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Ingyenes tulajdonba adja az önkormányzat a PIMI-t 
fenntartó alapítványnak a laktanya egy épületét
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MÁR LEHET KÉRNI 
AZ INGYEN EBÉDET

Elkezdődött a nyári közétkeztetés. Azok a hát-
rányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek kaphatnak meleg ételt a szünidő alatt, 
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek. Az előre csomagolt ebédet a város 
négy helyszínén lehet átvenni az önkormányzat 
által kiküldött, névre szóló kártyával.
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ÚJRA RENDES ÜZEMMÓDBAN
Ülésezett a testület 

Elfogadták az ülésen a ve-
szélyhelyzetben meghozott 
polgármesteri döntésekről 
szóló beszámolót is. Mint 
ismert, a kihirdetett veszély-
helyzet alatt (2020. november 
4. és 2021. június 14. között) 
a települési önkormányzat 
Képviselő-testületének a fel-
adat- és hatáskörét a polgár-
mester gyakorolta, aki, mint 
elhangzott: az előterjesztése-
ket minden esetben a kép-
viselők rendelkezésére bocsá-
totta, azokat véleményezték 
és ennek alapján hozta meg a 
döntéseket. Módosították az 
óvodák nyári zárva tartása és 
ügyeleti rendjéről szóló hatá-
rozatot. Az előterjesztés célja, 
hogy segítsék a szülők nyári 
gyermekelhelyezését, emellett 
elvégezhető legyen a tálaló 
konyhák, a mosdók tisztasági 

festése, valamint az intézmé-
nyek teljes körű fertőtlenítése. 
(Ez különösen fontos, mert 
a járvány alatt, a kijelölt bá-
zis intézmények folyamatos 
nyitva tartással biztosítot-
ták a gyermekek intézményi 
ellátását.) A veszélyhelyzet 
következményeire tekintettel, 
a szülői igényeket fi gyelembe 
véve, az óvodák folyamatos 
nyitva tartását, a nyár fo-

lyamán a két hetes bezárást 
tartották indokoltnak azzal a 
kitétellel, hogy indokolt szülői 
igény esetén a székhely óvoda 
tagintézménye látja el a gyer-
mekek felügyeletét. (Bővebben 
a 23. oldalon.)

Módosították a hulladék-
gazdálkodási közszolgálta-
tásról szóló önkormányzati 
rendeletet. Ennek értelmé-
ben bevonják az Öregszőlő 
városrészben található köz-
területeket a hulladékelszál-
lítási közszolgáltatásba. Az 
elmúlt időszakban egyre na-
gyobb igény mutatkozott a 
lakosság részéről arra, hogy 
az Öregszőlő városrészben 
található utcák, valamint a 
Csemő-Zöldhalom határá-

Módosul az óvodák nyári zárva tartása, tulajdonba adja az ön-
kormányzat a Patkós Irma Művészeti Iskolának a laktanya egy 
épületét, egyirányú lesz a Teleki utca, Köztársaság és Puskaporos 
utca közötti szakasza, trafi boxot telepítenek a Kossuth Ferenc 
utca és a József Attila utca kereszteződéséhez; okos illemhely 
létesül a Vörösmarty téren és pályázatot nyújt be a város „Ör-
kényi út fejlesztése Cegléden” címmel. Hosszú idő után először 
ülésezett Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
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ban található Károlyi dűlő 
kerüljön a hulladék elszállí-
tási közszolgáltatással érintett 
közterületek közé. 

Ingyenes tulajdonba adja 
az önkormányzat a Patkós 
Irma Művészeti Iskolát fenn-
tartó Gobbi Hilda Színjátszó 
Alapítványnak a laktanya 
egy épületét. Az alapítvány 
azzal a kéréssel fordult a Kép-
viselő-testülethez, hogy az 
érintett ingatlan ingyenesen 
kerülhessen az alapítvány 
tulajdonába, az általa átvállalt 
állami feladat ellátása érde-
kében, közoktatási feladat 
végzésére.  Az alapítvány célja 
továbbra is az érintett épület 
felújítása az „Építsünk iskolát 
Közösen” program keretében 
és ott közoktatási feladat ellá-
tása. Ennek megvalósításához 
elsősorban pályázati forráso-
kat kívánnak igénybe venni, 
melynél előnyt jelentene, ha 
az ingatlan saját tulajdonuk-

ban állna. Az önkormányzat 
az ingatlant szakgimnáziumi 
nevelés-oktatás elősegítése, 
szakmai képzési állami fel-
adatok ellátása érdekében, ok-
tatási kulturális és művészeti 
centrum kialakítása céljából 

adta ingyenesen tulajdonba. 
Az ingatlanra továbbá hatá-
rozatlan idejű, de legalább 15 
éves elidegenítési és terhelési 
tilalom kerül bejegyzésre az 
önkormányzat javára.

Egyirányú lesz a Teleki utca, 
Köztársaság és Puskaporos 
utca közötti szakasza 
– erről is döntöttek a 
képviselők. Az utca jel-
lemzően lakóterület, és 
az egyirányúsítás után 
az átmenő forgalom 
vélhetően csökken, il-
letve az egyirányúvá 
vált forgalom miatt az 
ott lakók és az utcán 
áthaladók részére a közlekedés 
könnyebbé, biztonságosabbá 
válik.

Támogatta a testület, hogy 
trafi boxot telepítsenek a Kos-
suth Ferenc utca és a József 
Attila utca kereszteződéséhez. 
Az eszközt az ORFK Közle-
kedésrendészeti Főosztály, 

Közlekedésrendésze-
ti Fejlesztési Osztály 
iránymutatásai alap-
ján fejlesztették ki. 
Az érintett szekrény 
alkalmas arra, hogy a 
rendőrség által hasz-
nált sebességmérő 
eszközt, ebben a fi-
xen telepített kültéri 

szekrényben is alkalmazni le-
hessen. A Trafi box fenntartási 
költségei minimálisak, a hozzá 
való sebességmérő kamerát a 
Ceglédi Rendőrkapitányság 
biztosítja.

Pályázatot nyújt be a város 

a Vidékfejlesztési Program 
pályázati lehetőségét kihasz-
nálva „Örkényi út fejlesztése 
Cegléden” címmel. A pro-
jekt költségigénye összesen 
336.923.456.-forint, mely tar-
talmazza a kivitelezés, a köz-
beszerzés, nyilvánosság bizto-

sítás, műszaki ellenőrzés és a 
projektmenedzsment költsé-
geit. Az elnyerhető és igényelt 
támogatás 300.000.000 forint, 
a maradék összeg önerőt az 
önkormányzat állja a pro-
jektben.

Kültéri, úgynevezett au-
tomata, okos illemhely lé-
tesül a Vörösmarty téren. 
A lakosság részéről számos 
igény érkezett, hogy szükséges 
lenne a területen egy nyilvá-
nos illemhelyet kialakítani. 
A teljes beruházás költsége 
mely tartalmazza a kétfülkés 
automata illemhelyet és a 
szükséges alapozási és közmű 
bekötési munkálatokat bruttó 
35.142.436 Ft.

Zárt ülésen tettek javaslatot 
a képviselők a díszpolgári cím 
adományozására. A testületi 
ülésen született döntésekről 
részletesen a www.cegled.hu 
weboldalon tájékozódhat.
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A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK
Csendes koszorúzással emlékeztek azokra 
a hősökre, akik az életüket áldozták a ha-
záért. A Hősök Napja alkalmából az I. és II. 
világháborús emlékműnél az önkormányzat, 
valamint intézmények és szervezetek kép-
viselői helyezték el az emlékezés virágait.

(Fotó: Szokolai)

ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ AZ EGYSÉGÉRT

Országos egyesületet szeretnének létrehozni, 
hogy felügyeljék és koordinálják a roma keresz-
tény szolgálatot. Ezért tartottak a szolgálatban 
résztvevők találkozót Cegléden. Az evangélium 
hirdetése, a keresztény értékek terjesztése ugyanis 
nem csak fontos, de felelősségteljes feladat is és 
sajnos rossz példák azt mutatták, szükség van 
az egységre, a felügyeletre – mondta az esemény 
egyik szervezője, Jakab István.  (Fotó: Szokolai)

PÖTTYÖS GYERMEKNAP
Több száz gyermek vett részt a Kossuth Műve-
lődési Központ által szervezett gyermeknapi 
rendezvényen, illetve az ehhez kapcsolódó 
kvízjátékon. A Kossuth Téren egy kis vásár 
várta a kilátogatókat, a város további 6 pontján 
pedig különböző játékos rejtvényeket kellett 
megoldaniuk a gyerekeknek. A játékosok csoki 
katicákat kaptak. Ezeket pedig utána különböző 
ajándékokra válthatták be.  (Fotó: Kisfaludi)

Újra 
Ceglédre 
érkezett 
Banka Roland, 
a szamaras 
zarándok

(Fotó: Szokolai)
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Átadták a 
Vörösmarty 
téren 
található 
bringaparkot

(Fotó: Kisfaludi)

GYÁSZISTENTISZTELET A TEMETŐBEN 
Idén újra gyászistentisztelettel emlékeztek a holokausztban 
meggyilkolt zsidó származású ceglédiekre. A városban élő kö-
zösséget 1944 júniusában deportálták. A tragédia évfordulóján 
hajtottak fejet a több mint ötszáz ártatlan mártír emléke előtt 
– idén rendhagyó módon nem az izraelita imaházban, hanem 
az újvárosi izraelita temetőben. (Fotó: Kisfaludi)

LASKAFŐZŐ VERSENY – MÁSKÉNT
45 csapat nevezett idén az újra csak rendhagyó 
módon megrendezett laskafőzőversenyre. 
Tavaly csak annyit találkoztak a szervezők a 
készítőkkel, míg az ételeket átvették. Idén már 
egy kisebb piac is kinyithatott a Kossuth téren. 
2022-re pedig már egy hetedhétországra szó-
ló laskafesztivál terveznek - így fogalmazott 
a rendezvényt szervező Kossuth Művelődési 
Központ vezetője. (Fotó: Makó)

IFJÚSÁGI 
KEREKASZTAL

Létrejött a Ceglédi Ifjúsá-
gi Kerekasztal egyeztetés, 
melynek elsődleges célja a 
jelenleg is folyó ifj úságkutatás 
részeként megjelent kérdőív 
kitöltési menetének kidolgo-
zása, a kérdőívek eljuttatása a 
célcsoporthoz, illetve a folya-
matnak a felvázolása volt. Je-
len voltak a Cegléden működő 
ifj úsági szervezetek, mint a 
cserkészek, a FECSKE, CIÖK, 

az iskolák képviseletében a 
diákönkormányzatokat segítő 
pedagógusok illetve diákok, 
az önkormányzat részéről He-
gedűs Ágota alpolgármester 
és Kottes Anikó ifj úsági re-
ferens. A megbeszélés része-
ként elhangzott, hogy a város 
számára fontos a fi atalokkal 

történő munka, az ő tudatos 
fejlesztésük, amelyet legköny-
nyebben megkérdezésükkel, 
véleményük és igényeik fel-
mérésével tudnak személyre 
szabottá tenni. Ehhez kérték 
a jelen lévő szakemberek és 
fi atalok segítségét.

(Fotó: Kisfaludi)
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves ceglédi honfi társaim!

Ma egy olyan huszadik szá-
zadi és főképpen Trianon 
utáni történelmi kezdemé-
nyezéshez csatlakozunk, ami 
nemcsak ünnepi szavakat 
kíván, hanem tettet is. És túl 
a mai napon, az Országzászló 
felavatását, megszentelését 
folytatva: hagyományterem-
tést. Annak a hagyománynak 
az elindítását, hogy ezentúl 
minden évben összegyűlünk 
ezen a napon itt, és elgondol-
kodunk a magyar történelem 
sugalmairól. 

Kevésszer adatik meg olyan 
alkalom egy nemzedék éle-
tében, hogy elindíthat egy 
hagyományt. Kihaltak már 
nemzedékek, akiknek ez egy-
szer sem adódott meg. 

Kedves Barátaim, mi a sze-
rencsések közé tartozunk. 
Nekünk megadatott. Meg-

adatott a magunk erejéből. 
Mert akartuk. 

De mai nagy örömünkben 
ne feledkezzünk meg azokról 
az elődeinkről, akik kitalálták 
az országzászló-mozgalmat. 
Sőt, inkább szűkítem és egy 
emberről beszélek, Urmánczy 
Nándorról, akinek a fejéből 
pattant ki ez a gondolat. 

Ki ez az ember? – Ki is volt 
ő? Cegléden először beszélünk 
róla. Az 1867-es Kiegyezés 
után egy évvel született, ör-
mény származású, maroshé-
vízi, erdélyi ember, aki Pesten 

végezte a jogot és aztán szám-
talan feladat elvégzése után 
több mint másfél évtizedig 
a magyar országgyűlés tagja. 
Örök nemzetvédelmező volt.

Urmánczy ötletére az or-
szágzászló mozgalom 1928-
ban a budapesti Szabadság-
téren kapott országos hír-
nevet és lendületet. Azóta a 
Szabadságtér a különböző 
emlékművek váltakozásának 
színterévé vált, de akkor még 
arra is emlékeztek, hogy ott 
volt az Újépület, ahol 1849 
után Haynauék tartották fogva 

Felavatták a Kossuth té-
ren az országzászló emlék-
művet, melyet a város a 
trianoni békediktátum 100. 
évfordulójára készíttetett. A 
járvány miatt az emlékmű-
vet most tudták felavatni. 
101 évvel ezelőtt a diktá-
tum következményeként a 
magyar állam területének, 
iparának, nemzeti jövedel-
mének és lakosságának is 
jelentős részét elveszítette.

(Fotó: Szokolai)

Dr. Csáky András polgármester emlékező beszéde az országzászló avatásán
(részletek)

Felavatták az országzászló 
emlékművet Cegléden
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és végezték ki a magyar haza-
fi akat, köztük Magyarország 
első miniszterelnökét, Batt-
hyány Lajost. 

Az igazsághoz az is hozzá-
tartozik, hogy ennek a moz-
galomnak az az alaptalan re-
mény volt a mozgatója, hogy 
az országfeldarabolás trianoni 
tragédiája megfordítható. Ma 
már azt is tudjuk, hogy ez nem 
így van. 

Ne feledjük évtizedekig nem 
lehetett beszélni Trianonról, 
a határon túli honfi társaink-
ról. Az akkori ellenzék heves 
tiltakozását váltotta ki An-
tall József miniszterelnöknek 
1990 júniusában a trianoni 
békeszerződésről mondott 
szavai. Elveszítettük az or-
szág területének kétharmadát 
emlékeztette a jelenlévőket a 
kormányfő. Senki nem vitat-
hatja el tőlünk a fájdalom jogát 
tette hozzá. S ragaszkodunk 
ahhoz, hogy a békeszerződés 
értelmében minden szom-
szédunk biztosítsa a nem-
zeti kisebbségek egyéni és 
kollektív jogait. Hozzátette 
és most szó szerint idézem: 
„Törvényes értelemben, a ma-
gyar közjog alapján minden 
magyar állampolgárnak, en-
nek a tízmilliós országnak a 
kormányfőjeként- lélekben, 
érzésben tizenötmillió ma-
gyar miniszterelnöke kívánok 
lenni” Erre a mondatra utalt 
Sütő András a miniszterel-
nök ravatalánál, amikor azt 
mondta:  „Senki, aki utána 
jön, senki, aki a nyomába lép, 

ezután meg nem kerülheti öt 
abban, amit a határokon kívül 
élő magyarságért cselekedett.”

Hölgyeim és Uraim!
A ránk erőszakolt szer-

ződés kimondta, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlott, ennek következ-
ményeként a magyar állam 
elvesztette területének mint-
egy kétharmadát, iparának 38, 
nemzeti jövedelmének 67 szá-
zalékát. Lakossága 18,2 mil-
lióról 7,6 millióra csökkent. 

A trianoni békéről mind-
ezek alapján elmondható, 
hogy erőszakos diktátum volt, 
melyet egyoldalúan kény-
szerítettek Magyarországra, 
és amely végül megtagadta 
mindazon elveket, melyek 
nevében megszületett. Az 
idő kerekét azonban nem 
tudjuk visszaforgatni, a béke-
diktátumot nem tudjuk meg 
nem történté tenni, a hatásait 
azonban tompitani igen. A mi 
feladatunk, hogy bebizonyít-
suk a világnak, hogy nekünk, 
magyaroknak határoktól füg-
getlenül közös gyökereink 
vannak, melyek a legnagyobb 
vihar esetén is megtartanak 
minket. Az együvé tartozás 
alapja a Szent István által le-
rakott keresztény tanokból, a 
magyar nyelvből, kultúrából, 

történelemből táplálkozó ma-
gyar nemzeti életösztön. Ez 
az élni akarás a 21. századi 
magyarság legfontosabb erő-
forrása, melynek segítségével, 
az államhatárokat nem sértő, 
korszerű módon lehet biztosí-
tani a teljes Kárpát-medencei 
magyarság szülőföldjén való 
boldogulását. 

Tisztelt Emlékezők!
2010-ben az Országgyűlés, 

„ a Nemzeti összetartozás 
melletti tanúságtételről” címet 
viselő törvényben kimondta, 
hogy idézem: „Az Ország-
gyűlés kinyilvánítja, hogy 
a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egy-
úttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme.” Így ke-
rekedett felül a gyászon a 
magyarság együvé tartozása, 
amikor ezzel a törvénnyel ki-
nyilvánítottuk, nincs határon 
belüli és határon kívüli ma-
gyar ügy.  A most felavatott 
országzászló a világ magyar-
ságának kulturális, anyanyelvi 
és lélekbeli összetartozására 
emlékeztessen bennünket.  
Köszönöm a jelenlétüket, kö-
szönöm, hogy meghallgattak 
és remélem, hogy itt – míg a 
Teremtő megengedi – minden 
évfordulón találkozni fogunk.

2021. június 4.
(A teljes beszéd a város hon-

lapján olvasható)
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A Kossuth Művelődési Köz-
pont színházterme adott ott-
hont Városi Pedagógusnapi 
rendezvénynek. Cegléd Város 
Pedagógiai Díjban részesült 

Czigány Károlyné, a Szent 
Kereszt katolikus Általános 
Iskola és Magyarok Nagyasszo-
nya Katolikus Óvoda tagóvoda 
vezető-helyettese, óvodapeda-
gógus; Etédiné Kovács Mária, 
a Ceglédi Táncsics Mihály 
Általános Iskola biológia-föld-
rajz szakos tanára; valamint 
Czinege Imre, a Bem Iskola 
nyugalmazott igazgatója.

„A pedagógusok munkája 
talán soha nem szólt ennyi 
küzdelemről, alkalmazkodó 
készségük, türelmük valószí-

nűleg soha nem állt ki annyi 
próbát, mint napjainkban. 
Többek között ezért is tartom 
különösen időszerűnek és in-
dokoltnak azt, hogy pedagó-

gusnapkor fejet hajtsak Önök 
előtt. Társadalmunk anomá-

liái, megoldatlan problémái 
megoldásra váró feladatként 
mind-mind ott tornyosul-
nak pedagógusaink előtt. A 
pedagógus lét azonban nem 
csupán munkát jelent, hanem 
szellemiséget és egész életre 
szóló elhivatottságot. Az örök 
értékek továbbadása, vagy 
ha úgy tetszik átmenekítése 
a következő generációkra a 
legszebb vállalások egyike, 
amit ember tehet. Önöknek 
megadatott a gyermeki lélek 
kimunkálásának csodája, az 
elvégzett munka eredményé-
ben való gyönyörködés ma 
igencsak ritka lehetősége. Ez 
a munka most minden ed-
diginél nagyobb kihívások 

A pedagógusokat köszöntötték
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elé állítja Önöket, ezért gyü-
mölcseire, sikereikre ma, a 
pedagógusnap alkalmából 
is különös tisztelettel tekin-

tek, hisz színvonalas oktatás 
nélkül nincs nemzeti felemel-
kedés.” – köszöntötte a meg-
jelenteket Dr. Csáky András 
polgármester. 

Földi László országgyűlési 
képviselő megköszönte a pe-
dagógusok helytállását az 
elmúlt időszakban. „Koráb-
ban elképzelni sem tudtunk 
egy ilyen kifordult helyzetet, 
most pedig önök a szülőkkel 

és a diákjaikkal összefogva 
egyik napról a másikra al-
kalmazkodtak hozzá, helyt 
álltak benne, és kihozták be-

lőle a legtöbbet, amit lehetett. 
Gazdag nyelvünkben sincs 
rá megfelelő minőségű szó, 
hogy az egész nemzet nevé-
ben méltóképpen kifejezzem 
ezért a nagyrabecsülésem és a 
hálám. Gratulálok önöknek. 
Megfeleltek egy rendkívüli 
időszak rendkívüli kihívásai-
nak. Ez a siker az önöké. Ezt 
a sikert senki sem veheti el 
önöktől. Egy egész nemzedék 

fog újra és újra köszönettel 
visszagondolni mindazokra, 
akik 2020-ban és 2021-ben 
tanították, nem ismerve a 
lehetetlent. Vagyis: önökre.”

Fodor Gábor tankerületi 
igazgató beszédében elmond-
ta: nagyon más lett ez a tanév. 
„Egy erőpróba, hogy ki mi-
ként tudja átkeretezni eddigi 
pedagógusi tevékenységét, 
úgy hogy megőrizze annak 
értékeit, és megtervezze an-
nak – a digitális térben is 
működő – hatékonyságát. 
Komoly munkát kellett ebbe 
befektetni. Köszönöm a tü-
relmüket, az odafi gyelésüket, 

a kreativitásukat, a jó szán-
dékukat, a tapasztalatukat, a 
kedvességüket a szeretetüket, 
és minden olyan apró ötletet, 
amivel valósággá, túlélhetővé 
varázsolták ennek a virtuális 
világnak a rendszerét.”

Ünnepi műsort a Ceglédi 
Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Ozsgyáni 
Mihály adtak. (A díjazottak 
méltatásai a városi honlapon 
olvashatók.)

(Fotó: Kisfaludi és Szokolai)
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A kerti munkák elvégzésekor 
is számít a környezettudatos-
ság és erőfeszítés nélkül, egy 
kis odafi gyeléssel is tehetünk 
azért, hogy a zöldhulladékot 
jól kezeljük, és ezzel együtt 
csökkentsük a háztartás hul-
ladékmennyiségét.

A zöldhulladék gyűjtésére 
és újrahasznosítására több 
lehetőség is van. Ennek leg-
egyszerűbb módja a kom-
posztálás.  A komposztálás 
olyan dolog, amit nem lehet 
elrontani. Az udvar egyik sar-
kába készíthetünk komposzt-

ládát megmaradt faanyagból, 
de akár boltban is vásárol-
hatunk. Komposztálhatjuk 
a levágott gallyakat, ágakat, 
a fűnyírás során keletkezett 
fűkupacokat, gyomokat, tea-
füvet, kávézaccot, tojáshéjat, 
zöldség és gyümölcs mara-
dékot, fűrészport, fahamut. 
Fontos, hogy komposztálásra 
nem megfelelő az olaj, zsír, 
csont, háztartási szemét! A 
komposztálással nemcsak a 
hulladék mennyiségét csök-
kentjük, hanem felhasználá-
sával termékenyebbé tehetjük 

a talajt, növényeinket egész-
ségesebbé és ellenállóbbakká 
a kártevők ellen. 

Ha nincs elegendő helyünk 
a komposztáló kialakításához, 
városunkban lehetőség van 
zöldhulladék elszállítására, 
érvényes hulladékszállítási 
szerződés megléte mellett. A 
házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtése során a levágott füvet 
és egyéb lágyszárú növénye-
ket, illetve a lehullott falevelet 
a DTkH Nonprofi t Kft . által 
térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott zöld színű lebomló 
műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket maximum 70 
cm hosszú kötegekben össze-
kötve (alkalmanként maxi-
mum 0,5 m3 mennyiségben), 
kihelyezhetjük az ingatlan 
mellé. Érdemes odafi gyelni 
arra, hogy a zöldhulladékot 
úgy helyezzük ki, hogy azzal 
ne szennyezzük a közterületet. 
A zöldjárat szállítási nap-
jai megtalálhatóak a DTkH 
Nonprofit Kft. honlapján, 
illetve bővebb tájékoztatást 
kérhetnek a 53/500-152 és 
a 53/500-153 telefonszámon 
ügyfélfogadási időben, vala-
mint személyesen a Kút utca 
5. szám alatt. 

A nyár beköszöntével a kerti munkák nem érnek véget, mindig 
van tennivaló, legyen akár egy kis zöld felületünk, konyhaker-
tünk vagy veteményesünk. A kiskert gondozása már önmagában 
egy jótékony tevékenység, hiszen a friss levegőn D-vitaminnal 
töltődhetünk fel, észrevétlenél testmozgást végzünk, törődésre 
tanít és megajándékoz minket az alkotás örömével is.

Ágak, gallyak fűnyesedék 
– Kezeljük jól a zöldhulladékot!
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– A Csendéletekkel új útra 
léptél. Olyan útra, amiről 
eddig azt gondoltad, hogy 
soha nem indulsz el rajta. 
Mi változott?

– Teljesen véletlenül ké-
szítettem el az első felvételt, 
ami ennek a sorozatnak az 
elindítója volt. Egy téli estén 
feleségem meghámozott egy 
almát, olyan gyönyörűen, 
ahogy azt a régi öregasszo-
nyok tették. Spirálban lejött 
egyben a héja a gyümölcs-
nek. Ültünk a hangulatos 

félhomályban, én a kezembe 
vettem ezt az almahéjspirált 
és ráillesztettem egy meg-
hámozatlan almára. Abban a 
pillanatban azt éreztem, hogy 
nekem ezt le kell fotografál-
nom. Igaz ugyan, hogy egész 
életemben ki nem állhattam a 
csendéleteket, a kispolgári lét 
megnyilvánulásának, annak 
szimbólumának tartottam, 
leszámítva persze néhány 
remekművet, a művészet-
történet kiemelkedő alko-
tását, de meg nem fordult a 
fejemben, hogy én csendéletet 
fényképezzek. Nos elindult a 
„lavina”.  Egész pályafutásom 
alatt soha nem elégedtem meg 
azzal, hogy egy kép pusztán 
a látványt rögzítse. Mindig 
törekedtem arra, hogy legyen 
egy elsődleges jelentése, ami 
az érdeklődést felkelti. Aki 
hosszasan elnézegeti a képet, 
számára más, mélyebb tar-
talmak is felvillannak, mély 
benyomást tehet rá.  Nos 

ennél a sorozatnál is így van. 
Valójában nem az a célom, 
hogy kenyeret, kifl it vagy al-
mát fotografáljak, hanem az 
életről, a való világról met-
szetet adjak.

– Csendéletek? Miért a 
kérdőjel a cím végén?

– Azért, mert a szó klasz-
szikus értelmében ezek nem 
csendéletek, sőt alkalmanként 
egészen tágan értelmezem ezt 
a fogalmat. 

– Említetted az előbb a 
benyomást. A katalóguso-
dat végig lapozva, illetve itt 
a kiállítóteremben a fotóid 
között sétálva pontosan 
azok az emlékek jöttek 
felszínre bennem, amelyek 
úgy sejtem, téged is moti-
váltak. Ez pedig a család, a 
szülőkkel, de legfőképpen 
a nagyszülőkkel megélt 
élmények. Talán erre utal 
a sorozat első képe is: „Ki-
zuhantam az időből”. Ki-
zuhantál az időből?

– Nem akarom ráerőltetni 
a saját gondolataimat senkire. 
Felkínálok egy értelmezési 
lehetőséget. Minden eset-
ben egy számomra konkrét 

Metszetet adni a való világról
Apáti-Tóth Sándor fotóművész „Csendéletek?” című kiállítását 
mutatja be a Ceglédi Galériában. A tárlat anyaga részben ré-
gebbi képekből, részben pedig a pandémia ideje alatt készült 
felvételekből állt össze. A tárlat rendezése közben ültünk le 
beszélgetni.  

Fotó: Papp Elek
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élményből indult ki a kép 
készítése, és aztán ez a néző-
ben, az ő emlékeitől, múltjától, 
ismereteitől függően új, más, 
vagy adott esetben az enyém-
mel teljesen azonos gondola-
tokat ébreszthet. Az emlékek 
fontosak számomra, és egyre 
erőteljesebben jelennek meg. 
Nagyon különös érzést vettem 
észre magamon. Olykor úgy 
érzem, hogy a teljes életem 
valamennyi pillanata jelen van 
bennem. Nem tudom meg-
mondani, hogy mikor, mitől, 
de néhány másodperc alatt 
átfut rajtam az egész életem. 
Olyan termékeny pillanathoz 
érkezem ilyenkor, amikor 
múltam emlékei, élményei 

szinte jelen időben ott vannak 
velem, és ezek a további mun-
kámban inspirálnak. Volt egy 
gyönyörűszép tanyánk Cegléd 
mellet, egy nagy rét közepén, 
mestergerendás, klasszikus 
tanyaépülettel, jelentős családi 
néprajzi gyűjteménnyel. Min-
den hétvégét kint töltöttünk. 

Nagyon fontos része volt az 
életünknek, hatalmas öröm-
forrás, ám az embernek fogy 
az energiája, így eladtuk. Több 
képem is a tanyámon megta-
lálható tárgyakból „született”. 
Például a régi bugylibicska, 
mely részben dísztárgy, rész-
ben használati tárgy volt.

– Láthatunk a tárlaton 
olyan képeket is, melyeket 
korábban már bemutattál.  
Például a Harsonás, Anyám 
almája, Apám kalapja… és 
sorolhatnám. Ezek üzenete 
az idő múlásával változik? 
Változhat?

– Ez egy nagyon érdekes 
dolog. Az elmúlt napokban, 
ebben az összeállításban – 
most már néhányan látták – 
valóban olyan új gondolatokat 
ébresztenek, ami számomra 
is meglepetés. Hogy milyen 
átváltozáson megy keresztül 
egy kép, arra példaként em-
líthetem a Galaxis címűt.  A 
kép koncentrikus köröket és 
rejtélyes fényt sugároz. Nagy-
anyám szúrágta krumpli-
törője volt. Sokáig néztem 
ezt a patinás darabor. A sok 
szúrágta lyuk az idő múlását, 
az enyészet érzetét keltette 
bennem. Úgy fotografáltam le, 
hogy talán valami más, több 
jelentést tudtam neki adni, 
mint amit ez az eredeti tárgy 
önmagában jelentett.

– A Csendéleteken belül 
két sorozat is felfedezhető. 
Az egyik a Kisasszony…, a 
másik a Kertész… Mesz-
sze járok az igazságtól, ha 

azt mondom, a kertész Te 
vagy?

– Nyilván, ha alapul vesszük 
az irodalmi példákat, ahol a 
szerzők a saját személyiségü-
ket, a saját sorsukat is gyak-
ran bele formázták művükbe 
egy-egy tetszetős nevet adva 
a főhősnek, akkor azt mon-
dom, hogy nem jársz messze 
az igazságtól. Számomra a 
kertész teremtő munkát végez. 
Virágokat nevel, és valóban, 
valami hasonló módon én is 
belebújtam egy képzeletbeli 

kertész bőrébe. A kisasszony? 
Az ember alapvetően társas-
lény, és a kertész mellé illik 
egy kisasszony is. Ennek to-
vább gondolását már a nézőre 
bízom.

– Milyen feladatokat tűz-
tél ki magad elé a bemu-
tató tárlat után?

– Nagyon sok tervem van! 
További két kiállítási anyagom 
készül, az egyik egy össze-
foglaló anyag, amin idesto-
va 40 éve dolgozom. És egy 
másik megvalósításra váró 
ötlet: hihetetlen mennyiségű 
anekdotakincs van a fejem-
ben. Nagyon szeretném ezt 
papírra vetni.

KozI
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Elburjánzott növényzet, le-
málló festék a falakon, kor-
szerűtlen és elhasználódott 
berendezésekkel teli mos-
dók, konyha. Régi ágyak, 
székek, asztalok: így néz ki 
most az a balatonszárszói 
tábor, amelynek jelenleg hét 
önkormányzat a tulajdonosa. 
Az elmúlt években már látha-
tóvá vált, olyan nagy összeget 
emésztene fel a felújítás, amit 
már nem tudtak vállalni a 
tulajdonosok. Eladni sem 
szerette volna a legnagyobb 
tulajdonrésszel rendelkező 
ceglédi önkormányzat, így 
pályázatot írtak ki a hasznosí-
tására. Erre öt ajánlat érkezett, 
a legkedvezőbb a Dtkh Non-
profi t Kft -től. 100 millió forint 
értékű felújítást vállaltak, ami 
most el is kezdődhet.

„A munka legelőször a kö-
zösségi terekben kezdődik 

el, a konyhai részen illetve a 
vizes blokkok felújítása fog 
történni, hogy korszerű helyen 
tudjanak majd üdülni az ide 
látogatók. A faházakat – ahol 
ugye az éjszakákat tudják töl-
teni – azokat lecseréljük és a 
hosszútávú tervekben az szere-
pel nálunk, hogy a tulajdono-
sokkal közösen egyrészt akár 
rászoruló gyerekek is tudjanak 
itt táborozni illetve az, hogy 
a munkavállalóink is kedvez-
ményesen tudjanak üdülni itt 
a Balatonnál.” – fogalmazott a 
Dtkh Nonproft  Kft . termelési 
vezetője, Szabó Gábor.

A tábor tehát a hét tele-
pülés, Cegléd, Albertirsa, 
Ceglédbercel, Dánszentmik-
lós, Kocsér, Mikebuda és 
Törtel tulajdonában marad. 
A Dtkh pedig öt évre nyerte 
el a hasznosítás jogát. Ah-
hoz azonban, hogy valóban 

hasznosítani lehessen, még 
két dolgot mindenképpen 
rendezni kell. Ennek érde-
kében találkozott a balatoni 
település polgármesterével 
dr. Csáky András.

„A megközelítése elég ne-
hézkes a tábornak. Tájékoz-
tattak arról, hogy maga az 
út, ahol megközelítik, az egy 
magánút, tehát annak a jogi 
rendezése mindenképpen 
szükséges. Illetve a partsza-
kasz az önkormányzat tulaj-
dona, jelenleg más bérli. Úgy 
tudjuk, jövőre le fog járni ez 
a bérleti jog és szeretnénk 
visszaszerezni, mint ahogy 
régebben is, Cegléd városa 
illetve a tulajdonos önkor-
mányzatok bérelték a partsza-
kaszt, hogy a táborban lévők 
könnyen a vízhez jussanak.” 
– mondta el a helyszínen dr. 
Csáky András.

A munka tehát elkezdődhet, 
több más mellett megújul a 
konyha és az étkező épület, 
új faházakat telepítenek, vi-
zesblokkokkal, de megújul a 
kerítés és vízi sporteszközöket 
is beszerez a Dtkh.

(Fotó: Szokolai)

Megtörtént a helyszíni bejárás, a hivatalos átadás, elindulhat 
tehát a balatonszárszói tábor felújítása. A Dtkh Nonprofi t Kft . 
pályázaton nyerte el – öt évre – a tábor hasznosításának jogát. 
Pályázatában azt is vállalta a cég, hogy 100 millió forintos fel-
újítást végez el az ingatlanon. Ha készen lesz, akkor pedig nem 
csupán a Dtkh hanem a tulajdonos önkormányzatok számára 
is nyitva áll majd a tábor.

KEZDŐDHET A FELÚJÍTÁS



17. oldal



18. oldal

Országos elismerést kapott a Vöröskereszt 
elnökétől Gimesi Jánosné, aki 50 éve önkén-
tesként tevékenykedik. A ceglédberceli hölgy 
– ahogyan mindenki ismeri, Etus – megha-

tódva vette át a díszoklevelet. Azt mondta: 
az önkéntes munkával az ember önmaga is 
több lesz, segíteni, adni másoknak az egyik 
legfelemelőbb érzés.  (Fotó: CTV)

JÖN AZ ELŐRE 
TEKINTÉS 
IDŐSZAKA

A tudatos védekezésnek és 
kitartásnak köszönhetően 
most már elindulhatott a 
számvetés és a jövőbe tekin-
tés időszaka – így fogalma-
zott a parlamentben, napi-
rend előtti felszólalásában 
Földi László. 

Az országgyűlési képviselő 
és válaszában Schanda Ta-
más államtitkár is azokról a 
gazdasági intézkedésekről 
beszélt, amelyeket a kormány 
a családok, a munkavállalók 
megsegítése érdekében hozott 
és hoz.

(Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

ÁTADTÁK A TURISZTIKAI INFÓPONTOT

Ünnepélyesen is átadták a Budai úti Fürdőnél található tu-
risztikai infópontot. A fejlesztésre a Kossuth Művelődési Köz-
pont nyert forrást a Kisfaludy program keretében. A mutatós 
irodakonténerben Cegléd és a térség turisztikai kínálatáról, 
szálláshelyekről, szolgáltatókról és a programokról is széles 
körű tájékoztatást tudnak adni, segítve azt, hogy az ide láto-
gatók több napot, vagy akár egy egész hetet is tartalmasan 
tudjanak eltölteni.  (Fotó: Szokolai)

Közel 20 ingyenes sportolási lehetőség közül 
választhattak az érdeklődők a Sportok Éjszakáján
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ÖNKÉNTES MUNKÁJÁT ISMERTE EL A VÖRÖSKERESZT
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„Hálás vagyok mindazért, amit a 
sporttól kaptam” – így fogalma-
zott a városi televízió híradójának 
Ungvári Miklós. Az olimpiai ezüst-
érmes cselgáncsozó pár hete lépett 
utoljára tatamira világbajnokságon.

Ungvári Miklós saját bevallása 
szerint már sokszor próbálta le-
zárni versenyzői pályafutását és 
elengedni a dzsúdót, azonban 
nagyon hálás, hogy kapott még 
egy év versenyzést és részt vehetett 
a világbajnokságon is. Azt is el-
mondta, még nincsenek határozott 
tervei a jövőt illetően.

„Azt gondolom, hogy a dzsú-
dó megmarad az életemben. Már 
több olyan visszajelzést kaptam, 
hogy számítanának rám, legyen az 
külföld vagy akár a hazai dzsúdó. 
Ahogy már a Nemzetközi Dzsú-
dó Szövetségtől is kaptam oly sok 

lehetőséget, és ezért is csak hálás 
tudok lenni. Kinn lehettem több 
héten keresztül Indiában, Ne-
pálban eltöltöttem egy hónapot, 
aztán Iránban népszerűsítettem 
a dzsúdót vagy az IJF-et magát. 
Ez is egy fantasztikus hozadéka 
annak, amit az elmúlt évtizedben 
tettem a dzsúdóért és kaptam. Nem 
beszélve arról a sok dologról, ami 
itthon vár rám, hogy már azokat 
a dolgokat is előtérbe helyezem 
amiket eddig sajnos nem tudtam, 
a hobbikat, vagy a barátokat. Miki 
hozzátette, nosztalgiával teli hetek 
állnak mögötte. Elmondta, már 
kisgyerekként eldöntötte, hogy 
olimpikon lesz. Számtalan eu-
rópai és világversenyen szerzett 
érmet, emellett ő lett a világon az 
első fair play díjas sportoló is. A 
sport elismerések mellett Cegléd 
Város Díszpolgára cím birtokosa, 
és a ceglédi dzsúdó csarnok is 
az ő nevét viseli. „Hálás vagyok 
mindazért, amit a sporttól kap-
tam, éppen ezért is próbálom 

visszaadni. Ha úgy hozza a sors, 
hogy a szövetségben kell munkát 
betöltenem, akkor azt mondom, 
hogy örömmel teszem és próbálok 
valamit visszaadni ebből a szeretett 
sportágból. Mert amit én kaptam 
a sporttól, az olimpikonoktól ami-
kor hazajöttek Barcelonából, látom 
a gyerekek szemében azt a csillo-
gást, amit hasonlóan érezhettem 
én, amikor megláttam Kovács 
Antit itt Cegléden egy versenyen. 
Talán már akkor az ő hatásuk is 
benne volt abban, hogy már akkor 
eldöntődött bennem, hogy min-
denképpen olimpiára szeretnék 
kijutni, és érmes lenni.”

Öccse, Attila is ott volt a világ-
versenyen, aki ugyan első mérkőzé-
se után búcsúzott ettől a versenytől, 
de már készülhet a tokiói olim-
piára. Ungvári Attila az olimpiai 
kvóta birtokában néz a következő, 
felkészüléssel teli hetek elé. Nem 
titkolt szándéka, hogy Tokióból 
éremmel szeretne hazatérni.

(Fotó: MTI)

Wunderlich József a Vígszínház közismert 
színésze, A Pál utcai fi úk című népszerű 

darabban Bokát, A 
Padlásban Rádióst, A 
nagy Gatsbyben pedig 
a címszereplőt alakít-
ja. 2016-ban Junior 
Prima Díjjal tüntették 
ki és elnyerte a Rutt-
kai Éva-emlékdíjat is, 
2017-ben Soós Im-

re-díjat kapott. 2020 szeptemberében jelent 
meg Wunderlich József első önálló lemeze, 
SKIZó címmel, mely 14 dalon keresztül 14 
különböző lelkiállapotot mutat be. 

József a fellépésein szívesen játszik saját szer-
zeményeiből, de a francia sanzontól kezdve 
a musical dalokon át egészen a rockoperáig 
sokféle műfajban otthonosan mozog, estjein 
többek között Dés László és Presser Gábor 
feldolgozásokat is hallhatunk. 

Az előadás után dedikálási lehetőség!

TERVEK ÉS BÚCSÚZÁSOK

Wunderlich József – SKIZó koncert
2021. július 7-én, 20.00 óra

Ceglédi Kossuth Művelődési Központ „A” udvar
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KÖNYVAJÁNLÓ

Kadarkai Endre: 
VILÁGTALÁLKOZÓ

A népszerű rádiós sorozatban, a Világtalálko-
zóban két, elsőre egészen eltérő ember ül le egy 
asztalhoz, ahol egy riporter igyekszik irányítani 
a beszélgetésüket. Maguktól alighanem sosem 
találkoztak volna. Szinte egy világ választja el 
őket egymástól. Különbözik a hivatásuk, az 
értékrendjük, az életfelfogásuk, a habitusuk. 

A riportert nem a különbözőségük érdekli, 
sokkal inkább arra fi gyel, ami összeköti őket. 
A két vendég a stúdióba lépés előtt öt perc-
cel mutatkozik be egymásnak, aztán sokszor 
mégis mély, megindító beszélgetést folytatnak: 
inspirálják egymást, rácsodálkoznak a másikra, 
vagy épp egymásra hangolódva bolondoznak. 

Három ember jóízű beszélgetése gyökerek-

ről, karrierről, fordulópontokról, sikerekről, 
veszteségekről, barátságról, kudarcokról, 
családról.

*****
Varró Dániel: 

AKINEK AZ ORRA PISZE
Öltöztetés, büfi ztetés, pelenkázás, fürdetés. 
Előbújó fogak és taknyos, pisze orrok. A világ 
felfedezése, testrészeink megismerése vagy a 
hónapok tanulása. Minden fontos élethely-

zetre, bánatos és örömteli pillanatra akad kis-
babáknak szóló mondókája Varró Dánielnek, 
aki maga is gyakorló háromgyerekes apuka.

Egy kötetben olvasható minden korszerű 
vers, amit annak idején az Akinek a lába hatos 
és az Akinek a foga kijött című könyvekből 
megismerhettünk. Ebben a javított és gyűjte-
ményes kiadásban több mint 50 mondókából 
válogathatunk a magunk és kisbabáink ked-
vére, ünnep- és hétköznapokra.

Pap Zoltán
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A ceglédi VÁRVAG Nonprofi t Kft . az alábbi 
munkakörök betöltésére keres kollégákat:
• kőműves szakmunkás
• gépi kaszáló (kisgépkezelői végzettség 
szükséges)

ÁLLÁSHIRDETÉS

• gépkezelő (gréder, gumikerekes kotró, 
traktor alapú földmunkagépek): gépkezelői 
jogosítvány feltétel
Megváltozott munkaképességű személyek je-
lentkezését is várjuk. Önéletrajzot az info@var-

vag.hu e-mail címre 
kérjük küldeni. Érdek-
lődni az 53/505-240 
telefonszámon lehet.
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

JÚNIUS 24-TŐL JÚNIUS 30-IG
Patkós Irma terem
06.24.–06.30. csütörtöktől szerdáig, 15:30 órai kezdettel: Nyúl 

Péter 2.– Nyúlcipő - amerikai, animációs fi lm

06.24.–06.26. csütörtöktől szombatig, 17:15 órai kezdettel 

06.27.–06.30. vasárnaptól szerdáig 20:00 órai kezdettel: Hang 

nélkül 2. - szinkronizált amerikai horror

06.24.–06.26. csütörtöktől szombatig, 19:30 órai kezdettel, 

06.27.–06.30. vasárnaptól szerdáig 17:15 órai kezdettel: Ha-

lálos iramban 9. - szinkronizált amerikai akciófi lm

06.26.–06.27. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel: Tom 

és Jerry - amerikai, animációs fi lm

Huszárik Zoltán terem
06.24.–06.26. csütörtöktől szombatig, 15:45 órai kezdettel, 

06.27.–06.28. vasárnaptól hétfőig 17:45 órai kezdettel, 

06.29.–06.30. keddtől szerdáig 19:45 órai kezdettel: Tunéziai 

terápia - feliratos, francia vígjáték

06.24.–06.26. csütörtöktől szombatig, 17:45 órai kezdettel, 

06.27.–06.28. vasárnaptól hétfőig 19:45 órai kezdettel, 

06.29.–06.30. keddtől szerdáig 15:45 órai kezdettel: A hí-

vatlan - szinkronizált, amerikai horror

06.24.–06.26. csütörtöktől szombatig,19:45 órai kezdettel, 

06.27.–06.28. vasárnaptól hétfőig 15:45 órai kezdettel, 

06.29.–06.30. keddtől szerdáig 17:45 órai kezdettel: Fel-

készülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre - magyar 

romantikus dráma

06.26.–06.27. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel: Rosa 

esküvője - feliratos, spanyol romantikus vígjáték

JÚLIUS 1-TŐL JÚLIUS 7-IG
Patkós Irma terem
07.01.csütörtökön 9:30 órai kezdettel: Kutyabaj - szinkronizált 

francia vígjáték

07.01.–07.07. csütörtöktől szerdáig, 15:30 órai kezdettel: Nyúl 

Péter 2.–Nyúlcipő - amerikai, animációs vígjáték

07.01.–07.07. csütörtöktől szerdáig, 17:30 órai kezdettel: 

Raya és az utolsó sárkány - amerikai animációs kalandfi lm

07.01.–07.07. csütörtöktől szerdáig, 19:30 órai kezdettel: 

Halálos iramban 9. - amerikai akciófi lm

07.03.–07.04. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel: Luca 

- amerikai, animációs fi lm

Huszárik Zoltán terem
07.01.–07.07. csütörtöktől szerdáig, 15:45 órai kezdettel: 

Oglik–Üdvözlünk Büdifalván - szinkronizált, német, családi, 

animációs fi lm

07.01.–07.03. csütörtöktől szombatig, 17:45 órai kezdettel, 

07.04.–07.07. vasárnaptól szerdáig 19:45 órai kezdettel: 

Űrpiknik - magyar sci-fi 

07.01.–07.03. csütörtöktől szombatig, 19:30 órai kezdettel, 

07.04.–07.07. vasárnaptól szerdáig 17:30 órai kezdettel: 

Zappa - feliratos, amerikai dokumentumfi lm

07.03.–07.04. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel: Rosa 

esküvője - feliratos, spanyol romantikus vígjáték

Az otthonukban történt halálos eseményeket köve-

tően az Abbott családnak a külvilág borzalmaival 

kell szembesülnie, miközben tovább küzdenek a 

túlélésért – a legnagyobb csendben. Miután arra 

kényszerülnek, hogy nekivágjanak az ismeretlennek, 

gyorsan ráeszmélnek, hogy nem csak a hangra vadászó 

szörnyek jelentenek fenyegetést a homokösvényen 

túl... Rendező: John Krasinski.

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA

FILMAJÁNLÓ:
HANG NÉLKÜL 2.

mozi-
műsor
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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: 
Szokolai Attila
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik kéthetente 
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és 
            Szokolai Attila
 Nyomdai munkák:

Ceglédi
Hírmondó

Óvodák ügyeleti rendje
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz

e v     ülve? P os  és p   és  V
e e? V   so  és    SX4 S-C oss

3+7 év  P o v  v     1    edve -
!


