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HÍREK
Újabb okoszebrákat alakítanak ki

KÖZÉLET
Közmeghallgatást tartottak
KULTÚRA
Különleges kiállítás a Galériában

Üzemel a TRAFFIBOX a Kossuth Ferenc utcában
(Az érkező és a távolodó járművek sebességét is méri – részletek: 5. oldal)
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A korábban kijelölt helyszíneken túl a Bem 
iskola előtti gyalogátkelőnél is lesz okos zeb-
ra. Erről is döntött a testület októberi ülésén. 
De játszóterek felújításáról, az Örkényi úti 
játszótér áthelyezéséről és egy veszélyhelyzet 
alatt meghozott döntés visszavonásáról is tár-
gyaltak a képviselők. 

Újabb helyszínekkel bővült és a korábbiak-
hoz képest változott is a gyalogátkelőhelyek 
„okosításáról” szóló lista. A kollégium helyett 
a Széchenyi úti – a gimnázium és a strand sar-
kánál lévő – átkelők kerültek be a tervezetbe, 
illetve kiegészült a lista a Bem iskola előtti 
gyalogátkelővel. A tervek szerint tehát ezeken 
a helyeken is lesz okoszebra, a testület most 
nem csupán az új helyszínekről döntött, ha-
nem a szükséges plusz forrás biztosításáról is. 

Okoszebra – a már kialakított helyszínen 
túl – lesz:

a Kossuth Ferenc utca-Gubody utca sarkán, 
a Posta előtti gyalogátkelőnél

a Bercsényi út-Szív utca kereszteződésében, 
a Református Általános Iskola előtt

a Széchenyi út Strand és Kossuth Gimnázium 
előtti páros gyalogátkelő helyeken 

a Kőrösi út-Hattyú utca sarkánál, a Penny 
áruház előtti szakaszon, 

illetve a Jászberényi úton, a Bem iskola előtt. 
Játszóterek felújításáról is tárgyaltak a kép-

viselők. Rendszeresek a ceglédi játszótereken 
a kerítésjavítások, mivel a legtöbb jelenlegi 
drótkerítés nem kellően időt álló. Ugyanakkor 
esztétikai szempontból is kívánni valót hagy 
maga után a jelenlegi megoldás a Gubody 

parkban, a Boróka játszótéren, a Kossuth 
Ferenc utca 20-25 mellett (régi fajátszótér) 
az ugyeri játszótéren, a Kossuth Ferenc utca 
50. játszóterén és a Szolnoki úti játszótéren. A 
többmilliós beruházásokkal felfejlesztett ját-
szóterek kamerás megfi gyelése sem megoldott. 
Az előterjesztők, Kocsó Tamás bizottsági tag 
valamint Takátsné Györe Anett és Rimóczi 
Gábor, a Fidesz frakció képviselői arra tettek 
javaslatot, hogy még az idén történjen meg a 
drótkerítések cseréje tartósabbra.  

A testület végül úgy döntött, elsőként a 
jelenlegi kapacitás maximumáig növelik a 
térfi gyelő kamerák számát a játszótereken. 
Ezzel együtt arról is döntöttek, megvizsgálják 
a kamerarendszer bővítésének lehetőségét és 
költségeit. 

Az ugyeri játszótér tekintetében pedig arra 
született javaslat, felújítás helyett először az 
áthelyezésről döntsenek. Jelenlegi helyén nem 
elég kihasznált, az ugyeri városrész egy másik 
részén szerencsésebb lenne az elhelyezése. Egy 
korábbi rendelet a veszélyhelyzet alatt az ön-
kormányzat tulajdonában lévő, kereskedelmi 
célra bérbe vett helyiségek bérleti díjainak 
csökkentését tette lehetővé.  A testület most 
visszavonta ezt a rendelet. 

Továbbra is havi 100 ezer forintos támogatást 
nyújt a város azoknak a háziorvosoknak, házi 
gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, akik 
területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi 
alapellátási szolgáltatást nyújtanak, ám azt nem 
önkormányzati tulajdonú orvosi rendelőben 
végzik. Erről is döntöttek a képviselők.

Okoszebrákról, játszóterekről is döntöttek

ülésezett 
a 
testület
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KÖZMEGHALLGATÁS

Összesen egy jelenlévő és egy előre, levélben 
kérdéseket elküldő ceglédi kérdéseire volt 
alkalma válaszolnia a polgármesternek a 
közmeghallgatáson. Ennyi volt ugyanis ösz-
szesen az érdeklődés. A polgármester a már 
elkészült és a folyamatban lévő, illetve várha-

tó beruházásokról is beszélt, majd lakossági 
kérdésre elmondta: a Szolnoki, Alszegi és 
Törteli út kereszteződésében tapasztalható 
állapotok megszűnése a kórház új szárnyának 
építéséhez kapcsolódik majd. Ez a beruházás 

idén már nem, de hamarosan elkezdődhet. 
Mindenhol próbálnak lobbizni annak ér-
dekében, hogy a csomópont átépítése is 
megtörténjen – tette hozzá a polgármester. 
Kocsis István a Rákóczi úti volt nőtlen tiszti 
szálló átépítésével kapcsolatban arról tett fel 
kérdést, Csuri Károly pedig a fűtési szezon 
megkezdésének apropóján tett javaslatot. To-
vábbra is tapasztalható ugyanis, hogy vannak, 
akik az év során felhalmozott szemetet égetik 
el ilyenkor. Legyen az pet palack vagy akár 
bútorlap is. Ez pedig súlyosan károsíthatja 
a környezetében élők egészségét. Csuri Ká-
roly azt javasolta, akár speciálisan felszerelt 
drónokkal kellene felderíteni, honnan jön a 
szennyezés. Dr. Csáky András polgármester 
válaszában elmondta: az önkormányzatnak 
nincs hatásköre és jogosultsága arra, hogy 
ilyen felderítést végezzen. Az ingatlanba csak 
a rendőrség mehet be és ők intézkedhetnek 
természet károsítás ügyében is.

GRATULÁLUNK!
Címzetes Főorvosi címek átadásával kez-
dődött a képviselő-testület legutóbbi ülése. 
Három háziorvos vehette át a város által alig 
több mint egy éve alapított elismerést. A cí-
met az alapellátásban dolgozó, legalább 20 
éve praktizáló háziorvosok közül most dr. 
Pataky Zsuzsanna, dr. Füle Lóránt és dr. 
Túri József vehette át.
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Már üzemel a Kossuth Ferenc utca és József Atti-
la utca sarkán a traffi  box. A készülék a közeledő 
és távolodó járművek sebességét egyaránt méri. 
Aki túllépi a megengedett 50 km/h-t, büntetésre 
számíthat. A traffi  box ugyanolyan elven mű-
ködik, mint a Véda, vagyis a kamera felvételei 
a rendőrség központi rendszerébe kerülnek. 

Az eszköz telepítése több hónapos egyez-
tetés és előkészítés után került Cegléd egyik 
legforgalmasabb útjára. A hivatalos átadón a 
polgármester, dr. Csáky András köszönetet 
mondott a rendőrkapitánynak az együttmű-
ködésért. A traffi  box telepítési és üzemeltetési 
költségeit a város vállalta. A traffi  box a köze-
ledő és távolodó járművek sebességét is méri 
és a doboz átfordítható a Kossuth Ferenc utca 
másik szakaszára is.

A traffi  box a rendőrségi központi rend-
szerébe van bekötve, és ha sebességtúllépést 
észlel, műholdon keresztül küldi a jármű 
adatait a rendőrségi feldolgozó központba, 
az autó tulajdonosához pedig napokon belül 
érkezik a büntetés. 

A rendőrkapitány Török Csaba hangsú-
lyozta: a cél nem a büntetés, hanem hogy 
mindenki tartsa be a sebességet és vigyázzunk 
egymásra. A balesetek jelentős részénél még 

mindig a sebességtúllépés a legfőbb kiváltó 
ok, bár jó hír, hogy az utóbbi időben a ceglédi 
járásban csökkent a közúti közlekedési bal-
esetek száma-tette hozzá a rendőrkapitány. A 
traffi  boxra két helyen is tábla hívja a fi gyelmet, 
az egyik a Postával szemben, a másik pedig a 
Kereskedelmi iskolánál van. A sebességmérő 
elhelyezésénél fontos szempont volt, hogy tér-
fi gyelőkamara közelében legyen, az esetleges 
rongálás elkerüléséért. A traffi  box telepítése 
hosszú időre nyúlik vissza. A lakosság évek-
kel ezelőtt aláírást gyűjtött a Kossuth Ferenc 
utcai éjszakai gyorsulási versenyek miatt. A 
2019 tavaszán történt tragikus kimenetelű bal-
eset után pedig még nagyobb lett a lakossági 
nyomás, hogy telepítsenek sebességmérőt a 
Kossuth Ferenc utcára. 

ÜZEMEL A SEBESSÉGMÉRŐ
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1956-ot szokták az élet for-
radalmának is emlegetni. 
Nem egy ideológiáé, nem 
egy eszméé – így fogalmazott 
dr. Kürti György azon az ün-
nepségen, amelyet a gimná-
ziumban tartottak, és amely 
a ceglédi, október 23-ai meg-
emlékezés nyitánya is volt. Az 
emlékezők megkoszorúzták 

az eseménynek emléket ál-
lító márványtáblát, illetve a 
forradalmár diákok vezetője, 
Csendes István emléktábláját 
is, majd virágokat helyeztek a 
gimnázium előtti emlékpadra 
is. A város temetőiben az ön-

kormányzat képviselői, leszár-
mazottak és megemlékezők 
keresték fel az ötvenhatosok 
sírjait, a hősök és áldozatok 
emléke előtt tisztelegve. De 

koszorút helyeztek el a Török 
János iskola udvarában álló 
’56-os emlékhelynél is. 

****
Október 22-én este gyertyás 

felvonulást tartottak tegnap 
este az ünnepi megemlékezés 

részeként, érintve az '56-os 
ceglédi események helyszíneit 
a Patkós Irma Művészeti Is-
kola diákjainak közreműkö-
désével. 

Október 23-án dr. Csáky 
András polgármester mon-
dott, majd prof. dr. Zinner 
Tibor egyetemi tanár tartott 
történelmi visszaemlékezést 
a Városháza dísztermében. 
Emlékműsort a Bem József 
Iskola diákjai adtak. Az ün-
nepség után megkoszorúzták 
a Városházán található '56-os 
emléktáblát, a Szabadság fája 
emlékoszlopot, Jákó János 
gyógyszerész, Cegléd Város 
Forradalmi Bizottmányának 
egykori elnökének emlék-
tábláját, valamint Veres László 
nemzetőr parancsnok emlék-
tábláját az önkormányzat, pár-
tok, egyházak, intézmények 
és szervezetek képviselőinek 
közreműködésével. 

1956 HŐSEIRE EMLÉKEZETT A VÁROS
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Tisztelt Emlékező 
Közönség!

Tamási Áron örök érvé-
nyű gondolatával köszöntöm 
Önöket az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 65. év-
fordulója alkalmából tartandó 
ünnepségünkön. 

Engedjék meg, hogy Antall 
József 30 évvel ezelőtti ünnepi 
beszédéből idézzek:

„1956-ról szólni felelősség. 
Nagy felelősség, s ügyelni kell 
arra, hogy ne mondjunk köz-
helyeket, ne mondjunk olcsó 
politikai, történelmi fordula-
tokat. Mert 1956 olyan szel-
lemi, erkölcsi tőkéje ennek a 
nemzetnek, amelynek be kell 
vonulnia évszázadokra a ma-
gyar történelmi mitológiába, 
ahonnan nehéz időkben is erőt 
lehet meríteni. Ezért 1956-ra 
emlékezve arról kell szólnunk, 
ami benne felemelő.” Eddig az 
idézet.

Felemelő volt, hogy 12 év 
rettegés és elnyomás után újra 
felébredt a magyar nép és azt 
mondta, hogy elég. Elég volt 
abból, hogy nem nyilvánít-
hatta ki szabadon és őszintén 
nemzeti érzését.

Felemelő volt, hogy a sza-
badságvágyban egyé forrott 
a nemzet. Jobb és baloldali, 
vallásos és ateista, értelmiségi 

és földet művelő paraszt kart 
karba öltve együtt követelt a 
nemzetnek egy új világot. 

Felemelő volt, hogy Buda-
pest utcáin nyitott ládákban 
gyűjtöttek pénzt az elesettek 
hozzátartozóinak és senkinek 
sem jutott eszébe eltulajdoní-
tani azt.

Felemelő volt, hogy a hírre 
mely szerint nincs elegendő 
vér a sebesültek ellátására 
egy falu lakói – nem ismer-
ve Landsteiner felfedezését a 
vércsoportokról – összegyűlt 
és egy kiforrázott hordóba 
gyűjtötte vérét a szabadság-
harcosoknak és vitte föl Buda-
pestre az egyik kórházba…és 
a sort még lehetne folytatni. 

Hölgyeim és Uraim!
1956 októberében a magyar 

nép a világtörténelem szín-
padára lépett, kivívva a világ 
nemzeteinek elismerését. A 
bolsevizmus hajóján hatalmas 
léket ütöttek ’56 hősei. Igaz 

nagyon nagy árat is fizet-
tek érte. 65 év, mondhatjuk, 
hogy velünk élő történelem. 
Még sokan élnek a barikád 
mindkét oldalának szereplői 
közül, és közvetlen leszárma-
zottjai is itt vannak velünk. 
Nincs még az a történelmi 
távlat, mely objektív értéke-

lésre adna lehetőséget. Talán 
ennek tudható be, hogy nem 
tudunk egységesen ünnepelni 
ezen a napon. Az elmúlt év-
tizedekben az aktuálpolitikai 
érdekek mindig felülírták az 
ünnep nagyszerűségét. Nincs 
kétségem ez ma is így lesz. Ez 
ellen tiltakoznunk kell. Az ün-
nepnek meg kell adni a mél-
tóságát. Ezért örülök, hogy 
elfogadta felkérésemet Zinner 
Tibor történész professzor, a 
korszakot legjobban ismerő 
tudós és megosztja velünk 
ezzel kapcsolatos gondolatait.

Dr. Csáky András
polgármester

Az ünnepnek meg kell adni a méltóságátAz ünnepnek meg kell adni a méltóságát

„Aki nem ismeri múltját, nem 
értheti a jelent, amely a jövő-
nek hordozója”
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A Kossuth Művelődési Köz-
pont ezzel a tárlattal csatla-
kozott a Magyar Festészet 
Napja rendezvénysorozathoz, 
országos fi gyelmet ráirányítva 
a ceglédi művészekre. 

„Becsüljék meg ezt a gesz-
tust, hiszen ezekből a látszólag 
apró kéznyújtásokból szü-
letnek a nagy lehetőségek.” 
– fogalmazott köszöntőjében 
Hegedűs Ágota alpolgármes-
ter asszony.

Hosszú idő telt el azóta, 
hogy személyesen találkoz-
hattunk az alkotó csoporttal. 
Természetesen a „bezártság 
hónapjaiban” a művészek is 
felfedezték az online teret, és 
a művelődési központ kezde-
ményezésére számtalan lehe-
tőséget kaptak a közönséggel 
való kapcsolattartásra.

Online kiállításon mutat-
koztak be a galéria Facebook 
oldalán, többen az orszá-

gos hírűvé vált kirakat 
kiállításokon vehettek 
részt, és rövidfi lmekben 
mondhatták el gondola-
taikat, érzéseiket.

Szerencsére az alkotói 
kedvük nem hagyott 
alább és amint lehető-
ségük nyílt újra közösen 
festeni, máris útra kel-
tek, hogy péntek dél-
utánonként, a város kü-
lönböző pontjain letábo-
rozva Cegléd köztereit, 
épületeit megörökítsék, 
Rónai Gábor képzőmű-

vész tanár és Bakányi Gyula 
festőművész irányításával. 

És most Újra itt! Újra együtt 
vannak, immár a szokásos 
éves bemutatkozó kiállítás 
helyszínén. A fi gyelmet, el-
ismerést pedig kétségkívül 
megérdemlik!

„A Ceglédi Alkotók Egyesü-
lete Képzőművészeti szekciója 
és az általuk életre hívott és 
támogatott Benedek Péter 
Rajzkör egy egészen külön-
leges alkotói közösség. Egy 
festőiskola. A szó klasszikus 
értelmében. Mesterek és nö-
vendékek, alkotók és alko-
tók párbeszéde, mely időről 
időre újabb eredményekkel 
tárulkozik elénk. Munkáik 
minősége évről évre meg-
győzőbb. A befektetett mun-
ka, a sikerélmény, a kudarc, 
a sok zsákutca, a talpra állás 
fontossága, az újrakezdés, a 
belső vívódások mind ahhoz 
járulnak hozzá, hogy most itt 
hiteles és kiérlelt alkotásokkal 
találkozhatunk.

Nem csak vizuális műveket 
létrehozó közösségről beszél-
hetünk, hanem egy szellemi 
műhelyről is, mely megha-
tározóvá vált a helyi képző-

ÚJRA ITT!
E rövid, frappáns címet adták a Ceglédi Alkotók Egyesülete 
képzőművészeti szekciójának tagjai kiállításuknak, mely ok-
tóber 18-án nyílt a Ceglédi Galériában.
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Oláh Tibor művei
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művészet területén alkotók 
körében. Egy iskola, ahol 
nem a jól bejáratott eszmék 
és technikák a meghatározók, 
hanem a kísérletezés, a közös 
és az egyéni útkeresés. Az 
alkotómunka sokszor ne-
hezen járható, labirintushoz 
hasonló útján Csurgai Ferenc, 
Rónai Gábor, Bakányi Gyula, 
Apáti-Tóth Sándor és olykor 
Somos Gyula iránymutató 
szavai segítik az alkotókat. 
De ne feledkezzünk meg 
Nagy László Lázárról sem, 
aki kedélyes történeteivel, 
személyes példáival nyújtott 
segítő kezet. 

A „mesterek” – mert a ta-
nítványok így szólítják veze-
tőiket – nem csak az alko-
tói folyamat közben, hanem 
olykor egy jól eső, meghitt 
beszélgetés keretében, vagy 
egymás műtermeiben tett 
látogatások során is példával 
élnek.” – mondta Zakar József 
múzeumpedagógus megnyitó 
gondolataiban. A kiállításon 
21 alkotó – Apáti-Tóth Sán-

dor, Bogdán Márta, P. Rónai 
Gábor, Csurgai Ferenc, Gyön-
gyösi Bartus Zita, Bakó Rebe-
ka, Benkő Zoltán, Mátékovics 
Mónika, Oldalné Gyura Irén, 
Ercsei Lenke, Csernus Lajos, 
Gulicska Lőrinc, Horváth 
Klára, Ozsvát Attila, Kiszely 
Margó, Gór Erika, Kovács 
Edit Hedvig, Sütő S. Gábor, 
Ozsvát Sára, Nándori Judit 
és Oláh Tibor – munkája 
szerepel.

„Mindegyikük valamit is-
mét felkínál számunkra, va-

laki egy gondolatát, valaki a 
lelkének egy darabját, valaki 
örömét vagy drámáját. Alko-
tásaik zöme csupa mozgal-
masság. Némelyikből pedig 
a csend, a nyugalom érzése 
fog meg bennünket.”

A képzőművészeti tárlat 
november 20-ig tekinthető 
meg a városi kiállítóteremben. 
Érdemes betérni feltöltődni, 
meditálni, vagy akár a múltba 
révedni a lenyűgöző alkotá-
sok által.

KozI

Horváth Klára képei

Gór Erika és Ozsvát Sára képei
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Jegyzet
A Széchenyi úti református 
öregtemető előtt jelképpé 
válik előttem a valóság. Az 
egyedi általánossá. Az epizód 
sorssá. Fekete gyászvonulás, 
fehér arcnémaság, a nap zengő 
fényorgonája, az árnyék osonó 
kísérete, a harang lélekjelen-
léte… Élet és halál. A percben 
megjelenő folytonosság, örök 
elrendelés. 

Két asszony érkezik Marika 
boltja felől. Egyikőjük meg-
jegyzi: „Megint temetnek va-
lakit.” Majd más idő, más hely. 
A Pesti úton riadtan rándult 
az arca az arra járóknak. A 
mentőautó szirénája – mint 
kilőtt nyíl – süvített bele a 
délutánt megülő csendbe. Egy 
szürke hang: „Valaki bajban 
lehet.” 

Valaki. Pontos közlés, hi-
szen a kijelentő számára isme-
retlenről van szó. Egy ember a 
sok közül. X.Y. Idegen. 

De…! Másoknak nem egy 
valaki, hanem az egy, az Egy; 
az Egyetlen: ő, Ő. 

Talán az anya, az apa, a 
testvér, a rokon, a barát, a 
munkatárs, az utcabeli, az 
ismerős…

Nem a valaki jelentése za-
var(t). Az helyes használatú. 
Hanem a hangzása…! A hang-
nem érzelmi üressége, kongá-
sa. Az átérzés, az együttérzés, 
a részvét, a szánalom akár 
csak pillanatnyi elsóhajtása. 
A belenyilallás. Mert ők – a 
szenvedők és kiszenvedettek 
is – embertársaink. A földre 
dobott szó, a valaki jel. Vers-
hívó: „Óh, csillag, mit sírsz! / 
Messzebb te sem vagy, / Mint 
egymástól itt a földi szivek!” 
(Tóth Árpád: Lélektől lélekig)

Idegenségkor és -kór. Eb-
ben él ma a világ. Néhány 
kórisme. Helyi is. Találkozás-
kor elmaradnak a köszönések 
az egy környéken, sőt egy 
lépcsőházban lakók között. 
A tekintet a magasba vagy 
félresiklik. Ha csak egy mo-
soly lenne! Magasodnak az 
elzárkózás kerítései. Tessék 
megnézni néhány új építésű 
házat! (A védfal maga egy 
lakás ára.) Mintha most írta 
volna ezt Móricz Zsigmond: 
„Azon még egy résnek, egy 
kiesett görcsnek sem szabad 
lenni, hogy azon senki a vi-
lágon be ne lessen ezekre az 

udvarokra.” (Országjárás. 
Cegléd)

A benti elzárkózás kinti el-
forduláshoz vezet. A Rákóczi 
út és Teleki utca sarkán egy 
kék overallos férfi  birkózik 
a földön a gravitációval. Fel-
tápászkodna, de visszaesik. 
Rosszul van? Részeg? Ez utób-
bi eshetőség a járókelők első 
gondolata, ezért senki nem 
megy oda. De végül csak meg-
tartja a két talpa, kusza lábai 
úgy imbolyognak, mint a szél 
fútta nádszálak. Részegítő a 
motyogása. 

A hosszú ideje tartó távol-
ságtartás fokozta (fokozza?) az 
elszigetelődést, a másik ember 
gyanússá tételét. Innen már 
csak egy lépés, sőt már any-
nyi sem az indulat lobbanása 
valaki (!) közelségére. Ahogy 
véletlenül meglöktem a sor-
ban, a szájából zúduló szitokár 
elsodorta a minden ember jó 
ember hitemet. 

Mégiscsak! Mert a valaki azt 
is jelenti, hogy nem akárki, 
hanem Valaki, a Valaki. Mint 
ahogyan mi is azok vagyunk 
mindannyian.

Koltói Ádám 

VALAKI
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Ezzel a címmel valósult meg 
2021 szeptemberében az a 
projekt, melyre a Bethlen Gá-
bor Alaphoz pályázott Cegléd 
Város Önkormányzata. A pá-
lyázat keretein belül testvér-
városi delegációk a Trianoni 
konferencián, majd a Kossuth 
Toborzó Ünnepély és Hu-
szárfesztiválon és azon belül 
kiemelten a Kossuth konfe-
rencián és a Hagyományőrző 
felvonuláson is részt vehettek. 

A vendégek az alábbi test-
vérvárosokból érkeztek hoz-
zánk: Csíkszereda, Gyer-
gyószentmiklós, Sepsiszent-
györgy, Székelyudvarhely, 
Szentegyháza.

A Trianoni békediktátum 
100. évfordulójára az önkor-
mányzat egy konferenciával 
is készült, melyet a járvány 
miatt csak egy évvel később 
rendezhetett meg. A szeptem-
ber 23-án megtartott Trianoni 
konferencia fontos eleme 
volt a pályázatnak, hiszen 
az erdélyi testvérvárosokkal 
osztozunk a Trianoni béke-
diktátum okozta fájdalmakon. 
Fontosnak tartottuk, hogy 
ezen a konferencián ők is 
részt vegyenek, a határon túli 

magyarság trianoni tragédiája 
érthetővé váljon a jelenlévő 
közönség és diákság számára.

A delegációk részt vettek 
a Kossuth Toborzó Ünne-
pély és Huszárfesztiválon, 
melynek aktív részeseivé is 
váltak, ugyanis amellett, hogy 
felvonultak a hagyományőrző 
felvonuláson, 4-4 fő huszár ér-
kezett Sepsiszentgyörgyről és 
Szentegyházáról, akik nagy-
ban hozzájárultak a menet-
oszlop színesítéséhez. 

A Kossuth konferencián 
szintén részt vettek vendé-
geink, nemcsak hallgatóság-
ként, hanem előadóként is, így 
a helyi és vendég előadókon 
kívül érdekes és színes elő-
adást tartott 3 testvérváro-
sunk képviselője is: Nagy 
Zoltán a Sepsiszentgyörgyi 
Önkormányzat Kulturális és 
Tanügyi Iroda igazgatója az 
1848-as emlékhelyek Három-
széken témában tartott elő-
adást, Csergő Tibor András 
gyergyószentmiklósi polgár-

mester, történész a Kossuth 
kultusz gyergyói nyomairól és 
emlékeiről beszélt a konferen-
cián, valamint Kápolnási Zsolt 
székelyudvarhelyi történész az 
udvarhelyszéki szabadságharc 
eseményeit elevenítette fel. A 
Kossuth konferencia során 
együttműködtünk városunk 
iskoláival, így a diákok számá-
ra a történelem tanulmányok 
kiegészítéseként szolgálhattak 
az előadások.

A program által megvaló-
sulhatott az a célunk, hogy 
közös történelmi múltunkon 
keresztül éltessük hagyomá-
nyainkat és erre támaszkodva 
folytassunk együttműködést 
testvérvárosainkkal, melynek 
előnyeit városunk lakossága 
és a következő generáció is 
élvezheti.

A projektet Magyarország Kormánya 
támogatásával, azon belül a Bethlen 
Gábor Alap – Határon túli szervezetek 
támogatási program (Testvértelepülési 
programok és együttműködések) segít-
ségével valósíthattuk meg.

„KÖZÖS MÚLT, KÖZÖS JÖVŐ”
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Ritka évfordulót ünnepelhet az egyik, sok ceg-
lédi által ismert fodrászmester. Koncz Imréné 
60 éve kezdett el ismerkedni az azóta életévé 
vált szakmával. 55 éve ugyanazon a helyen, a 
Szolnoki út sarkán lévő kis fodrászüzletben 
várja vendégeit, itt beszélgettünk vele az elmúlt 
hat évtizedről. 

Rengeteg tanulás, gyakorlás, alázat és az 
emberek szeretete-ez mind kellett ahhoz, hogy 
hat évtizeden át gyakorolja hivatását Koncz 
Imréné. Tanuló éveiben egy hét iskolát egy 
hét műhelygyakorlat követett.

KONCZ IMRÉNÉ: Egy évig férfi  fodrászat-
ban voltam, aztán egy évig női fodrászatban a 
Rákóczi úton.  1964-ben lettem szakmunkás, 
egy évet dolgoztam a Rákóczi úton, utána pe-
dig egy nagyon aranyos kollégám csalt ki ide 
és 55 éve itt vagyok ebben a kis helyiségben.

Vidám természetű kollégája pedig min-
dig gondoskodott arról, hogy folyamatos 
ugratásokkal, viccekkel jó hangulat legyen 
az üzletben – tette hozzá Koncz Imréné. 
Most már sietnek, sőt rohannak az embe-
rek.  Másként tanulnak már a fi atalok, és a 
szakmán belül sem olyan szoros a kapcsolat, 
mint az ő idejükben, illetve a még működő 
szövetkezet idejében volt – mesélte a fod-
rász. Ennek ellenére eszébe sem jutott, hogy 
abbahagyja. 

KONCZ IMRÉNÉ: Felkeltem reggel és jöt-
tem dolgozni.  Ez annyira természetes dolog 

volt, és a mai napig is az. Még szeretném 
csinálni, mert szerencsére van igény a mun-
kámra. Van egészségem is hozzá, úgyhogy 
ezzel talán tudok segíteni a családnak, hogy 
ne kelljen velem annyit foglalkozni. 

A majd ’60 év alatt megszámlálhatatlan ven-
dég feje fordult meg a kezei között. Sőt – ami 
külön nagy öröm – akik elhagyták Ceglédet, 
azok közül is sokan meglátogatják és betérnek 
a kis üzletbe néhány jó szó erejéig.

60 ÉVE A VENDÉGEK SZOLGÁLATÁBAN
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Odáig fejlődött a napelem 
rendszerek mögött álló tech-
nológia, hogy egy családi ház 
energiafelhasználását teljesen, 
vagy szinte teljes mértékben ki 
lehet váltani megújuló ener-
giával. 

A tapasztalatok szerint akár 
50 évig is problémamentesen 
működhet a felszerelt nap-
elemrendszer. A kormány 
zöld otthon programja 4 év 
alatt összesen 201 milliárddal 
segíti a hazai lakóingatlanok 
megújuló energiaforrással 
való felszerelését. A napele-
mes pályázattal 35 ezer család 
élhet. 2,9 milliótól akár 11,3 
millióig terjed az egy-egy pá-
lyázó által elnyerhető, vissza 
nem térítendő állami támo-
gatás. 

Budapesten és Pest megyé-

ben december 27-től január 
17-ig lehet benyújtani a pá-
lyázatokat. 

Kétféle műszaki tartalomra 
lehet nyerni:

1. Tetőszerkezetre szerel-
hető napelemes rendszer lé-
tesítése

2. Napelemes rendszerhez 
kapcsolódó fűtéskorszerűsí-
tés hőszivattyúval, nyílászáró 
cserével.

Kérelmet az adott ingat-
lanban (rész)tulajdonnal 
rendelkező (haszonélvezeti-, 
özvegyi-, illetve egyéb jog 
nem elegendő!) nagykorú 
természetes személy adhat be. 
Az állami támogatás igénylé-
séhez nem szükséges önerő. 
Miután kifejezetten az átlag-
jövedelem alatt élő családokat 
szeretnék segíteni, csak azok a 

háztartások jelentkezhetnek, 
ahol az egy főre jutó összevont 
jövedelem évi 4 millió 850 
ezer forint alatt van, és az in-
gatlan alkalmas napelem tele-
pítésére. Fontos tudni, hogy a 
talajra szerelt napelemet nem 
támogatja az állam és a pályá-
zatnál plusz pontot jelent, ha 
kiskorú gyermekeket nevel a 
pályázó, vagyis az elbírálásnál 
előnyt élvezhetnek a családok. 
Az elmaradottabb térségben 
lévő ingatlanok is plusz pontot 
érnek a pályázatnál.

A megújuló energiával mi-
nimálisra lehet csökkenteni a 
fűtés, hűtés és melegvízköltsé-
get. Az ország ökopolitikájá-
nak fontos célja, hogy 2030-ig 
200 ezer ingatlant lássanak 
el napelemes rendszerrel. A 
hamarosan induló pályázat 
összegét nem a nyertes pályá-
zónak, hanem közvetlenül a 
kivitelezőnek fogja utalni az 
Államkincstár, méghozzá a 
munka befejezését követően, 
utófi nanszírozással. A pályá-
zattal kapcsolatos részleteket 
a www.palyazat.gov.hu olda-
lon lehet megtalálni.

SPÓROLJUNK NAPELEMRENDSZERREL!
Óriási lehetőség rejlik a napfényben. Nem csak a lelkünknek 
tesz jót az égitest melegítő hatása, az energiafelhasználás 
szempontjából is nagyon hasznos. Tudják ezt azok a vállalatok, 
üzemek is, melyek a termeléshez, cég működéséhez szükséges 
energiát-vagy annak egy részét- napelemrendszerrel termelik 
meg és ezáltal sokat spórolnak. És egyre több lakóházon is lá-
tunk napelemrendszert. Most komoly állami támogatást lehet 
kapni napelemrendszerre, érdemes tehát belevágni a telepítésbe!
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EGYRE TÖBB 
A FERTŐZÖTT

Dinamikusan nő az új fertőzöttek 
száma az egész országban. Naponta 
2500 új koronavírusos beteget regiszt-
rálnak, és több mint ezren szorulnak 
kórházi ellátásra. Cegléden – ha nem 
is gyors ütemben – de napról napra 
több a beteg. 

Lapzártánkig ’majd 90 igazolt beteg 
volt a városban. Az iskolák zömében is 
terjed a betegség tanárok és diákok kö-
zött egyaránt. 

Most őszi szünet van, de a számok nap-
ról napra változtak a szünet előtti hetek-
ben. Értesüléseink van olyan intézmény, 
ahol hat osztályt is érintett a járvány.

Október közepétől a Jászberé-
nyi úti felüljáró mindkét sávja 
újra használható. A felújítás 
után a kivitelező átadta az 
autósforgalomnak a terüle-
tet. A felüljárón azonban a 
kerékpárút kialakítása még 
tart, a vállalt határidőre, no-
vember 30-ig azonban azzal 

is elkészülnek. A bicikliút épí-
tése április végén kezdődött 
a munkák során nem csak 
kerékpárutat alakítanak ki, de 
egyes szakaszokon gyalogutat 
is és zebrát is festenek. A be-
ruházás komoly előrelépést je-
lent, hiszen a Szűcs, valamint 
Kernács telep lakói közvetlen 

összeköttetést kapnak a város 
többi kerékpárútjához, biz-
tosítva az ott élők könnyebb 
közlekedését a városon belül 
és könnyebben, biztonságo-
sabb lehet majd kerékpárral 
megközelíteni a város szélén 
található cégeket.

FELHÍVÁS
Cegléd Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felhívja Cegléd város lakos-
ságának fi gyelmét a COVID elleni védő-
oltás fontosságára. A fertőzöttség gyorsan 
növekvő számára fi gyelemmel kérjük, hogy 
vegyék fel az oltást azok, akik eddig még 
nem tették meg.

Dr. Csáky András
polgármester

EGY HÓNAP MÚLVA MINDEN ELKÉSZÜL
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JÓ LEHETŐSÉG 
A CSALÁDOKNAK
Féláron kínál a ceglédi önkor-
mányzat építési telket azoknak 
a családoknak, akik CSOK-ot 
vesznek igénybe és vállalják, 
hogy 2 éven belül elkezdik az 
építkezést. Vannak eladó tel-
kek például a Bedében, a Budai 
úton, és a Szélmalomzug kör-
nyékén is. A telkekkel kapcso-
latban a Várvag Kft .-nél lehet 
érdeklődni.

Helyére került a Vörösmarty téren az új okos 
illemhely. A testület idén nyáron döntött a 
mosdó kialakításáról, ami több mint 35 millió 
forintból valósult meg. Az öntisztító illemhely 
előszerelt állapotban került a helyszínre, ahol 

már csak a végszerelést kellett elvégezni. A 
két különálló helyiség egyikét – mely pelen-
kázóasztallal is ellátott – a mozgássérültek is 
igénybe tudják venni. 

CEGLÉD ELSŐ OKOS WC-JE

FŐ A BIZTONSÁG!
Védőfelszereléseket és 
láthatósági eszközöket 
osztottak ki a rendőrség 
és az önkormányzat tá-
mogatásával a pumpa 
pályánál. Az akció célja, 
hogy a gyerekek mi-
nél többen használják 
a védőfelszereléseket és 
nemcsak a pályán, ha-
nem az utakon is.
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2019 nyarán Franciaország-
ban és Németországban a 
kormányok már vészhelyzeti 
intézkedéseket vezettek be a 
rendkívül száraz időszakok 
kezelésére és hazánkban is 
több szászszorosára nőtt az 
aszálykárok száma. 

Mit tehetünk mi otthon, 
a saját háztartásunkban a 
víz megtartása érdekében? 
Hogyan gazdálkodjunk jól 
a vízzel?

1. Esővízgyűjtés
Az esővizet felfoghatjuk 

tartályokba, esővízgyűjtőkbe. 
Választhatunk felszín alatti 
és földbe süllyesztett tartá-
lyokat is. 

A tetőről lefolyó vizet eső-
kertben is meg lehet őrizni. Az 
esőkert vízkedvelő őshonos 
növényekkel beültetett ter-
mészetes vagy mesterséges 
mélyedés, a burkolt felüle-
tekről lefolyó vizet ide lehet 
vezetni, tárolni és a talajba 
beszivárogtatni. Az esőkert 
előnye, hogy nem igényel 
fenntartást, tehermentesíti a 
csatornahálózatot és növeli a 
biodiverzitást.

2. Vízáteresztő burkolatok
Csökkentsük a burkolt fe-

lületek arányát! A burkolt 
felületről a víz elfolyik, nem 
szivárog a talajba. Ha itt-ott 
mégis leburkoljuk a zöldfelü-

letet, használjunk vízáteresztő 
burkolatot.

3. Fásítsunk!
A fák képesek a vizet fel-

szívni, raktározni, nyáron 
árnyékolnak, védik a házat 
túlmelegedéstől. Az angol pá-
zsit helyett hosszabb tarlót és 
változatosabb fűféléket hagy-
junk a kertben, így gyepünk 
több vizet képes raktározni 
és a talajt is óvja a hőtől, pá-
rolgástól. 

Léteznek tehát megoldások 
a ház körüli vízmegtartásra, és 
mi magunk is tehetünk azért, 
hogy ne a csatornába vezessük 
el a vizet. A szennyvízcsator-
nába vezetett víz ugyanis nem 
csak nem hasznosul, de szállí-
tani, szivattyúzni és tisztítani 
is drága.  

(Az írás a LIFE-Micacc 
projekt, a Life és a Klímabarát 
Települések Szövetsége által 
kiadott tájékoztató alapján 
készült.)

„Egyre erősebben érezteti hatását és már napi szinten jelen van 
az emberek életében a klímaváltozás, a nagy aszályok, árvizek 
és hőhullámok mára megszokott jelenséggé váltak.” – írta a 
Természetvédelemi Világalap magyarországi szervezete egy 
új jelentésére hivatkozva. A jelentés arra fi gyelmeztet, hogy a 
helytelen vízgazdálkodási gyakorlat erősíti a hosszú és pusztító 
szárazságok egyébként is súlyos hatásait.

Csapadékvíz-gazdálkodás otthon
Vízmegtartás és klímaalkalmazkodás a ház körül
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Bödőcs Tibor: 
Mulat a manézs

Hettikánia cirkuszbirodalma 
fontos évfordulót ünnepel: 
Luigi King uralomra jutásá-
nak harmincadik évfordulóját. 
Az egykori cirkuszigazgató az 
áldott nép szívére hangolód-
ván csodásan fölvirágoztatta 
Cirkuszhazát, de nehéz nap áll 

a Porondmester előtt: alkalmi 
testi kapcsolatot létesít (vagy 
nem), összeszedetten nyilat-
kozik, elvegyül a néppel, eszik, 
iszik, bohócorrot ragaszt, ta-
nácskozik, konzultál, alkalmi 
testi kapcsolatot létesít (vagy 
igen, vagy nem) és így tovább. 
Nem is csoda, hogy a végére 
elfárad. Mert hiszen ő is em-
berből van, még ha különleges 
anyagból gyúrta is a hettikán 
történelem.

****
Kőhalmi Zoltán: 
Az utolsó 450 év

A szerző második regénye egy 
rendhagyó sci-fi , mely nem-
csak a jövőbe, az emberiség 
utolsó 450 évébe kalauzolja el 
az olvasót, de olykor a múltba 
is. Miközben egy macimé-
zes fl akon és a hozzá tartozó 
kupak lebomlik, a szerző a 
rekeszizmokat sem kímélve 

bonyolítja a történetet. De 
nevetés közben rájövünk, 
hogy komoly témákról van 
szó a könyvben: nemcsak 

fizikáról és metafizikáról, 
hanem arról is, hogyan ful-
ladunk bele a saját magunk 
teremtette szeméthalomba. 
Mindenki szeretni fogja, aki 
kedveli az intelligens humort, 
Douglas Adams és Kurt Von-
negut világát, na és persze az 
is, aki Kőhalmit imádja. Vagy 
csak szeret egy jóízűt kacagni. 
A szerző 1977-ben született, 
nem véletlen tehát, hogy a 
könyv borítóján is megjelenik 
a generációk számára ismerős 
macimézes fl akon. 

Kellemes olvasást és harsány 
nevetést kívánok!

Pap Zoltán

KÖNYVAJÁNLÓ
A 2021-es év végén a két népszerű humorista, Bödőcs Tibor és 
Kőhalmi Zoltán is új kötettel jelentkezik. Mindketten megkap-
ták korábban a Karinthy-gyűrűt, de egyikük sem első könyves, 
hiszen Bödőcs míg Addig sem iszik és Meg se kínáltak című 
kötetei százezres eladott példányszámmal büszkélkedhetnek, 
addig Kőhalmi A férfi , aki megölte a férfi t, aki megölt egy férfi t 
című skandináv krimije is osztatlan sikert aratott, és vezette 
a könyves listákat 2019-ben. A zalai humorista új kötetének 
színhelye egy cirkusz a jelenben, míg szentesi kollégája az em-
beriség jövőjébe nyújt bepillantást. De persze egyik sem ilyen 
egyszerű eset. 
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Tóth István különleges fotóiból nyílt kiállítás 
a Kossuth Művelődési Központ Kamaragalé-
riájában. A képeken hazai kortárs képzőmű-
vészek, írók láthatóak. A tárlattal az öt évvel 
ezelőtt elhunyt fotóművészre emlékeznek. 

Édesapja nem mindennapi életútját, szakmai 
sikereit fi a, a szintén fotóművész Apáti-Tóth 
Sándor idézte fel a tárlat megnyitóján. A ki-
állítás november 12-ig látogatható. 

ŐSZI ÉRETTSÉGI IDŐSZAK
Elkezdődtek az őszi érettségik. A tér-
ségben a Közgazdasági és Informatikai 
Szakgimnázium az egyetlen iskola, ahol 
javító, ismétlő, illetve szintemelő vizsgát 
lehet tenni. A napokban összesen 207 
diák méretteti meg magát a Közgázban. 
A Közgazdasági Iskola igazgatója köszö-
netet mondott minden kollégájának, akik 
segítenek a zavartalan lebonyolításban. 

BEIKTATTÁK 
Ünnepi istentisztelet keretében 
iktatták be lelkipásztori tisztébe 
Szabó Árpád Csabát, a Felszegi 
református gyülekezet lelkészét. 
A templom kulcsát és pecsétjét a 
Délpesti Református Egyházmegye 
esperese, Takaró András adta át az 
új lelkésznek. 

ÖT ÉVE HUNYT EL TÓTH ISTVÁN
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A fi atalabb generáció a mindennapokhoz erőt, 
bátorságot meríthet a szépkorúaktól – mondta 
ünnepi beszédében a polgármester. Dr. Csá-
ky András az idősek világnapja alkalmából a 
Kossuth Művelődési Központban köszöntötte 

a város nyugdíjasait. A polgármester azt is 
mondta: az idősek példamutató értéket kép-
viselnek a társadalomban. Az ünnepségen Kis 
Attila Andor és László Attila adott műsort a 
teltházas közönségnek.

LÉDÚS, FINOM ÉS EGÉSZSÉGES

Almahetet tartottak a Pesti úti 
óvodában. A gyerekek friss, aszalt 
és lé formában is megkóstolták és 
elkészítették a fi nom és egészséges 
gyümölcsöt. Az óvodások öt napon 
keresztül ismerkedhettek az alma 
jótékony hatásaival, de több kreatív 
foglalkozáson is részt vehettek, vág-
tak, ragasztottak, sőt még a Vándor 
együttes is ellátogatott hozzájuk. 

ÁLLAMI ELISMERÉS
Állami kitüntetést kaptak a Lőrincz 
testvérek és Jansik Szilárd, valamint 
Pásztor Mátyás olimpikonjaink. Orbán 
Viktor, miniszterelnök és Áder János 
köztársasági elnök a Parlamentben adta 
át a tokiói olimpia és paralimpia érme-
seinek az elismerést. Lőrincz Tamás a 
Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, 
testvére, Viktor pedig a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjét vehette át. Jansik 
Szilárdnak és Pásztor Mátyásnak pedig a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
adományozták. 

A VÁROS IDŐS POLGÁRAIT KÖSZÖNTÖTTÉK
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Kerek évfordulót ünnepelt a Bem Iskola 
nyugalmazott igazgatója. Czinege Imrét 
90. születésnapján az alpolgármester is fel-
köszöntötte. A szépkorú pedagógust egykori 
tanítványai és volt kollégái is példaképnek 

tekintik a mai napig. Czinege Imre több ön-
kormányzati elismerést is kapott, legutóbb a 
nyáron. Ő a város első Gubody díjasa, idén 
júniusban pedig átvehette a városi pedagó-
giai díjat is.

ÚJABB FEJLESZTÉS A TÓ KÖRÜL
Elkészültek a Fürdő tónál a mellék-
helyiségek. A férfi  és női vécék mellett 
akadálymentesített illemhely is várja a 
tóhoz kikapcsolódni és sportolni járókat. 
A mellékhelyiség használata ingyenes, és 
sötétedésig van nyitva. A fejlesztés költ-
ségét az önkormányzat és a termálfürdő 
közösen állta.

OKTOBERFEST 
A VIDÁMSÁG JEGYÉBEN

ISTEN ÉLTESSE, IGAZGATÓ ÚR!

Zene, tánc, rengeteg játék és fi nom 
ételek-italok – ez jellemezte a Szent 
Kereszt Katolikus Általános Iskola 
rendezvényét. Az intézményben első 
alkalommal tartottak októberfesztet. 
A vidám programmal a németek hí-
res ünnepe, és a német hagyományok 
elevenedtek meg. Polkát, keringőt és 
marsot is játszott a ceglédberceli Kis-
parti fúvószenekar, a német nemzeti-
ségi egyesület ifj úsági tagozata pedig 
bajor tánccal kedveskedett.
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Zenei meglepetésekkel tarkított volt a 25. 
Nemzetközi Dobos-és Ütős gála. A jubileumi 
eseményen koncertet adott a Szaniszló Richárd 
Trió és Halper László zenekara Solti Jánossal. 

A teltházas közönség nagy örömére a világ-
hírű dobos, Peter Erskine is játszott az este 
folyamán, méghozzá kedvenc zenekarával, a 
Budapest Jazz Orchestra-val. A gálán átadták 
az aranydobverő díjat, melyet idén Solti János 
vehetett át, és felcsendült a magyar himnusz 
eddig még soha nem hallott feldolgozásban.

JUBILEUMI GÁLA MEGLEPETÉSEKKEL
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Edgar Wright pszichothrillere egy fi atal lányról szól, akinek 

a divattervezés a szenvedélye. Rejtélyes módon képes 

belépni a hatvanas évekbe, ahol találkozik bálványával, 

egy káprázatos feltörekvő énekessel. Ám az 1960-as évek 

Londonja nem teljesen az, aminek tűnik: olyan, mintha 

az idő szétesne, és ennek megvannak a maga baljós 

következményei...

Főszereplők: Anya Taylor-Joy, Diana Rigg, Matt Smith

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA

FILMAJÁNLÓ:
UTOLSÓ ÉJSZAKA A SOHOBAN

mozi-
műsor

OKTÓBER 28-TÓL NOVEMBER 3-IG
Patkós Irma terem:
Hibás Ron – amerikai, animációs fi lm csütörtöktől 

szombatig 15:30, vasárnaptól szerdáig 15:15 kezdettel

Venom 2. – Vérontó – amerikai horror-vígjáték csü-

törtöktől szombatig 17:30, vasárnaptól szerdáig 20:00 

kezdettel 

Dűne – amerikai kalandfi lm csütörtöktől szombatig 

19:30, vasárnaptól szerdáig 17:00 kezdettel 

Ainbo – A Dzsungel hercegnője - szombat és va-

sárnap 14:00 kezdettel

Huszárik Zoltán terem
Elk*rtuk – magyar dráma csütörtöktől szombatig 

15:30, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől szerdáig 

19:45 kezdettel 

Gyilkos Halloween – szinkronizált amerikai horror - 

csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 20:00, 

keddtől szerdáig 15:45 kezdettel

Post Mortem – magyar horror csütörtöktől szomba-

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

17:45 kezdettel 

Cukor Sólyom – feliratos, amerikai kalandfi lm szom-

bat-vasárnap 14 órától 

NOVEMBER 4-TŐL NOVEMBER 10-IG:
Patkós Irma terem:
Elk*rtuk – magyar dráma, november 4-én 9:30 kezdettel

Ainbo – A Dzsungel hercegnője – amerikai vígjáték 

csütörtöktől szerdáig 15:30 kezdettel

Utolsó éjszaka a Sohoban – angol thriller csütörtöktől 

szombatig 17:15, vasárnaptól szerdáig 20:00 kezdettel

Örökkévalók - amerikai akciófi lm csütörtöktől szombatig 

19:30, vasárnaptól szerdáig 17:00 kezdettel 

Addams Family 2. – amerikai, animációs fi lm szombat 

és vasárnap 13:45 kezdettel

Huszárik Zoltán terem
Éjjeli őrjárat – magyar fi lmdráma csütörtöktől szomba-

tig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől szerdáig 

19:45 kezdettel 

Gyilkos Halloween – szinkronizált amerikai horror 

csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45, 

keddtől szerdáig 15:45 kezdettel 

Post Mortem – magyar horror csütörtöktől szomba-

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

17:45 kezdettel 

Vadlovak – Hortobágyi mese – magyar dokumentum-

fi lm szombat és vasárnap14:00 kezdettel
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A Ceglédi Televízió adását az alábbi 
csatornákon találja meg a különböző 

kábelszolgáltatóknál.
VODAFON (UCP):  508

DIGI (INVITEL): C11
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

ALZHEIMER 
CAFÉ

Első alkalommal ren-
dezték meg az Alzhei-
mer Café rendezvény-
sorozatot szeptem-
ber végén a Kossuth 
Művelődési Központ 
Kaszinójában. 

A Ceglédi „Őszikék” 
Szociális Alapítvány 
és az önkormányzat 
támogatásával meg-
valósuló rendezvény 
célja, hogy szakmai 
előadások keretében 
segítséget nyújtson 
mindazoknak, akik 
információhoz szeret-
nének jutni a szellemi 
hanyatlás témaköré-

ben, valamint hogy 
az érintett családok 
támogató hátteret és 
segítséget kapjanak 
a problémák meg-
oldásához.
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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 -
!


