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TISZTELT FÖLDHASZNÁLÓ!

Emlékeztetem Önt, hogy a 2020. évre vonat-
kozó mezőőri járulék befi zetésének határideje 
2020. szeptember 30-án lejárt. Amennyiben 
2020. évről mezőőri járulék jogcímen tarto-
zás áll fenn, kérem, szíveskedjék azt mielőbb 
rendezni!

Felhívom figyelmét, hogy a meg nem 
fi zetett mezőőri járulék adók módjára be-
hajtandó köztartozásnak minősül! 

A fennálló díjhátralékát kiegyenlítheti Ceg-
léd Város Önkormányzatának az OTP Bank 
Nyrt. Ceglédi Fiókjánál vezetett 11742025-
15394772-10900224 számú számlájára 
történő átutalással vagy csekken történő 
befi zetéssel. Csekket igényelhet a Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és 
Közbiztonsági Iroda 53/511-478 telefonszá-
mán, vagy a Városháza második emelet 218. 
számú helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Amennyiben a mezőőri járulék 
kivetését, vagy annak mértékét 
befolyásoló eseményekkel kap-
csolatosan a tavalyi évhez képest 
változás történt (pl. tulajdonos, 
művelési ág változás, stb.), úgy 
annak bejelentését is tegye meg 
lehetőleg 2021. május 31. napjáig 
a megfelelő okirat bemutatásával, 
ugyancsak a 218. számú irodában.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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Cegléd utcáin sétálva szám-
talan gyönyörű feldíszített 
ablakot és kaput láthatunk. A 
Köztét Egyesület tett felhívást 
még korábban. Arra kérték a 
ceglédieket: csatlakozzanak 
a Föld Napja alkalmából a 
díszítési akcióhoz. Egyebek 

között a Szent Kereszt Katoli-
kus Általános Iskola és Óvoda 
kapuja is virágba borult, egy 

igazi tavaszi koszorút és csiz-
mákba ültetett kisvirágokat 
is készítettek. Csatlakozott a 
kezdeményezéshez a Ceglé-
di Evangélikus Gyülekezet, a 
Pesti úti óvoda és az Idősek 
Otthona is, ahol az újrahasz-
nosítást helyezték előtérbe a 
díszítésnél.

Szent II. János Pál pápa szavaival köszöntöm május 
első vasárnapján az édesanyákat. Anya, mama – ezek 
azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsőként 
kimondunk. A gyermekek és a felnőttek szívében 
az édesanya különleges helyet foglal el. Egy anya 
számára kortól függetlenül mindig mi, a gyerme-
kei vagyunk a legfontosabbak. Ő az a személy, aki 
minden körülmények között igyekszik összetartani 
a családot, akinek jelenléte, gondoskodása életünk 
fontos része, aki aggódik miattunk. Ő az, aki örül 
sikereinknek, akihez bánatunkban is fordulhatunk 

és akihez mindig visszatérhetünk. 
Ők a társadalom magját jelentő 
család teremtői, működtetői. Az 
édesanyák nemcsak láthatatlanul, 
észrevétlenül hordozzák vállukon 
mindannyiunk lelki terheit, gond-
jait, de megteremtik azt a melegsé-

get, otthont, elfogadást és befogadást, ami nélkül 
rideggé, igazi otthon nélkülivé válna ez a világ. Ők 
azok, akik igazán ismerik a legerősebb érzéseket: a 
legnagyobb boldogságot és a legmélyebb fájdalmat 
is. Csak az az édesanya tudja, aki már ringatott a 
szíve alatt egy kis életet, hogy nincsen valódibb 
öröm a gyermeknél, nincsen igazibb boldogság 
az anyaságnál.

Gondoljunk azokra az édesanyákra is, akik már 
nem lehetnek közöttünk, de emlékük soha el nem 
kopik, akik utolsó leheletükkel is aggódtak azért, 
hogy el kell engedniük örökre és már soha többé 
nem foghatják a kezünket, de onnan a magasból 
mindig velünk vannak.

Köszönet, tisztelet és megbecsülés jár minden 
édesanyának, nem csak most, hanem az év minden 
napján, azoknak akik soha el nem múló szeretettel 
szeretnek bennünket, lehetünk csecsemők, vagy 
deresedő hajú felnőttek egyaránt. 

Dzsida Jenő: Hálaadás című versének részle-
tével köszöntök minden édesanyát, nagymamát, 
dédnagymamát és üknagymamát.

„Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amig ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat…”
Isten éltesse Önöket – egészségben, boldogság-

ban – még nagyon sokáig!
Dr. Csáky András polgármester

„Hála neked, nő, aki édesanya vagy”

VIRÁGOS KAPUK ÉS AJTÓK
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DÖNTÉSEK – ÜLÉS NÉLKÜL
A veszélyhelyzet miatt most 
sem tarthatott ülést a képvi-
selő-testület, így a frakciókkal 
történt egyeztetés után most is 
polgármesteri döntések szü-
letettek több más mellett a 
balatonszárszói tábor illetve 
önálló képviselői indítványok 
esetében is. 

A Vöröskereszt, a Máltai 
Szeretetszolgálat, a Tűzoltóság 
és az Irmák Kft  beszámolóját 
is elfogadta döntésével a város 
polgármestere. Benyújtotta 
beszámolóját a köztemetőt 
üzemeltető cég is. A Ceglédi 
Krematórium Kft  a beszámo-
lóval egyidőben azt a tájékoz-
tatást adta, nem kívánnak 
változtatni 2021-ben a temetői 
díjak mértékén.  Pályázatok 
kiírásáról is döntés született. 
Egyrészt sportegyesületek 
számára nyílik támogatási le-
hetőség, másrészt pedig a már 
évek óta nagy népszerűségnek 
örvendő bizottsági keretek is 
újra megnyílnak. Ezek rész-
letes kiírása a www.cegled.
hu oldalon is olvasható lesz. 

A balatonszárszói tábor 
hasznosításáról szóló szerző-
dés is újabb döntést igényelt. 
A testület által is nyertesnek 
választott Dtkh. Nonprofi t Kft  

130 millió forint fejlesztést 
vállalt pályázatában. Mivel a 
pályázat kiírás szerint 20 mil-
lió forint az az összeg, amit a 
pályázónak mindenképpen 
fejlesztésre kell fordítania, 130 
millió forintos vállalásra nem 
is számítottak. Így egy fontos 
értékhatár fi gyelembevétele 
elmaradt. 

Dr. Csáky András polgár-
mester úgy fogalmazott: „Már 
folyamatban volt a szerződés 
előkészítése, amikor fény derült 
arra, olyan magas az ajánlott 
fejlesztési összeg, hogy közbe-
szerzési eljárást kellene indí-
tani. Ez azt is jelentette volna, 
hogy a folyamat elhúzódik, és 
biztosan nem kezdődhet el idén 
a tábor felújítása. Így született 
meg az a megoldás, hogy az 
ajánlott 130 millió forintból 
csak 100 millió forintot veszünk 
igénybe. Ez a határ ugyanis, 
ami felett már közbeszerzési 
eljárást kell indítani.”

A fejlesztésre fordított ösz-
szeg csökkentésével így már 
idén elkezdődhet a felújítás, 
vagyis belátható időn belül 
ténylegesen használatba is 
lehet venni a tábort. 

Dr. Ferencz Norbert frak-
cióvezető, Fidesz-Kdnp: „A 

100 millió forintos értékha-
tár valóban kimaradt a pá-
lyázatból, ám álmában sem 
gondolta senki, hogy bármely 
pályázó ilyen magas fejlesztési 
ajánlatot tesz.  Emellett sem a 
közvélemény, sőt valószínűleg 
maga a pályázó sem kapott 
megfelelő információt arról, 
hogy fi gyelembe kell venni ezt 
az értékhatárt, így utólag kel-
lett módosítani a szerződésbe 
kerülő összegen. Viszont így ha-
marabb kezdődhet a felújítás, 
hamarabb vehetik igénybe a 
ceglédi gyermekek is a tábort.”

Fehér István frakcióveze-
tő, Czigle: „Nagy öröm volt 
az ajánlott fejlesztési összeg, 
reménykedtünk a 130 millió 
forintban, ám ez végül lecsök-
kent. Azt is látjuk, hogy ha 
eredetileg bekerül a pályázatba 
a 100 millió forintos értékha-
tár, ugyanez a cég lett volna 
a nyertes pályázó. Örülünk 
ennek is és persze annak, hogy 
a tábor a város tulajdonában 
marad. Egyetértünk azzal, 
hogy el kell kerülni egy hosszú 
közbeszereztetési procedúrát 
a mihamarabbi felújítás ér-
dekében, ezért támogattuk 
az összeghatár módosításáról 
szóló előterjesztést.”
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A nem mellesleg világbajnoki 
címvédő Lőrincz Tamásra 
Varsóban öt mérkőzés várt 
az aranyéremig vezető úton. 
Szöcsi a román Ilie Cojo-
carit, a horvát Antonio Ka-
menjasevic-et, ezt követően 
a fehérorosz Csimur Bergyiut 
is magabiztosan múlta felül. 
A legjobb négy között a világ-
bajnoki ötödik helyezett né-
met Michael Felix Widmayert 
is fölényesen, 5:0-ra győzte 
le. Az aranycsatában Yunus 
Emre Basar következett, de 
az U23-as Európa-bajnok 

török sem tudott komolyabb 
ellenállást kifejteni Lőrincz 
Tamással szemben, aki tech-
nikai tussal verte riválisát, s 
lett ezzel negyedszer az öreg 
földrész legjobbja.

Varsóban Lőrincz Viktor 
kiesett a kötöttfogásúak 87 
kg-os súlycsoportjában, de 
tegyük hozzá, tavaly szep-
temberben műtötték, aztán 
megküzdött a koronavírussal, 
így több hónapos kihagyás 
után az év elején kezdte el az 
edzéseket. Még távol a csúcs-
forma, messze van attól, hogy 

kihozza magából, amire való-
jában képes. Erre az olimpián 
lehetősége nyílik majd, hiszen 
Tamáshoz hasonlóan szintén 
tokiói kvótás. A lengyelor-
szági Eb-n a kötöttfogásúak 
60 kilogrammos kategóriá-
jában szereplő Andrási Jó-
zsef ugyanúgy, mint Viktor, 
a vigaszágon kapott ki, így 
szintén kiesett.

Érdemes végül itt elidőzni 
egy kicsit – abszolút a teljes-
ség igénye nélkül – olimpiai 
ezüstérmesünk eddigi telje-
sítményén. Lőrincz Tamásnak 
az elmúlt másfél évtizedben 
Európa-bajnokságon ez a var-
sói arany volt a nyolcadik érme 
és negyedik elsősége tehát, hi-
szen ezt megelőzően 2006-ban 
és 2013-ban 66 kg-ban, 2014-
ben pedig a 71 kg-os súly-
csoportban utasította maga 
mögé a mezőnyt. Összességé-
ben pedig ez a lengyelországi 
volt a 14-ik alkalom, amikor 
dobogóra állhatott világverse-
nyen. Lenyűgöző teljesítmény, 
erre mondják azt, hogy világ-
klasszis!

VGM

Lőrincz Tamás nyerte a kötöttfogású birkózók viadalát a 77 
kilogrammos súlycsoportban a varsói Európa-bajnokságon. A 
ceglédi klasszis 2006-ban, 2013-ban és 2014-ben is felállhatott 
már a dobogó legmagasabb fokára kontinensviadalon, így ez a 
varsói diadal már a negyedik Eb-aranyát jelentette. Szinte nap-
ra pontosan 15 évvel első, Moszkvában aratott Európa-bajnoki 
diadala után állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

Negyedszer is  a kontinens trónján
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HAMAROSAN ELKÉSZÜL

Jól haladnak a munkálatok a Vörösmarty téren 
készülő bringapályánál. A pályát hullámformára 
alakítják, ahol pumpáló mozgást kell végezni a 
testtel, azzal hajtva a kerékpárt. Az elkészült pálya 
120 négyzetméternyi bringafelületet fog biztosítani 
a biciklisek számára, amit nem csak a profi  spor-
tolók, de a legkisebbek is kipróbálhatnak majd.

RENDELÉS ÚJ HELYEN
Új helyre költözött az V. számú gyermek-
körzeti rendelés. Erre a sok páciens és a 
megnövekedett igények miatt volt szük-
ség – mondta dr. Nagy Miklós gyermek-
orvos. Az új helyen már lehetőség van 
szűrővizsgálatok elvégzésére is, a felújítás 
azonban még nem ért véget, a rendelő és 
környéke tovább szépül.

IVÓVÍZ HÁLÓZATOT ÉPÍTENEK

Elkezdődött a munka az Aszaló utcában. 
Ivóvíz hálózatot épít ki a Bácsvíz Zrt. 
Hasonló fejlesztés lesz még később a 
városrészben. Több más mellett a Czig-
le téren is van olyan terület, ahol több 
ingatlanon még nincs vezetékes víz. 
Az ottani munkák tervezése is elindul.

„NAGYON JÓ CSAPATBAN DOLGOZOM”

Kollégáim, a csodálatos kollektíva nélkül nem kaphattam 
volna meg az elismerést – mondta a Toldy Ferenc kórház 
ápolónője, Jancsovicsné Matalin Zsuzsanna, aki miniszteri 
oklevelet vehetett át. A díjazott 1989 óta dolgozik a kórház 
sebészeti osztályán, azt mondja: egyetlen percre sem bánta 
meg, hogy 14 évesen az egészségügyet választotta hivatásul. A 
legnagyobb ajándék amikor meggyógyul a beteg – fogalmazott.

Híreinket bővebben megtalálják  a CTV facebook oldalán és  a www.ctv.hu oldalon!
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Elkezdődött a kerékpárút 
építése, a szokásosnál is fi gyel-
mesebben kell közlekednünk 
a Jászberényi úti felüljárónál. 
Táblák jelzik, hogyan lehet 
haladni. A bicikliseknek és a 
gyalogosoknak egyik irány-
ból sincs tiltva az áthaladás. 
Az autósoknak viszont igen. 
Azok a járművek, melyek a 
városból kifelé tartanak, egy 
sávon átmehetnek a felüljárón. 

Akik viszont Ceglédre sze-

retnének bejönni, kerülni-
ük kell. A városba érkezők 
számára ugyanis azonban 
terelőútvonalakat jelöltek ki. 
A Jászberényi út lezárt szaka-
szát az M4-es melletti szerví-
zút-Ipartelepi út- Külső-Kátai 
út-Széchenyi út útvonalon 
lehet elkerülni. 

Az M4 autóúton Szolnok 
irányából érkező és Nagy-
kőrös irányába közlekedők 
számára pedig a négyes számú 

főutat jelölték ki terelőút-
vonalként. Az Ipartelepi és 
Malomtó szél utakon súly-
korlátozást vezetnek be. A 7,5 
tonna feletti nehézgépjármű-
vek behajtása ezekre az utakra 
csak célforgalom esetében 
engedélyezett. A bicikliút 
építése hónapig fog tartani, 
a kivitelezés során nem csak 
kerékpárutat alakítanak ki, de 
egyes szakaszokon gyalogutat 
is és zebrát is festenek majd. 

NYIT AZ ORSZÁG
Amint lehetett, asztalt foglaltak az emberek, 
nagyon sokan vágytak már rá, hogy újra 
ihassanak egy kávét, sört vagy egy pohár bor 
és fi nom étel mellett beszélgethessenek. Az 
éttermek, cukrász-
dák, bisztrók Ceg-
léden is gőzerővel 
készültek a nyitás-
ra, a vendéglátók a 
többhónapos kény-
szerkihagyás után 
szeretettel fogadták 
a hozzájuk látoga-
tókat. 
A teraszok után – 

a 4 millió beoltottnál a többi szolgáltatás 
is nyit. Lapzártánkig tudható információk 
szerint védettségi igazolvánnyal lehet szál-
lodába, színházba, moziba, könyvtárba, ka-
landparkba, fürdőbe, uszodába, játszóházba, 
kalandparkba, vidámparkba, állatkertbe 

és vadasparkba is 
menni, a kijárási 
korlátozás pedig 
éjfélre módosul. 
Természetesen 
amint lehet a ceg-
lédi George Pal 
Mozi is kinyitja 
kapuit és szere-
tettel várja a né-
zőket! 

FIGYELMESEN KÖZLEKEDJÜNK!
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Cegléd Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a 2021. évi 
sportcélú támogatásokra.

1. Pályázni lehet a 2021. 
január 1. és 2021. december 
31. között megvalósuló célra:

1.1. Önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkező sport-
egyesület, sportvállalkozás 
működésének támogatása, 
kiemelt fi gyelemmel az után-
pótlás-nevelésre 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 megren-
dezésre kerülő kiemelkedő 
városi, országos vagy nemzet-
közi sporteseményeken való 
aktív szerepvállalásra kerül 
felhasználása;

2.2. ha a pályázó sport-
szervet a szövetségi verseny-
rendszerben saját jogon, vagy 
együttműködési megállapo-
dás keretében minimum 150 
fős igazolt sportolói létszám-
mal rendelkezik.

3. Pályázatot nyújthat be 
ceglédi székhelyű, vagy sport-
tevékenységet Cegléden végző:

3.1. sportegyesület, sport-
vállalkozás,

3.2. kivéve azon szervezetet, 
amely 2021-ben a megpályá-
zott célra a költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelet 
alapján egyéb támogatásban, 
juttatásban részesül.

3.3. A pályázó adott évben 
csak egy pályázatot jogosult 
benyújtani!

4. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2021. május 26. 
(szerda) 12:00 óra

5. A pályázat benyújtásának 
módja:

5.1. pályázati adatlap be-
szerezhető Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal Be-
ruházási és Közbiztonsági 
Irodájában (2700 Cegléd, 
Kossuth tér 1. II. em. 209. sz. 
iroda, Tel: 511-426)

5.2. a pályázatot papír ala-
pon, egy eredeti példányban 
ugyanerre a címre kérjük, a 
postai úton benyújtott pá-
lyázatnak a benyújtás határ-
idejéig meg kell érkeznie a 
Ceglédi Közös Önkormány-
zati Hivatalba (2701 Cegléd, 
Pf.: 85.)

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

6. A pályázati kiírás és az 
adatlap letölthető a www.
cegled.hu/aktualis oldaláról.
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– A kiállításod kapcsán ren-
geteg pozitív visszajelzés 
érkezett. Számítottál ek-
kora sikerre?

– Örülök, hogy az elmúlt 
évek művészeti „útkeresése” 
ilyen jó fogadtatásra talált, fő-
leg az absztrakt képeim iránti 
érdeklődés ad bátorságot a 
további kísérletezéshez.  

– Gyermekkorod és ifjúsá-
god bár nem volt felhőtlen, 
mégis valahányszor beszél-
getünk, mindig nagy sze-
retettel nyilatkozol azokról, 
akik segítették művészeti 
szárnybontogatásodat. 

– Nagy szerencsém volt, 
hogy akadtak támogatóim 
gyerekkoromban, mert elég 
nehezen indult az életem. 
Anyámat nem ismertem, sen-
ki nem tudta kik a szüleim, így 
örökbe sem adhattak. Mégis 
volt egy „nem hivatalos anyu-
kám”, akit anyunak szólíthat-

tam és nagyon vártam, hogy 
hazavigyen a nyári szünetre 
vagy a nagyobb ünnepekre. 
Anyu zongora tanárnő volt 
és mint művésztanár meg-
látta bennem a tehetséget, 
először csak a zenéhez és az 
énekhez. Sokat harcolt értem a 
gyermekotthon igazgatójával 
azért, hogy legalább ne hagy-

ja elkallódni a tehetségemet. 
Nem sok sikerrel.

– Az általános-, majd a 
középiskolában voltak, akik 
támogatták a bontakozó 
tehetségedet?

– Igen, már egészen kicsi 
koromban minden alkalmat 
megragadtam, hogy „pro-
dukáljam magamat”, táncol-
tam, énekeltem, színjátszó 
szakkörbe jártam, és nem 
utolsó sorban festettem. Tár-
saim állandó „szórakoztatása” 
miatt hamar szembe találtam 
magam a gyermekotthon 
igazgatójával, aki ellenzett 
mindenfajta tehetséggondo-
zást. Abban az egyenruhás, 
köpenyes világban be kellett 
olvadni az átlagosba. Így ma-
radtak a lopott pillanatok az 
erdőben a titokban elcsent 
papír, ceruza és ecset. Persze 
semmi nem marad titokban 
és mire 14 éves lettem Gáti 
Mariann osztályfőnököm, 
Bali Zsuzsa tanárnőm és az 
iskolaigazgató Kozma István 
megszervezték az iskola fo-
lyosóján az első kiállításomat, 
12 festményemből. Később 

A festészet: a látás magasabb szintre emelése, 
a láttatás

8 év „szendergés” után Sütő S. Gábor kiállítás nyílt Cegléden. 
A hír gyorsan szárnyra kapott, távoli városokból (is) érkeztek 
művészetkedvelők, hogy a KMK/Ceglédi Galéria által szervezett 
három hetes kirakat kiállítást megtekintsék. Ennek apropóján 
beszélgettünk az alkotóval.
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Puskás Ágnes patronálásának 
köszönhetően egyre többen 
fi gyeltek fel rám, és végül nép-
szerűek lettek az alkotásaim. 
Így aztán 19 éves voltam, 
amikor Szekszárdon önálló 
kiállítást rendeztek festmé-
nyeimből. Nevelő apukám 
mindig mondta, „megfogtad 
az Isten lábát te gyerek!” Anyu 
csendesen megjegyezte: „ezt 
az Istentől kapott ajándéko-
dat senki nem veheti el, élj 
vele bátran, szeresd azt, amit 
csinálsz!” Így is tettem.

– A középiskola után mer-
re vezetett az utad?

– Munkába álltam, de mel-
lette minden lehetőséget meg-
ragadtam arra, hogy fessek, 
fejlődjek. Éveken keresztül 
részt vehettem a „BÁRKA” 
Művészeti Szalon által szer-
vezett alkotótáborokban. Az 
egyesület a főiskolát nem 
végzett tehetséges képzőmű-
vészeket fogta össze, nemcsak 
Tolna megyéből, hanem az 
ország minden területéről. 
Segítette a képzésünket, kiál-
lítási lehetőségeket biztosított. 
A 20-as éveim elején jártam, 
amikor egy csoportos kiállí-
tásunkon találkoztam Szász 
Endrével. Pártfogásába vett, 
azt mondta a tehetségemet 
nem szabad „veszni hagyni”. 
Árva gyerekként a Képzőmű-
vészeti Főiskola elvégzésére 
gondolni sem mertem, hisz 
fenn kellett tartanom magam, 
ráadásul vidéki is voltam. 
Pártfogóimnak köszönhetően 
azonban lehetőségem nyílt 

arra, hogy nyaranta felutazzak 
egy-egy foglalkozásra az Epres 
kertbe, ahol a pedagógia sza-
kos hallgatók gyakorlatoztak a 
felvételizőkön korrektúrájuk-
kal, és az ő okításukat meg a 
nagy mesterek bírálták felül. 
Fontos megemlíteni, hogy a 
főiskola festő szakán van 
kb. 9 mester és mind-
egyik felvesz évente 6-8 
tanítványt a csoportjába, 
ehhez képest van kb. 2000 
jelentkező minden évben. 
Sokan ábrándoznak mű-
vészi karrierről, de csak a 
végzettek kapnak igazán 
elismerést a magyar galé-
riák világában. Úgyhogy 
ide betörni egy árva le-
génynek, mint amilyen 
én is voltam, egyenlő volt 
a képtelenséggel. Viszont 
hihetetlen mennyiségű 
impulzust szívtam ma-
gamba. Rengeteg féle stí-
lust, de megismertem a 
versengést, a megfelelést, a 
megrendelésre festés kínjait 
is. Több stílust kipróbáltam, 
kerestem önmagam.

– Végül megtaláltad?
– Az emberben ott mo-

toszkál valami, egy érzés egy 
gesztus, egy érintés, egy emlék 
és láttatni akarja. Meg akarja 
mutatni másoknak is, akik 
nem látják. Ehhez keresi a 
festő a kifejező eszközöket, 
ami lehet, a minimál art-tól 
egészen a tű éles hiper-realista 
stílusig. Hát én végig próbál-
tam majdnem mindet.  De 
ez nem olyan dolog, hogy én 

bennem ennyi lélek lakozik, 
én csak a kifejezőeszközöket 
próbálgattam. Úgyhogy sokan 
kérdezték hogyan fér meg 
bennem az impresszionista 
ecsetkezelés és az absztrakt. 
Hát így. Bennem megfér, de 
a vásznon nem, mert míg az 

absztrakt egy festői nyelv, 
egy festészeti problémát vagy 
színharmóniát, ritmust bon-
colgat, addig az un. imp-
resszív képek benyomások, 
lenyomatok, mondhatni úgy 
is vizuális jegyzetek az engem 
érő behatásokról. 

– Többen feltették a kér-
dést: mikor lesz legköze-
lebb „Sütő kiállítás” Ceg-
léden?

– Nem kell hozzá megint 
nyolc évet „szenderegnem”. A 
Kossuth Művelődési Központ 
galériájában lesz.

Szöveg és fotók: KozI
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Cegléd Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a Humán 
Pályázati Keretből elnyerhető 
támogatásra.

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

I. Pályázni lehet a 2021. ja-
nuár 1. és augusztus 31. 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 
eseményekkel kapcsolatos 
közszolgálati témák szerepel-
tetésére

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 
pályázatot hirdet a Közbiz-
tonsági Pályázati Keretből 
elnyerhető támogatásra.

Az elnyerhető legmagasabb 

támogatás összege pályáza-
tonként: 100.000 Ft.

II. Pályázni lehet a 2021. év 
január 1. és augusztus 31. nap-
ja. között megvalósuló 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 
pályázatot hirdet a Város-
védelmi és Idegenforgalmi 
Pályázati Keretből elnyerhető 
támogatásra

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

III. Pályázni lehet a 2021. 
év január 1. és augusztus 31. 
között megvalósuló célra:

1. Allergén gyomnövények 
irtására

2. Közterületek fásítására, 
gondozására

3. Illegálisan elhelyezett 
hulladék felszámolására

4. Környezetvédelmi célú, 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
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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.

14. Helyi nemesítésű gyü-
mölcsfák telepítésére

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 
dolgozó 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: 2021. május 
26. (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 fel-
tételek és a pályázati adat-
lap nyomtatványa elérhető a 
www.cegled.hu / Hírek- Ak-
tuális /Pályázatok rovatában.

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

Aktuális értékesítésre kiírt 
ingatlanok:

Cegléd, belterület 9376/2;3;4;5;6;7;9;10; és 
a 9376/11 hrsz-ú, természetben 2700 Ceg-
léd, Kukoricás utcában található 553-562 m2 
nagyságú ingatlanok (Kikiáltási ár ingatlantól 
függően: bruttó 1.727.200-1.854.200 Ft). 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. május 10. 1000 óra.

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.

Értékesítésre kiírt ingatlanok
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Cegléd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Ceg-
léd városképét meghatározó 
építészeti értékek felújítását 
támogatni kívánja. Ennek ér-
dekében kiírja a „Cegléd Város 
építészeti értékeinek meg-
óvása- 2021” című pályázatot 
(továbbiakban: „Pályázat”).

I. ÁLTALÁNOS 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1.1. Cegléd Város Önkor-
mányzata (a továbbiakban: 
„Támogató”) 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló 6/2021. (II. 
15.) önkormányzati rendelete 
alapján vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, amely tá-
mogatás utófi nanszírozással 
használható fel.

1.2. A támogatásra a Cegléd 
Város településkép védelméről 
szóló 37/2017. (XII. 21.) ön-
kormányzati rendelet (továb-
biakban: Településképi rende-
let) 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 kiírás-
ban szereplő feltételeknek-, 
valamint Cegléd Város tele-
pülésképi követelményei al-
kalmazásának önkormányzati 
ösztönzéséről szóló 9/2018. 
(V.30.) önkormányzati ren-
deletének (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.

II. PÁLYÁZATI 
HATÁRIDŐK

2.1. Pályázatot benyújtani 
2021. április 29. és 2021. jú-
nius 28. között lehet.

2.2. A Pályázatot egy pél-
dányban kell benyújtani. A 
pályázat benyújtható postán 
Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének (továb-
biakban: Képviselő-testület) 
címezve (2701 Cegléd, Pf.: 
85.), vagy leadható szemé-
lyesen a Hivatalban (Cegléd, 
Kossuth tér 1.).

2.3. A pályázat benyújtása 
akkor történik határidőn be-
lül, ha azt legkésőbb a kiírás-
ban közölt időtartam utolsó 
napján, az ügyfélfogadási idő 
végéig leadják a Hivatalban, 
vagy ha a benyújtási határidő 
utolsó napján postára adásra 
kerül, amelyet a postai bélyeg-
ző igazol. A határidőn túl be-
érkező pályázatok elbírálására 
nem kerül sor, azok érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra 
kerülnek.

2.4. A pályázatot írásban, 
zárt borítékban kell benyúj-
tani. A borítékra kérjük rá-
írni: „Cegléd Város építészeti 
értékeinek megóvása 2021” 
c. pályázat

2.5. A pályázathoz benyúj-
tandó dokumentumok részle-
tes felsorolását a Támogatási 
rendelet 10-12. § tartalmazza.

III. A PÁLYÁZAT 
ELBÍRÁLÁSA

A beérkezett pályázatokat 
Cegléd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
bírálja el, várhatóan a 2021. 
szeptemberi ülésén.

IV. INFORMÁCIÓ
4.1. A részletes pályázati fel-

tételek és a pályázati adatlap 
elérhető a www.cegled.hu Ak-
tuális / Pályázatok rovatban.

4.2. A pályázati felhívással 
kapcsolatban Cegléd Város 
Önkormányzata konzultációs 
lehetőséget biztosít telefo-
non, e-mailen vagy előzete-
sen egyeztetett időpontban 
személyesen.

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 telepü-
lésképi követelményei alkal-
mazásának önkormányzati 
ösztönzéséről szóló 9/2018. 
(V. 30.) önkormányzati ren-
delet, valamint a Cegléd Vá-
ros településkép védelmé-
ről szóló 37/2017. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet a 
www.cegled.hu honlapon az 
Önkormányzat/ Rendeletek 
menüpontban érhető el.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása – 2021”
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2021 áprilisában ismét kitünte-
tést kapott a Papp Elek Optika. 
A díjat Rósa Gergely a Carl 
Zeiss Vision Kelet-Európai ke-
reskedelmi igazgatója adta át.

Kelet-Európa 28 országában 
a Papp Elek Optika értékesí-
tette legsikeresebben a ZEISS 
Progressive Individual len-
cséit, mely személyre szabott 
szemüveglencse kényelmes 
és éles látást biztosít minden 
távolságra a 40 év fölötti kor-
osztály számára.

Az elmúlt év kihívások elé 
állították az optika működé-
sét, de a Papp Elek Optika a 
pandémia ideje alatt is gon-
doskodott a vásárlókról és 
minden nap a szemüvegre 
szorulók rendelkezésére állt. 
A higiéniás előírásokra foko-
zottan ügyelve, biztonságos 
légkörben folyt a szemvizs-
gálat és szemüveg választás. 

A Papp Elek Optika a leg-
modernebb ZEISS műszereket 

használva akár 1/100 dioptria 
pontosan tudja a szem fény-
törését meghatározni és ezzel 
a lehető legpontosabb szem-
üveget elkészíteni.

Az elmúlt időszakban a 
számítógép előtt töltött idő 
sokak számara jelentősen 
megnövekedett, mely a szem 
fáradását eredményezi. A 
kifejezetten számítógépes 
munkához fejlesztett ZEISS 
BlueGuard alapanyag és az 
Offi  ceLens szemüveglencsék 
megoldják ezt a problémát 
és a speciális kék fény szűrő 
hatásuknak köszönhetően a 
monitorok zavaró sugárzását 
is kiszűrik.

A pandémia miatt a higi-
éniával szemben támasztott 
elvárások megnövekedtek. 
Erre ad megoldást a világ-
újdonságnak számító ZEISS 
DuraVision AntiVirus Pla-
tinum UV tükröződéscsök-
kentő réteg, mely megöli a 

szemüveglencse felületére ér-
kező baktériumok és vírusok 
99,9%-át. Az újdonságok már 
elérhető a Papp Elek Optiká-
ban – mondta Rósa Gergely 
kereskedelmi igazgató.

A különböző sajtótermé-
kekben sok, gyakran félreve-
zető reklámokat lehet olvasni 
akciós szemüvegek készítésé-
ről. Ezért fontos megjegyezni, 
hogy a Papp Elek Optika üzle-
teiben nem akcióznak, hanem 
egész évben korrekt árakon 
értékesítik a szemüvegeket. 

Papp Elek és családja kö-
zel 60 éve elhivatottan dol-
goznak azért, hogy minden 
vásárlójuknak a legjobb látást 
biztosítsák.

A Papp Elek Optika két 
helyszínen várja vásárlóit:

Nagykőrös, Kasza utca 2. 
(Kecskeméti út sarok) 

Tel: 53/350-213 
Cegléd, Szent György tér  

Tel: 53/314-756

Papp Elek Optikát ismét kitüntette a ZEISS!
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EURO 2020 
Hivatalos kézikönyv

A járvány miatt már több 
mint egy éve éljük ezt a furcsa 
életet: karanténról, oltásról, 
fertőzésről, digitális oktatás-
ról és home offi  ce-ról szólt 
2020 nagy része és 2021 ele-
je. Abban biztosak lehetünk, 
hogy a korábbi életünk nem 
fog visszatérni teljesen, de ta-
lán nincs is rá szükség. 
Már ez a könyvajánló 
is egy jel, egy bíztató jel 
arra vonatkozóan, hogy 
igenis változnak a körül-
mények, hiszen 2021-
ben ez az első könyves 
cikk a Ceglédi Hírmon-
dóban. Azaz valami, 
ami a régi életünkben 
megszokott volt, most 
visszatérhet. Megraga-
dom az alkalmat, és egy 
olyan könyvet ajánlok 
a kedves olvasók, foci-
rajongók figyelmébe, 
ami jól jellemzi ezt az 
ellentmondásos idő-
szakot: ez az Euro2020 
Hivatalos kézikönyv. Nem 
elírás az évszám: a futball 
Európa Bajnokságokat négy-
évente rendezik meg, és 2016 
után értelemszerűen 2020 lett 
volna a következő időpont. 
Minden mással együtt ezt is 
törölték 2020-ban, és eltolták 

2021 nyarára, de az elnevezést 
nem változtatták meg. Talán 
azért, hogy később ne kelljen 
magyarázkodni, miért volt 
egyszer öt év, majd utána 
csak három év az események 
között. Nem mintha bárkinek 
hosszan kellene ecsetelnie a 
körülményeket mondjuk száz 
év múlva: „tudod, akkor volt a 
koronavírus járvány…” 

De erről ennyit, beszéljünk 
a könyvről is: már a borítón 
látszik (Szoboszlai Domi-
nik képe a középpontban), 
miért különleges ez az EB a 
számunkra, hiszen magyar 
csapat ismét kijutott a tornára 
2016 után. Sőt, talán jobb csa-

pattal, mint öt éve. Ám nem 
csak ez a hazai vonatkozás: a 
rendhagyó helyszínválasztás 
miatt – 12 városban rendezik 
a mérkőzéseket – Budapesten 
láthatjuk a címvédő portu-
gál, és a világbajnok francia 
válogatott is a mieink ellen 
játszani. Láthatjuk, mert a 
legutóbbi értesülések szerint 
a magyar meccseket (a két se-

lejtező mellett egy nyol-
caddöntőt) teltház előtt 
rendezik meg, persze 
csak a védettségi/oltási 
igazolványt felmutató 
szurkolók vehetnek je-
gyet. A könyvben meg-
ismerhetjük az EB-k 
történetét, az aktuális 
torna selejtezőit, va-
lamint bemutatják a 
stadionokat, a rendező 
városokat, és minden 
résztvevőt, így a magyar 
válogatott is két oldal-
ban. Szalai Ádámmal 
kiemelt szekció foglal-
kozik, mint a csapat leg-
erősebb játékosával. A 

kötet végén egy menetrend 
is található, ahol minden-
ki kedvére töltögetheti az 
eredményeket a június 11-i 
török-olasz nyitómérkőzéstől 
a július 11-i döntőig. 

Jó olvasást és jó szurkolást!
Pap Zoltán 

KÖNYVAJÁNLÓ
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DAGANATOS GYEREKEKEN SEGÍT 
Három daganatos betegségben szenvedő gyer-
meket szeretne támogatni vegyszermentes 
zöldségeivel egy ceglédi termelő. Osgyáni At-
tila a termesztési szezon végéig minden héten 
különböző zöldségeket tartalmazó dobozokkal 
segítené a gyógyulásukat.
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I. A DÍJAK
Cegléd Város Önkormányza-
tának a Cegléd város telepü-
lésképi követelményei alkal-
mazásának 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 
2021-ben 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 
2021-ben 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 2021. áp-
rilis 29. és 2021. augusztus 6. 
között 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 

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
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.
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Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatalban, a főépítésznek cí-
mezve (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 ügy-
félfogadási időben leadják az 
önkormányzati hivatalban.
III. ARCULATI ELISMERÉS 

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 felhívás a www.ceg-

led.hu honlapon, a Közlemé-
nyek 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.



Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a 
Felszegi Gyógyszertár március 5-én. 
Hörömpőné dr. Nyíri Anikó a Felszegi 
Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze 
örömmel jelentette be, hogy gyógyszertáruk 
20 éve áll a betegek szolgálatában. A jeles 
alkalomkor elhangzott: 2001. március 5-én 
nyitották meg a Felszegi Gyógyszertárt sa-
ját terveik alapján. „Férjem és családom 
segítő támogatásával tudtuk megvalósítani 
elképzeléseinket. Kö-
szönettel tartozom 
betegeinknek, akik 
kitartottak mellet-
tünk, hűségesek hoz-
zánk, megtisztelnek 
szeretetükkel, bizal-
mukkal. Nagyon sok 
visszajelzést kapunk 
tőlük, ami a minden-

napi nehézségek leküzdésében, a megúju-
lásban nagy segítségünkre volt. Magasan 
képzett munkatársaimnak, akik mindig mel-
lettem álltak, külön megköszönöm áldozatos 
munkájukat. Velem együtt gondolkodva, 
együtt dolgozva megteremtettük a térség-
ben elsőként a lehetőségét, hogy immáron 
3. éve a legmodernebb technikával dolgozó 
patikarobottal tudjuk betegeinket bizton-
ságosan és gyorsan kiszolgálni. Reméljük 

a jövő kihívásait és 
feladatait betegeink 
megelégedésére meg 
tudjuk oldani.” – fo-
galmazott a patika 
vezetője. Hozzátette: 
web áruházuk is fo-
lyamatos fejlesztés 
alatt áll.

(x)

20 éves a Felszegi Gyógyszertár
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Előbb le, majd fel. Ez nemcsak 
a vasútállomás aluljárójában 
történő közlekedésre vonat-
kozik, hanem néha falainak 
állapotváltozásaira is. Nappal 
lefestik, éjjel firkás fiatalok 
felfi rkálják „névjegyüket”. A 
peronon meg azt látni, hogy 
egy tehervonat mintha nem 
rakományt, hanem fi rkálmányt 
szállítana. Nem felejtik a Nefe-
lejcs úti ház lakói azt a megbot-
ránkoztató ijedelmet, amikor 
egyik reggelre a frissen festett 
falakat összekrikszkrakszolták. 
A Pesti út egyik sarkán álló 
épületre a büszke férfi asság jel-
képét rajzolták többszörözve, s 
már csak az „hiányzott”, hogy 
odapingálják a 18-as karikát is 
az éjjeli orvfi rkantók. 

Ez a mohó fi rkavágy nem 
csak falakat fal, megkívánja 
a kerítéseket, a kapukat, a 
trafóházakat is. A MÁV-nak 
tavaly 20 millió forintjába ke-
rült a kívül-belül összevissza 
mintázott kocsik letisztítása. 
Az ember fogja a fejét, mert az 
elburjánzott látvány fejbe kó-
lintó, szemet szúró, homlokot 
ráncoló, arcul ütő, hajmeresz-
tő. A lentebbi testrészekkel 
kapcsolatos kifejezéseket nem 
sorolom…

Különbséget kell tennünk 
azonban e műfaj művelőinek 
három típusa között. Van-
nak falfirkások, falfirkálók 
és graffitisek, azaz öncélú 
rongálók, valamit primitíven 
közölni akarók és gondolati, 
esztétikai üzenetet kifejezők. 
(Ez utóbbiak a street art, az 
utcaművészet, a falfestészet 
képviselői. Legismertebb a 
brit Banksy.) Eltérőek a for-
mák: odavetett fi rkák, illetve 
feliratok és rajzolatok, vala-
mint egyéni stílusú, színes 
betű- és képalakzatok.

Közös őseik vannak. 
A barlangrajzoknak bűvös 

erőt tulajdonítottak bunkó-
val vadászó eleink. Például 
azoknak az állatoknak a kör-
vonalait karcolták az odor 
falára, amelyeket szerettek 
volna elejteni. Ha esőt vártak, 
felhő képét rótták fel. Hasonló 
hittel, a háború ellen a békéért 
festettek a falakra, a keríté-
sekre virágokat és madarakat 
az 1960-as években a hippik. 

S jöttek a zubogó vérű, duz-
zadó kedvű kamaszok, akik az 
ősi vágyak beteljesedését, in-
kább azok pótlását álmodták a 
fi úvécék deszkáira, házfalakra 
– geometriai tudásukat is fel-

használva.  A romantikusok 
szívecskéket formáztak, bene 
két monogram. Erdők fáin, ki-
látóhelyeken „emlékiratokat” 
olvashatunk: „Itt járt…” 

Az 1970-es években szüle-
tett meg az új stílus: a graffi  ti. 
Ennek is több szintje van 
a kezdetlegestől a valóban 
művészi(es) értékűig. Ennek 
megítélésében figyelembe 
kell vennünk azt, hogy bár 
gondos a megtervezés, de 
éjjel, titokban, sietve kell a 
festékszóróval dolgozniuk.  
Egyik ága a tűzfalfestészet. 
Célja: eltüntetni a csúnya, 
szürke, nyomasztó falfelü-
leteket.  Ezt már több város-
ban elismerik és elfogadják, 
sőt kérik is, hiszen a színes 
ábrázolások szebbé teszik a 
környezetet. Cegléden ilyet 
még nem láttam, csak pró-
bálkozásokat.  Az ilyen még 
akkor sem tetszik, ha lírai 
tartalmú az üzenet, mint az 
egyik tízemeletes ház oldalán: 
„Szeretlek Dóri!” 

Méltóbb a nagy érzés meg-
örökítése József Attila-i képi 
erővel: „Elmémbe, mint fém-
be a savak, / ösztöneimmel 
belemartalak.”

Koltói Ádám

Jegyzet
Falfi rkások
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Április 22. a Föld világnapja. 
Ennek a napnak az alkalmá-
ból világszerte eseményeket 
rendeznek meg, hogy felhívják 
a fi gyelmet a környezetvéde-
lemre. Magyarországon 1990 
óta emlékeznek meg erről az 
alkalomról.

De mit is jelent valójában a 
Föld napja? Nehéz lenne pon-
tosan meghatározni, hiszen 
mindenkinek mást és mást, 
egyéntől függően. Vannak, 
akik csak ezen az egy napon 
gondolkodnak el azon, hogy 
ideje lenne tenni valamit jö-
vőnkért, de vannak olyanok 
is, akik egész évben küzdenek 
azért, hogy változást érjenek 
el környezetükben. 

Mégis mire lehet jó a Föld 
napja? Ezen a napon fordítjuk 
a világ fi gyelmét környeze-
tünk védelme és természeti 
értékeink megóvása felé, és 

próbáljuk elhinteni azt az 
ideológiát, amely mozgalmat 
indít azért, hogy felelősséget 
vállaljunk környezetünkért. 
Egy eszmeiség ugyanakkor 
kevés ahhoz, hogy változást 
érjünk el. Lépéseket kell ten-
nünk azért, hogy fenntartható 
fejlődési folyamatokat indít-
sunk el, hogy a környeze-
ti problémák felismerésére 
választ adhas-
sunk. A globá-
lis kihívásra, 
lokálisan, azaz 
helyben kell 
gondolko d-
nunk és együtt 
kell cseleked-
nünk.

Elég egy kis 
lépéssel kez-
deni. Ha saját 
környezetün-
ket szépnek 
akarjuk látni, 
mozduljunk 
együtt a család-
dal, barátokkal, 
ismerősökkel 
vagy akár a 
munkatársak-

kal, és tisztítsuk meg együtt 
utcáinkat az eldobált szemét-
től. Így nemcsak a hulladék 
által okozott kárt csökkent-
hetjük a természetben, hanem 
példát mutatunk, ezzel má-
sokat is motiválhatunk arra, 
hogy környezetünket ne csak 
használjuk, hanem óvjuk is.

Cegléd Város 
Önkormányzata

Megválna a használaton kívüli 
üvegpalackoktól, 

befőttes üvegektől, 
borosüvegektől, sörösüvegektől, 

de nem tudja elhelyezni?

VAN 
MEGOLDÁS!

CEGLÉDI CEGLÉDI 
ÜVEGGYŰJTÉSI ÜVEGGYŰJTÉSI 
AKCIÓ!AKCIÓ!

• a piac Árpád utcai kapujánál (a táp-termény bolt mellett)

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

• a Mizsei út – Sáska u. saroknál  (volt kenyérgyár oldala)

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

•  Hubertus park – Vak Bottyán u. és Szolnoki út sarkon

Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával!

Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek!

Cegléd Város Önkormányzata 

2021. május 3. és 9. között 
lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására 

a város  különböző pontjain elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel,
az alábbi helyszíneken: 

Környezettisztítás a Föld napja alkalmából
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) Cegléd tele-
pülésen 2021-re engedélyezett, 
önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvéte-
leket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Sta-
tisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a kö-
vetkezők:  1539 Munkaerő-fel-
mérés és kiegészítő felvételei 
– havi rendszerességű; 1942 
A lakosság utazási szokásai – 
2021. április, július, október, 
2022. január hónapokban, 
negyedéves gyakoriságú; 2003 
Felmérés a Háztarások Infor-
mációs és Kommunikációs 
Technológiai eszközhaszná-
latáról – 2021. április-június; 

2154 Háztartási Költségvetési 
és Életkörülmény Adatfelvétel, 
éves kikérdezés – 2021. ápri-
lis-május.

Az összeírási munkát a KSH 
megbízásából a Statek Statisz-
tikai Elemző Központ Kft. 
(Statek Kft .) fényképes iga-
zolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. A járványügyi hely-
zetre tekintettel az adatszol-
gáltatóknak lehetőségük lesz a 
telefonon történő válaszadás-
ra, illetve egyes adatgyűjtések 
esetében a kérdőívek weben 
történő önkitöltésére.

A válaszadásra kijelölt ház-
tartások kiválasztása véletlen-
szerű mintavétellel történik. 
Az adatfelvételekből származó 
eredmények nélkülözhetetle-
nek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében. 

A kapott adatokat a KSH a 
hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, vala-
mint az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 Ren-
delet (általános adatvédelmi 
rendelet, GDPR) előírásá-
nak megfelelően bizalmasan 
kezeli, azokat más szervek, 
személyek részére nem szol-
gáltatja ki. Az eredmények név 
és egyedi adatok nélkül, össze-
sített statisztikai táblázatokban 
kerülnek nyilvánosságra.

Az adatfelvételekkel kapcso-
latos kérdésekre a KSH mun-
kanapokon hétfőtől csütörtö-
kig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 
pedig 8:00 és 14:00 óra között, 
a +36 80 200-766-os (3-as 
mellék) telefonszámon, illetve 
a lakinfo@ksh.hu email címen 
ad további felvilágosítást. 

A z  a d at g yűj té s 
módszertanával és a 
kutatási eredmények-
kel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu interne-
tes oldalon található 
Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás tel-
jesítése/Elektronikus 
lakossági adatgyűjté-
sek menüpont nyújt 
tájékoztatást.

Dr. Diósgyőri Gitta 
címzetes főjegyző

Tájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal 2021. 
évre tervezett lakossági adatgyűjtéseiről
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A Ceglédi Televízió adását az alábbi 
csatornákon találja meg a különböző 

kábelszolgáltatóknál.
VODAFON (UCP):  508

DIGI (INVITEL): C9
TCOM:  139, 256

PR-TELECOM:  139
Minden hétköznap 18 órától nézze 

nálunk a helyi híreket!

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV 
Közhasznú Nonprofi t 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:

Ceglédi
Hírmondó

ORSZÁGOS VERSENYT 
NYERT

Bartúcz Anna, ceglédi gimnazis-
ta nyerte meg az egyik országos 
mérnöki pályázatot. A versenyen 
egy saját maga által megálmodott 
kutyatáp adagolóval indult, ami 
elnyerte a bírák tetszését is. Ám 
nem ez volt Anna első sikere. Saját 
tervezésű 3D-s fi guráival már több 
pályázaton bizonyított.
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