iskola és Óvoda Báthori 
utcai tagóvodájában. 

– Igen, kisgyermekként ide 
jártam óvodába és az első 
óvó néni párom volt az én 
óvó nénim annak idején. A 
kislányomat is ide hoztam, 
minden szállal ide kötődöm. 
Nagyon szeretek énekelni, 
mindig is nagyon szerettem a 
zenét, a táncot. Magánéneket 
tanultam, néptáncolok. Ezt 
a tudást is kamatoztatom az 
óvodában.

– Mikor kezdtél el érdek-
lődni a fi atalabb korosztály 
zenei nevelése iránt?

– Amikor a kislányom meg-
született, akkor jutottunk el az 
első baba-mama foglalkozásra. 
Akkor ott azt éreztem, hogy 
fantasztikus foglalkozásve-
zetők segítségével egy olyan 
dolgot művelünk mi ketten, 
ami csak a miénk. Boldoggá 
tett.  Amikor a kislányom 
kinőt ebből, egyre inkább 
hiányérzetem támadt. Akkor 
találtam rá J. Kovács Judit Ke-
rekítő képzésére, s amikor ezt 
elvégeztem, megkerestem a 
művelődési központ vezetőjét, 
hogy szeretnék Kerekítő fog-

lalkozást tartani itt Cegléden, 
hiszen még ezen a környéken 
nem találkoztam a program-
mal. Nagyon nyitott volt az in-
tézmény, ami örömmel töltött 
el. Persze azért volt bennem 
némi félelem, hogyan fogad-
nak majd. Emlékszem, amikor 
az első foglalkozást tartottam, 
mennyire izgultam, még az is 
megfordult a fejemben, hogy 
legszívesebban haza szaladnék 
… de amikor megérkeztek a 
gyerekek, és anyukájuk karjai-
ban csillogó szemmel fi gyeltek, 
újra visszajött az a varázslatos 
hangulat, amit egykor meg-
tapasztaltam a kislányommal. 
Hihetetlenül jó érzés volt. 
Tudtam, hogy érdemes volt 
tanulnom és ez az én másik 
utam. Azóta is töretlenül, nagy 
lendülettel próbálom segíteni 
a családokat, újabb és újabb 
mondókákkal, dalokkal, játé-

Pontosan egy esztendeje annak, hogy a ceglédi Kossuth 
Művelődési Központban elindultak a Kerekítő foglalko-
zások. Borosné Dobozi Anikó foglalkozásvezető nyitott, 
mosolygós, gyermekszerető természete mágnesként vonzza 
a családokat. 

RIGMUSOK, NÉPDALOKKAL FŰSZEREZVE
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kokkal  igyekszem színesíteni 
a mindennapjaikat. A másik 
cél pedig, hogy a Kerekítő 
programot is népszerűsítsem, 
hiszen ez egy országos ba-
ba-mama hálózat.Több, mint 
80 foglalkozásvezető, mintegy 
120 helyszínen „kerekít”. Én itt 
Cegléden Mondókás móká-
val és Bábos tornával várom 
a kicsiket, de ezen kívül még 
az ország több területén Tip-
pentővel illetve Ovi Mókával is 
találkozhatnak az érdeklődők.

– Mitől más a Kerekítő, 
mint a többi baba-mama 
foglalkozás?

– Ami egyedülálló a Kere-
kítőben, hogy az egyetlen az 
országban, ami kimondot-
tan a népköltészet kincsein 
alapul. Népi mondókákkal, 
ölbéli játékokkal, csiklando-
zókkal, höcögtetőkkel, sétál-
tatókkal ismertetjük meg a 
családokat. Minden egyes 
foglalkozáson megjelenik 
Kerekítő Manó fi gurája egy 
rövid bábos jelenetben és akár 
a jeles napokhoz kötődően, 
akár a mindennapi élethez 
kapcsolódóan egy-egy rövid 
kis tartalommal megtöltött 
üzenetet küld a gyermekek 
és a szülők felé. Ezt nagyon 
szokták szeretni. 

– A Kerekítő egy védjegy-
gyel ellátott országos peda-
gógiai program. Mennyire 
tudsz szabadon mozogni 
egy-egy alkalom tematiká-
jának összeállítása során?

– A foglalkozások anyaga 
a Kerekítő mondókás könyv-

család mondókáira, dalocs-
káira épül. A könyvekben 
minden egyes mondókához 
tartozik egy aranyos kép, mel-
lette pedig egy leírás, hogy az 
anyukák is tudják, hogyan 
játszhatják az adott játékot 
otthon. A Kerekítő foglal-
kozásoknak adott felépítése 
van, viszont évszakonként, 
jeles napokhoz kötődően 
én magam választhatom ki, 
hogy milyen tartalommal 
töltöm meg azt. A múlt héten 
a Mihály nappal kapcsolatos 
vásári mondókákat, dalocs-
kákat vettük elő, a következő 
időszakban az almás, tökös 
mondókák jönnek sorra, az-
tán a libás játékok Márton 
nap közeledtével. Mindezt 
furulya játékkal és ritmus 
hangszerekkel egészítem ki.

– Volt szerencsém két 
foglalkozásodon is részt 
venni. Felszabadult, jó ked-
vű voltál, sugárzott belőled 
a boldogság. Mennyi idő 
számodra a felkészülés?

– Míg az első időszakban 
több órát vett igénybe, most 
azért már egy órára le tudom 
szűkíteni azt az időt, mely 
alatt a mondókákat, dalokat 

összeválogatom. A hangszeres 
játék viszont az más. Minden 
nap elő kell venni a furulyát 
és próbálom a gitárjátékomat 
is fejleszteni. És hát a nagy 
álmom, hogy citerázzak. Ez 
még szerepel a terveim kö-
zött. És ha már a terveimet 
emlegetem, szeretném a havi 
rendszerességű, hétvégi csa-
ládi Kerekítő foglalkozáso-
kat is megvalósítani, ahol az 
Apukákat is be tudjuk vonni 
a játékba. Mert ezek az al-
kalmak nem csak a babák 
ritmusérzék-, mozgás-, be-
széd- és zenei készségének 
fejlesztésében fontosak, de a 
játék során a szülő gyermek 
közötti kapcsolat megerősí-
tésében, az érzelmi biztonság 
kialakításában is óriási szere-
pet játszanak.  

– A művészeti nevelést 
hogyan sikerült, sikerül 
megvalósítanod a csalá-
dodban?

– Borka nagyon szerencsés 
időszakban született, mert hi-
hetetlen mennyiségű gyerek-
programmal találkoztunk itt a 
városban, a művelődési köz-
pont keretein belül is. Amit 
csak lehetett, mindent kipró-
báltunk. A gyerekkoncerteket, 
a bábelőadásokat. A Tipegő 
Mesebérletre még óvodás kor-
ban is vissza jártunk, annyira 
szerettük. Harmadik éve nép-
táncol Borgya-Réfi  Ildikó cso-
portjában, s emellett balettra 
is jár. Meglátjuk, hogy melyik 
marad meg a későbbiekben.

KozI



12. oldal

BŐVÜLŐ KÖZVILÁGÍTÁS 
Szolár és hagyományos lámpával is bővült a 
közvilágítás az ugyeri városrészben. A testület 
szövetségi frakciójának kezdeményezésére épí-
tették be az idei költségvetésbe a lámpatestek 
kihelyezéséhez szükséges forrást. A postaládák 
környezetéhez, és az Iskola dűlőhöz is kerültek 
fényforrások. Három helyszínre 1-1 solár lám-
pát helyeztek ki, amelyek energiatakarékosan, 
mozgásérzékelővel ellátva adnak fényt, illetve a 
11-es dűlőben, hálózatra csatlakoztatva bővült 
a közvilágítás 8 lámpával.

A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gu-
body u. 28.) rendszeresen ír ki pályázatokat 
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, 
valamint lakások és nem lakás célú helyiségek 
bérbeadására.

Aktuális értékesítésre kiírt ingatlanok:
• Cegléd, belterület 9014 hrsz-ú, 1002 m2 

nagyságú, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű, természetben 2700 Cegléd Harcsa utca 
2/e számú ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 2.100.000- Ft)

• Cegléd, belterület 9015 hrsz-ú, 606 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű, természetben 2700 Cegléd Harcsa utca 
2/d számú ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 1.130.000- Ft)

• Cegléd, belterület 9016 hrsz-ú, 616 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű, természetben 2700 Cegléd Harcsa utca 
2/c számú ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 1.150.000- Ft)

• Cegléd, belterület 9017 hrsz-ú, 2485 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű, természetben 2700 Cegléd Harcsa utca 
2/b számú ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 5.400.000- Ft)

• Cegléd, belterület 9018 hrsz-ú, 2323 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű, természetben 2700 Cegléd Harcsa utca 
2/a számú ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 5.000.000- Ft)

• Cegléd, belterület 9211 hrsz-ú, 1882 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, természetben 2700 Cegléd Kámán 
és Zrínyi Ilona utca mellett található ingat-
lan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 
3.149.605- Ft)

A részletes pályázati kiírások megtekint-
hetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a 
pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilá-
gosítást a 06/53-505-240-as telefonszámon 
lehet kérni.
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RÉGI SZAKMÁK 
RAJZOKON

Rekordszámú pályamű érkezett a Cegléd 
és Térsége Ipartestület által kiírt rajzver-
senyre. Az alsó tagozatos gyerekek régi, 
kihalófélben lévő szakmákat mutathattak 
meg alkotásaikon. Több mint 250 rajzot 
kaptak a szervezők, az eredményeket a 
batyusbál kezdetén hirdették ki. 

MASZKOT VARRNAK 
A GIMNAZISTÁK

Diákok által varrt maszkokat árulnak a 
Gimnáziumban. A tanulók a közösségi 
szolgálat keretében varrnak, eddig négyen, 
de szívesen veszik, ha még többen csatla-
koznak hozzájuk, hiszen sokat eladnak a 
színes, vidám anyagból készült maszkokból. 
A befolyt pénzt az iskola szekrényeinek fel-
újítására fordítják majd.
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Jakab Lajosné Iduka, 1943. január 23.-án Kis-
kőszegen született. 

Érdeklődési köre, tudásvágya, az iroda-
lom, a könyv szeretete vezette az ELTE 
magyar-könyvtár szakára, ahol 1966-ban dip-
lomáját megszerezte. Fiatal házasként került 
Ceglédre, kislányuk Ildikó már itt született.

Kezdetben tanárként 
dolgozott az akkori Me-
zőgazdasági Technikum 
kollégiumában, majd 
1970-ben lett a ceglédi 
könyvtár munkatársa, ahol 
a módszertani feladatokat 
látta el. Éveken keresztül 
látogatta a ceglédi járás 
községeinek könyvtá-
rait, ahol kiváló szakmai, 
módszertani segítséggel, 
tanácsadással látta el a 
könyvtárak munkatár-
sait. Rendszeres kapcso-
latot ápolt a könyvtárak 
fenntartóival, tanácsaival 
segítve a könyvtárak fej-
lesztését, korszerűsítését 
és szolgáltatásainak bővítését. 

Szervezte és látogatta a könyvtárak rendez-
vényeit. Az író-olvasó találkozók, irodalmi 
estek író és művész előadóit személyesen fo-
gadta és kísérte ki „mikrobusszal” a községi 
könyvtárakba. 

Módszertani munkája mellett 1977-től 
1990-ig könyvtári tárgyat tanított fakultáció 
keretében a ceglédi Kossuth Lajos Gimná-
ziumban. Büszke volt arra, hogy tanítványai 
közül többen a könyvtári hivatást választották 

és dolgoznak ma is a városi és iskolai könyv-
tárakban. 

1990-es évektől a községi könyvtárak önálló-
vá válása után új munkakörben – az állomány-
gyarapító és feldolgozó csoport vezetőjeként 
– dolgozott tovább. Társszerzőként részt vett 
egy szakmai kiadvány megírásában. A kiad-

ványt országos szinten 
is elismerték és szakmai 
segédanyagként használ-
ták a könyvtárosok. Írásai, 
beszámolói gyakran je-
lentek meg a Pest Megyei 
Könyvtárosban. 

Mindig igényesen, ma-
gas szinten látta el munka-
körét, tisztelve és szeretve 
munkatársait. Türelmes és 
megértő volt másokkal, 
igényes és mértéktartó 
önmagával szemben. Át-
fogó tudása, bölcsessége 
mindig inspirálóan hatott 
környezetére.

Szakmai munkáját 
több kitüntetéssel elis-

merték. 2002 februárjában nyugdíjba vonult. 
Nyugdíjas éveiben míg betegsége engedte 
sokat olvasott, a könyvtár rendszeres olva-
sója volt. Különösen az irodalomtörténeti 
memoárok és a történelmi tárgyú könyvek 
érdekelték. 

Drága Iduka! Ahogy éltél, csendben men-
tél el. 

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Rád! 
Jakab Béláné 

nyugalmazott könyvtárigazgató

In memoriam
JAKAB LAJOSNÉ (1943-2020)
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Október 6-án, a nemzeti gyásznapon, ország-
szerte az aradi vértanúkra, az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc utáni megtorlásokra 
emlékeztek. A város vezetői, a Ceglédi Járási 
Hivatal vezetői, a Fidesz Helyi Szervezete, 

a Jobbik Helyi Szervezete, az MSZP Helyi 
Szervezete, a Bem József Iskola, a Török Já-
nos Iskola, a Református Egyház és Iskola, 

a Katolikus Iskola és Óvoda, az Örkényi úti 
Iskola, az Ifj ú Városvédők, a Honvéd Nyug-

díjas Egyesület, a Hit Gyülekezete, a Vitézi 
rend és a Momentum képviselői helyezték 
el a megemlékezés virágait az Eötvös téren, 
Nagysándor József emléktáblájánál.

Az ARADI VÉRTANÚKRA EMÉKEZTEK
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Mindent a ceglédi kannáról – ezzel a címmel 
hirdetett estet a Városi Könyvtár. A 20. szá-
zad első felében Rónai János ceglédi iparos 
mester kezdte el gyártani az egy alumínium 
lemezből formált, később ceglédi kannaként 

ismerté vált víztároló edényt. A beszélgeté-
sen Spindelbauer Attila, Pap Zsolt és Francia 
Dániel mesélt a ceglédi kanna történetéről, 
és arról, hogyan lett a kannából később vi-
lághírű hangszer. 

EGYEDI LAKÁSOK ÉPÜLTEK
Hamarosan beköltözhetnek az első lakók a 
Rákóczi úton épült új társasházba. Az egye-
dileg kialakított, minden igényt kielégítő 
lakások nagyrésze már elkelt. A beruházó 
39 lakást és 9 üzlethelyiséget alakított ki, a 
belső udvarban parkolókkal és zöldtetővel. 
A társasház az országban is egyedülálló 
módon a legmagasabb energiatanúsítvány-
nyal rendelkezik, így a fűtés-hűtés költség 
rendkívül alacsony lesz. 

RÉGI ÁLOM VÁLT VALÓRA

Emléktáblát avattak a Gerje parton, 
így jelképesen átadták a városnak a 
nyáron ültetett gyümölcsfákat. A fák 
elültetésével majd’ 100 éves álom vált 
valóra, hiszen ezt Dr. Túri József édes-
apja szerette volna. Az ültetés összefogás 
nélkül nem valósulhatott volna meg, so-
kan kivették a részüket a munkákból és 
támogatók is az elképzelés mellé álltak.

A VILÁGHÍRŰ CEGLÉDI KANNA
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VIRÁGOS KÖZTERÜLETEK

Mindenhova kikerülnek a virágpalánták, 
amiket a Várvag Kft . telephelyén neveltek 
közfoglalkoztatottak segítségével. A város 
közterületein a 12 ezer egynyári virágot 
váltották új növények az őszi-téli hóna-
pokra. A virágokból került a Béke térre, a 
Művelődési Központhoz, a Pesti útra és a 
Rendőrség elé is.
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Apróhirdetésekben, erre utal 
a cím. Érdeklődéssel fi gye-
lem ezeket, mert olvasmányt 
jelentenek a számomra. Az 
apró betűs, rövid szövegek 
– ha nem is szándékoltan – 
élethelyzetekről, sorsokról 
szólnak.  Képzeletemben úgy 
terjednek ki, mint a pohár 
vízbe tett pezsgőtabletta; bu-
zognak a gondolatok is. Ha a 
sejtés fele igaz, a hirdetések 
mai életünkről is szólnak. A 
ceglédiek a ceglédi embere-
kéről. 

Szociológiai értékű a tárgy-
körök megoszlása. A legtöbb 
apró szolgáltatásokat hir-
det, utána az ingatlaneladás 
következik. Mit lehet ebből 
kiolvasni? Azt, hogy jól „el 
vagyunk látva” például mes-
teremberekkel. (Viszont nem 
értem: ha hívjuk őket, egyesek 
csak ígérnek, mások hosszan 
várakoztatnak.) Az élénk in-
gatlanmozgás a városlakók 
kedvező vagy kedvezőtlen 
okokból történő „vándorlásá-
ra” utal. Például arra, hogy sok 
álláskeresőt elszív Budapest 
vagy külföld. 

A fejlődő városiasodás-
nak erős a centrális hatása. 

A lakáskeresők és -eladók 
jellemző igénye-ígérete: a 
központban, a központhoz 
közel, a belvárosban… Ez 
annak a kifejeződése, hogy 
egyre élénkebb és szebb Ceg-
léd centruma. Ezért kellene 
egy sétálóutca(-szakasz). Jó 
ritmusban dobog tehát a város 
szíve, de jó levegőjű a tüdeje 
is: a Budai út, a fürdő felé is 
vonzó a hely. Arra araszol a 
város.

„Félig kész ház eladó.” Látok 
ilyeneket. Az üres ablakhelyek 
dermedten bámulnak, a me-
redező falak felkiáltójelként 
feszengnek. Drámai fordulat 
történhetett. Boldog állapot 
volt a jövő alapozása, de vala-
mi derékba törte az emelkedő 
igyekezetet. Hitelkrach? Vá-
lás? Haláleset? 

Ilyen kettős érzésű a lomta-
lanítás hirdetése is. Valami-
kor az „enyém lett” pillanata 
boldogított, most ugyanezt 
teszi a megszabadulás tőle. 
(Ez csak a tárgyakkal lehet 
kapcsolatos?)

Egészségi okok miatt mű-
helyét és szerszámait kínálja 
eladásra a hirdető. Üres lesz a 
fészek, amelyből szétkerültek 

az ott születettek, a munkái. 
Eszközeit, a meghosszabbított 
ujjait mintha levágnák. 

Eltartási szerződést kötne 
több idős ember, vagy házi 
ápolót keres. S a gyerekei, 
az unokái? A szülő is juthat 
árvaságra. Amikor három 
generáció élt együtt, a csa-
ládban kézről kézre adták a 
megfáradtakat. 

Van, aki lélek- és testköze-
libb társat keres. Általában 
a férfi ak. Az egyedülálló, el-
vált vagy özvegy nők csupán 
éjszakai álmatlanságukban 
álmodoznak a vágyott társról?

Az ember, mint a Ru-
bik-kockát, ki akarja rakni 
a teljes időt: a múlt és a jelen 
mellé a jövőt is. Ebben se-
gít – hirdeti – a jós. A várt 
és megfizetett (!) előtárás 
nyilván kedvező, hiszen a 
jós szó a jó-ból született. A 
prófécia után már csak olyan 
mindenható kell, aki valóban 
látja és eldönti a jövőnket. De 
ilyen csak Egy van. S Ő nem 
hirdet. Őt hirdetik. (Vannak, 
akik áhítatos bensőjükből, 
vannak, akik kifordított kö-
pönyegükből.)

Koltói Ádám

Jegyzet
Sorsok – apróban
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LOVAK, GASZTRONÓMIA 
ÉS KULTÚRA

A nagyothalló gyermekekért szerveztek 
jótékonysági napot a Regehű Lovastanyán. 

A gasztronómiai élmények és lovas prog-
ramok mellett igazi kulturális csemege is 
várta az érdeklőket, hiszen a nap vendége 
volt Csuja Imre színművész. A rendezvény 
egyik házigazdája pedig Csuja Fanni, a szí-
nész gyógypedagógusként dolgozó lánya.

2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL  
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között  

a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű  

mezőgazdasági összeírást hajt végre.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják  

bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors 

és szakszerű lebonyolításában!  

 

Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság  

aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai  

és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,  

ezért a pontos válaszadás közös érdekünk. 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

Idén húsz éves a Tourinform iroda. A jubileum 
kapcsán városi sétát szerveztek. A program 
része volt, hogy az érdeklődők felmehettek a 
Református Templom toronyba, megnézhették 
az Evangélikus Templom Bach orgonáját, de 
ellátogattak a Szentháromság térre, a Posta 
épületéhez, az Unghváry pincébe és a Kos-

suth Múzeumba. A résztvevők eddig még 
nem hallott érdekességeket is megtudhattak 
a séta során város és az épületek történetéről. 
A séta olyan népszerű volt, hogy azt tervezik: 
lesz folytatás, sőt a gyerekeknek is szeretnének 
hasonló programot szervezni.



VÁROSI SÉTA
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A koronavírus-járvány miatt 
változtattak az eredeti sorso-
láson, de ez alapvetően nem 
befolyásolta – remélhetőleg 
nem csupán eddig – a baj-
nokság menetét. Négy for-
duló után a Keleti-csoport 
12 csapatos mezőnyében a 
tabella 11-ik helyén tanyázik 
a Ceglédi VSE NB I-es férfi  
tekecsapata. Idáig még nem 

sikerült nyerni, de az első 
két játéknapon igen kevésen 
múlt a siker, erről tanúskod-
nak az eredmények: Bátony-
terenyei TK – Ceglédi VSE 
5:3 (3296:3282) és Ceglédi 
VSE – Szolnoki MÁV SE 2:6 
(3153:3172). A harmadik 
és a negyedik fordulóban, a 
Szegvár és az NKM Gáz SE 
ellen nem volt esély, a riváli-

sok mindkét találkozón 7:1-re 
győztek. Hozzá kell tenni, 
hogy sérülés is hátráltatta a 
ceglédi csapatot a jobb szerep-
lés elérésében. A felnőtt gárda 
összetételében annyi válto-
zás történt, hogy az évekig a 
CVSE-t erősítő – egyébként 
szolnoki lakos – Bíró József 
eligazolt Szolnokra. Az ifi k 
csapata pedig Hegedűs Márk 
személyében új taggal bővült. 

A CVSE tekecsapatának 
felnőtt korosztályú játékosai a 
2020/2021-es szezonban: Hű-
vös Zsolt (szakosztályvezető 
is), Sápi Tamás (játékos-edző), 
Pordán Ádám, Rimóczi Zol-
tán, Szarka Péter és Zsiros 
Gyula. Ifj úsági korosztályú já-
tékosok: Bezzeg Bence (csak a 
felnőttben szerepel és ügyinté-
zőként is segíti a szakosztályt), 
Kecskeméti Szebasztián és 
Világosi Attila (mindketten a 
felnőttben is szerepeltek már), 
Fenyvesi Attila, Fenyvesi Ger-
gő és Hegedűs Márk. Itt kell 

Az előző, félbeszakadt szezonban nem hirdettek végeredményt, 
nem volt sem feljutó, sem kieső, mégis volt változás. A Szolnok 
tekecsapata nem tudta vállalni a szuperligás szereplést, így most 
azzal a Cegléddel küzd egy csoportban a bajnoki pontokért, 
amely hazai mérkőzéseit ugyancsak Szolnokon játssza. 

A középmezőnybe várható a tekecsapat
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megjegyezni, hogy a sportág 
jellegéből adódóan egészen 
23 éves korukig ifj úságiaknak 
számítanak a tekézők. 

Hűvös Zsolt szakosztály-
vezető, Ceglédi VSE Teke 
Szakosztálya: „Most már évek 
óta Szolnokon játszunk, de 
hazai pályának még most 
sem nevezném, mert azt nem 
tudnánk fi nanszírozni, hogy 
edzeni is átjárjunk, így ott 
csak meccselünk. A ceglédi, 
az NB I-es előírásoknak már 
nem megfelelő létesítmény 

pedig teljesen más, de bí-
zom benne, hogy megoldódik 
majd a pálya ügye. 

Örömteli, hogy továbbra is 
működik Cegléden a városi 
teke csapatbajnokság, jelen-
leg 12 gárda, az Amin-Oxid, 
a Barabás Kft ., a Döntögetők, 
a Közgép Retro, a Mélyépterv, 
a Mimózák „A”, a Mimózák 
„B”, a Nagykőrös, a Norma 
Festékház, a Sárgakör 2018, 
a Számít?! és a Vállalkozók 
együttesének részvételével. 

Izgalmas csatákra van ki-
látás.”   

Ami a teke NB I Keleti-cso-
portjának várható végkime-

netelét illeti: 
bár nem jól 
kezdett a fel-
nőtt csapat, 
de  messze 
még a vége. 
Az erőviszo-
nyokat nézve 
reális elvárás, 
hogy a kö-
zépmezőny-
ben végezzen 
a CVSE. 

VGM 

TÁJÉKOZTATÁS 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
pályázatot hirdet a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ (2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky 
út 1.) gazdasági vezetői álláshelyének betöltésére, a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján. A pályázati felhívás a www.kozigallas.
gov.hu valamint a www.cegled.hu / Pályázatok rovatában 
érhető el.

Dr. Csáky András
CTKT Társulási Tanács elnöke
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A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ KÍNÁLATA

FILMAJÁNLÓ:

BECSÜLETES TOLVAJ

mozi-
műsor

OKTÓBER 15-TŐL OKTÓBER 21-IG
Patkós Irma terem:
15:45 Yakari – A mozifi lm – francia családi animációs fi lm 

Halál a Níluson – amerikai krimi csütörtöktől szombatig 

17:30, vasárnaptól szerdáig 19:45 kezdettel

Becsületes tolvaj – amerikai thriller csütörtöktől szom-

batig 20:00, vasárnaptól szerdáig 17:45 kezdettel 

Scooby – amerikai animációs vígjáték szombat és va-

sárnap 14:00 kezdettel

Huszárik Zoltán terem: 
Tenet – angol akcióthriller csütörtöktől szombatig 

15:15, vasárnaptól hétfőig 17:00, keddtől szerdáig 

19:00 kezdettel 

Most van most – magyar játékfi lm csütörtöktől szom-

batig 18:00, vasárnaptól hétfőig 19:45, keddtől szerdáig 

15:15, szombat és vasárnap13:45 kezdettel

A Pásztor – magyar játékfi lm csütörtöktől szombatig 

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

17:00 kezdettel 

OKTÓBER 22-TŐL OKTÓBER 28-IG
Patkós Irma terem:
15:30 Farkasbőrben – ausztrál animációs fi lm

Halál a Níluson – amerikai krimi csütörtöktől szombatig 

17:30, vasárnaptól szerdáig 19:45 kezdettel

Nyílt titok – német vígjáték csütörtöktől szombatig 

20:00, vasárnaptól szerdáig 17:30 kezdettel 

Trollok a világ körül – amerikai animációs fi lm – pén-

tektől szerdáig 13.30 kezdettel

Huszárik Zoltán terem: 
Isten tenyerén- Ronnie Wood – amerikai portréfi lm 

csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 

17:45, keddtől szerdáig 19:45, szombat és vasárnap 

14:00 kezdettel 

Bestiáda – francia-német thriller csütörtöktől szomba-

tig 17:30, vasárnaptól hétfőig 19:45, keddtől szerdáig 

15:45 kezdettel

Most van most – magyar játékfi lm csütörtöktől szombatig 

19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig 18:00

Egy bankrabló rátalál élete szerelmére, ezért 
úgy dönt, hogy jó útra tér és becsületes életet 
él. A helyzet azonban bonyolódik, amikor egy 
korrupt FBI ügynöknek akarja feladni magát. 

Hamarosan már nemcsak a nevét kell tisztáz-
nia, de a saját és szerelme élete is veszélybe 
kerül. Főszereplők: Liam Neeson, Jai Courtney, 
Kate Walsh.
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Harmadik alkalommal vesz 
részt önkéntesen hazánk 
abban a szeptember 15-én 
elindult kutatásban, amely 
a háztartások életkörülmé-
nyeinek feltárására irányul. 
A háromévenkénti felmérést 
idén is a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) megbízásából a 
Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) hajtja végre. 

A Miből élünk? elnevezésű 
kutatásban a kérdőív rákérdez 
a háztartások tulajdonában 
lévő reáleszközökre (például 
ingatlanokra, járművekre, 
értéktárgyakra, vállalkozá-
sokra) és pénzügyi eszközök-
re (például bankszámlákra, 

befektetésekre, nyugdíjcélú 
előtakarékosságra). Az önkén-
tes és anonim kutatás kitér a 
háztartások kötelezettségeire 
(adósságára, a hitelekre és 
kölcsönökre) is. 

A felmérés elsődleges célja, 
hogy európai szinten össze-
hasonlítható adatok álljanak 
rendelkezésre a háztartások 
vagyoni helyzetéről. 

A kutatás legfontosabb tö-
rekvése, hogy olyan elem-
zések készüljenek, amelyek 
alapvetően hozzájárulnak a 
hatékony nemzeti, valamint 
az európai szintű gazdaság-

politikai döntések megho-
zatalához.

A KSH szeptember köze-
péig postai felkérőlevélben 
értesíti a véletlenszerűen 
kiválasztott 345 település 
több mint 15 ezer háztartá-
sában élőket, akik részvétele 
önkéntes és anonim. A fel-
mérés szeptember 15-től 
december 31-ig tart. A kér-
dőívet interneten keresztül 
szeptember 15. és november 
30. között lehet kitölteni. 
Október 2. és december 31. 
között pedig kérdezőbizto-
sok keresik fel – maszkban 
és a közösségi távolságtartás 
szabályait betartva – azokat 
a háztartásokat, amelyek 
nem élnek az online kitöltés 
lehetőségével.

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV 
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Suzuki Hybrid 48V

Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz

t


