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HÍREK
281 millió forint támogatás csapadékvíz elvezetésre

KÖZÉLET
Ülésezett a testület
KULTÚRA
Adventi hangverseny

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt 
kívánunk!
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ÜLÉSEZETT A TESTÜLET

Idei utolsó rendes ülését tar-
totta Cegléd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete december 16-án. Az ülésen 
több mint harminc napirendi 
pontot tárgyaltak a képviselők.

***
A Magyar Birkózó Szövet-

ség megalakulásának 100. 
évfordulója alkalmából cen-
tenáriumi díszoklevelet ado-
mányozott Cegléd városának, 
a magyar birkózósport támo-
gatásáért az ülés elején. 

***
Az ülésen tárgyaltak a város 

2022-es rendezvénynaptárá-
ról. Ezt a tervezetet – ahogy a 

korábbi években is – a Kos-
suth Művelődési Központ 
állította össze és terjesztette 
a képviselők elé, akik azt el-
fogadták.

***
Visszavonta a Ceglédi Szak-

képzési Centrum azt az igé-
nyét, mely szerint hasznosí-
tani szeretné a volt tiszti klub 
épületét. Így az erről született 
korábbi önkormányzati hatá-
rozatot is vissza kellett vonni. 
Minderre azért volt sürgő-
sen szükség, mert az épület 
érintett lehet egy nemrég 
kiírt pályázatban. Megjelen-
tek ugyanis a 2021-2027-es 
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programozási időszak első 
Európai Uniós pályázati fel-
hívásai. Ezek közül három 
most a képviselők elé is került, 
hiszen pályázni szeretne a 
város. Egyik ilyen lehetőség 
az „Élhető települések” című 
felhívás, melynek keretében 
lehetőség lenne a volt tiszti 
klub épületében művészeti 
kiállító ház kialakítására. 
A másik pályázat „Önkor-
mányzati épületek energetikai 
korszerűsítésére” vonatkozik. 
Ennek keretében a Ceglédi 
Gyógyfürdő és Szabadidő-
központ épületének a hő-
szigetelését, nyílászáróinak a 

cseréjét szeretnék elvégezni. 
A harmadik pályázati lehe-
tőség a „Gyermeknevelést 
támogató humán infrastruk-
túra fejlesztés” címet viseli. 
Ennek keretében pedig az 
önkormányzat tulajdoná-
ban és fenntartásában lévő 
óvodákhoz kültéri játszótéri 
eszközöket, bútorokat, illetve 

az intézményekbe játék- és 
konyhai eszközbeszerzéseket 
tervez az önkormányzat. 

***
A nem közművel összegyűj-

tött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos helyi közszol-
gáltatás díjak felülvizsgálatát 
a jövő júniusi testületi ülésre 
halasztják.

***
Szavaztak a képviselők arról 

is, hogy az önkormányzat a 
Ceglédi Városfejlesztési Kft . 
útján készítsen megvalósítási 

tervet a helyi lakosságot és a 
turizmust szolgáló komplex, 
de elemeiben külön is meg-
valósítható kisebb fejleszté-
sekre, így például: gyalogút 
kialakítására a Gerje teljes 
ceglédi szakaszán, öregszőlői 
tanösvény és játszóhely kiala-
kítása, valamint állatsimogató 
létrehozása a Ceglédi Termál-
fürdő Kft . üzemeltetésében. 

***
Döntés született arról is, 

hogy a 2022. évi költség-
vetésben külön kerüljenek 
megtervezésre a járdaépíté-
sek- és felújítások 50 millió 
forint összegben. A jelenleg 
erre vonatkozó rendeletet úgy 
módosították, hogy az egy 
négyzetméterre jutó támoga-
tási összeg a másfélszeresére 
emelkedjen.

***
Zárt ülésen tettek javaslatot 

a „Cegléd Város Kultúrájáért” 
és a „Cegléd Város Sportjáért” 
díjakra. A Képviselő-testületi 
ülés döntéseiről bővebben a 
www.cegled.hu weboldalon 
tájékozódhat.
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VISSZAKERÜLT A KERÍTÉS
Újra kerítés védi a Kossuth téren álló Szenthárom-
ság szobrot. A kerítést fel kellett újítani. Erre forrást 
szeptemberben szavazott meg a Képviselő-testület. 
El kellett végezni a fémelemek egyengetését, a hi-
ányzó díszítő elemek pótlását, a fő vázszerkezet 
javítását valamint a fémszerkezetek homokszórását 
és festését. A Kossuth tér felújításakor bontották el 
a Szentháromság szobor körüli kerítést. Annyira 
rossz állapotban volt, hogy azt visszahelyezni már 
nem lehetett, illetve nem volt érdemes.

HOLLYWOOD MAGYAR GYÖKEREI

A ceglédi származású Marczincsák Gyula György, avagy 
George Pal, a tudományos-fantasztikus fi lm atyjának ne-
vével fémjelzett díszoklevelet vett át a város nevében Dr. 
Csáky András polgármester. Az elismerést Matsik György, 
a Magyar Hollywood Tanács kuratóriumának elnöke adta 
át. A díszoklevél a nemrégiben meghirdetett "Hollywood 
magyar gyökerei település" mozgalom keretében került át-
adásra, melynek célja, hogy ösztönözze azoknak a magyar 
településeknek a közösségfejlesztését, amelyeken hollywoodi 
magyar gyökerek lelhetők fel.

A NYUGDÍJAS DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

A Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonult dol-
gozóit köszöntötték a Városháza Dísztermében. 
Dr. Kárpáti Lászlóné, Dudás Benőné és Simó 
Tibor Pálné munkában eltöltött éveit Dr. Diós-
győri Gitta címzetes főjegyző idézte fel, majd Dr. 
Csáky András polgármesterrel közösen virágot és 
ajándékcsomagot adott át az egykori dolgozóknak. 
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A Ceglédi Fúvószenekar koncertje 
advent második vasárnapján



7. oldal

(F
o

tó
: S

zo
ko

la
i)

(F
o

tó
: S

zo
ko

la
i)

(F
o

tó
: S

zo
ko

la
i)

KARÁCSONYFA DÍSZÍTŐ VERSENY
27 jelentkező, 27 feldíszített fa: a karácsonyfa díszítő 
verseny résztvevői töltötték meg a Szabadság teret 
december 12-én. A felhívásra civil szervezetek, 
alkotó csoportok, családok és magánszemélyek 
jelentkezését várták; saját kezűleg, hagyományos 
módon elkészített díszkollekcióval. A szervezők 
a karácsonyfákat rászoruló nagycsaládosok és 
szociális intézmények részére osztják szét. (A ver-
seny eredményhirdetése 2021. december 18-án, 
lapzártánkat követően volt.)

IPARTESTÜLET 135
A Cegléd és Térsége Ipartestület 135 évét öleli 
fel az a jubileumi évkönyv, melynek bemutatóját 
december elején tartották a Kossuth Művelődé-
si Központ kamaratermében. A megjelenteket 
Spindelbauer Attila, a szervezet elnöke kö-
szöntötte. A bemutatón Skribek Pál, az Ipar-
testületek Pest Megyei Területi Szövetségének 
elnöke méltatta a kötetet, aki után az évkönyv 
anyagát összegyűjtő és szerkesztő Szente Renáta 
ismertette a könyv felépítését.

ERDŐN-MEZŐN
Erdőn-mezőn címmel nyílt kiállítás a Ceglé-
di Galériában, mellyel kezdetét vette az idei 
adventi programsorozat. A tárlaton Kósa 
Klára és Kósa Judit keramikusművészek és 
Simon Ilona könyvtervező művész alkotásait 
csodálhatják meg az érdeklődők. A Ceglédi 
Galéria idei utolsó kiállítása december 31-ig 
tekinthető meg.

Idén is látványos belépővel ereszkedett le a Mikulás 
a Református templom tornyából
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Alig több mint egy hét van hátra az idei esztendő-
ből. Illik egy pillanatra megállni és végig gondolni, 
hogy mi történt velünk az elmúlt esztendőben. Az 
esetek túlnyomó többségében ilyenkor az érintettek 
arról adnak számot, hány méter járda vagy úttest 
került leaszfaltozásra, hány köbméter beton került 
bedolgozásra és ehhez hasonlók. Számomra az idei 
esztendőben azonban más a sikeresség értékmérője. 

A világjárvány átrendezte életünket. Megnyug-
vással tölt el, hogy – bár az egy-
ségnyi lakosságszámra jutó Covid 
19-vel összefüggő – halálozásban 
sajnos hazánk a világ élvonalába 
tartozik, munkatársaink közül 
senkit nem veszítettünk el. Ezt a 
Teremtőnek is meg kell köszön-
nünk. Voltak megbetegedések az 
intézményeinkben és a hivatalban, 
de ez a működésben fennakadást 
nem okozott. Ezért köszönettel 
tartozom munkatársaimnak. 
Eredménynek tartom, hogy a 
gazdasági visszaesés ellenére 
egyetlen aktív munkavállalónktól sem kellet 
megválnunk, ezzel családjukat nehéz helyzetbe 
hozva.  Sikernek könyvelem el, hogy a részle-
gesen kompenzált jelentős elvonások ellenére a 
vállalkozók terheit több tízmillió forinttal sikerült 
csökkenteni. Alpolgármester asszonnyal közösen 
beterjesztett javaslatunk, hogy támogassuk a Co-
vid árvák megsegítésére létrehozott alapítványt 
szintén eredménynek tartom, hisz „jónak lenni 
jó”. Honfi társaink életét könnyitette, hogy a város 
támogatásával Covid tesztelő labor nyílt a Sza-
badság téren. Lehetne még a sort folytatni több 
kisebb nagyobb jelentőségű döntéssel, mellyel 
emberek sorsán sikerült javítani. 

Ami az anyagi dolgokat illeti úgy gondolom, 
hogy sikeres évet tudhatunk magunk mögött, 
bár ennek megítélése nem az én, hanem az 
Önök feladata. A már befejezett és rövidesen 
befejezendő beruházások összértéke mintegy 1,7 

milliárd forint. Ebben a több mint egy tucat út 
leaszfaltozása, a folyamatos kátyúzás (bár nem 
mindenhova sikerült elérnünk), a lámpatestek 
sűrítése, országzászló stb. nincs benne. A teljes-
ség igénye nélkül néhány beruházást azért meg-
említek: Jászberényi úti felüljáró, piac beruházás, 
ipari park közművesítése, Szt. Imre h. és József 
A., rekonstrukciója, Kossuth F. utca járda (Ross-
mann előtt) újjáépítése, illemhelyek létesítése, 

bicikli un pumpa pálya, stb. Ezek 
a beruházások részben állami, 
részben önkormányzati forrás-
ból valósultak meg, lényegében 
az Önök adó forintjaiból. Bízom 
benne, sikerült jól sáfárkodnunk 
a ránk bízott pénzzel. 

A jövőt illetően is számos el-
képzelésünk van, de a rendelke-
zésemre bocsájtott terjedelem a 
részletesebb kifejtést nem teszi 
lehetővé. Egy valóra válni látszó 
beruházást azért megemlítek: 
SPORTCSARNOK! Bízom benne 

egy év múlva már mint befejezett építkezésről 
számolhatok be a létesítménnyel  kapcsolatban.

Az adventi időszak végéhez közeledünk. Advent 
a várakozásról, készülődésről szól, ez ami megadja 
az ünnep rangját, súlyát. Hívő honfi társaink Jé-
zus születésére emlékeznek, de a szeretet ünnepe 
mindannyiunkat – hívőt és nem hívőt – össze kell, 
hogy kösse. Márai Sándor írja a szeretettel kap-
csolatban, hogy aki egyszer belekóstolt, holtáig 
ízlelni szeretné… A szeretetben csak élni lehet, 
mint a fényben vagy a levegőben.” Kívánom, 
hogy ebben a fényben és szeretetteljes levegőben 
éljünk, s minél többet juttassunk másoknak is e 
szeretetből. 

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánok városunk összes 
lakójának!

Dr. Csáky András 
polgármester

Mögöttünk egy újabb esztendő
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„A Fidesz-KDNP-kormány-
nak egy egészségügyi és gaz-
dasági válsághelyzetben is 
az a jelszava, hogy Magyar-
országot előre kell vinni, nem 
hátra” – mondta lapunknak 
adott évösszegző interjújá-
ban Földi László, Cegléd és 
környéke Fidesz-KDNP-s 
országgyűlési képviselője. 
A kormánypárti politikus 
értékelte a járványhelyzetet, 
valamint beszámolt a helyi 
fejlesztések állásáról is.

– Mit jelent önnek az ad-
vent?

–Az advent a várakozás és 
elcsendesedés mellett a szám-
vetés időszaka. Ilyenkor töb-
bet tudunk foglalkozni sze-
retteinkkel és a rászorulókkal. 
Advent második vasárnapját 
Erdélyben, Gyergyószent-
miklóson töltöttem, amely 
Cegléd testvértelepülése. Ab-
ban a megtiszteltetésben volt 
részem, hogy díszpolgárként 
lehettem a vendégük, ami 
ilyenkor, a Szent Miklós Na-
pok idején különösen em-
lékezetes élmény. A járvány 
természetesen ott is átalakí-
totta a hétköznapokat és az 
ünnepeket is.

– Hogyan értékeli a jár-
ványhelyzetet?

– A koronavírus-járvány 
negyedik hullámának csúcsán 
vagyunk, innen már lefelé 
kell vezetnie az útnak. Csak 
akkor tudunk véget vetni a 

pandémiának, ha beoltatjuk 
magunkat. A maszk, a kor-
látozás csak fékezni tudja a 
kórokozót. Megállítani kizá-
rólag a vakcina képes. Min-
den áldozat pótolhatatlan, 
tragikus veszteség, és innen 
is kifejezem részvétemet a 
hozzátartozóknak, illetve kö-
szönetem az egészségügyi 
dolgozóknak, a járvány ellen 
védekezőknek. 

– A vírus a gazdaságot is 
megtámadta. Arról a „front-
ról” milyen „hadijelentést” 
tud adni?

– Büszkeségre és biza-
kodásra okot adót. A Fi-
desz-KDNP-kormánynak 
egy egészségügyi és gazdasági 
válsághelyzetben is az a jelsza-
va, hogy Magyarországot előre 
kell vinni, nem hátra. A jár-
vány miatt indított rendkívüli 
beruházásösztönzési program 
keretében 1380 cég kapott 373 
milliárd forint támogatást 900 
milliárd forintnyi beruházá-

sához. Ennek köszönhetően 
290 ezer munkahelyet sikerült 
megőriznünk. A teljesítmény 
6,1 százalékkal nőtt, a be-
ruházások 12 százalék felett 
bővültek, a foglalkoztatottak 
száma 4,7 millióra emelke-
dett, a munkanélküliségi ráta 
pedig 4 százalék alá szorult. 
A magyar gazdaság újraindí-
tása egyértelmű siker. Közös 
sikerünk, minden dolgozó 
magyar ember együttes mun-
kájának az eredménye.

– Térjünk ki a helyi, ceg-
lédi fejlesztésekre is.

– Örömmel, mert van miről 
jelentést tennem. Nagyon jól 
halad a ceglédi sportcsarnok 
építése, és hamarosan elkészül 
a Ceglédtől Nagykörösig ve-
zető kerékpárút. A ceglédi 
vasútvonalon újabb emeletes 
szerelvény állt forgalomba. 
Nemsokára kiírjuk a Ceglédet 
Csemővel összekötő kerékpá-
rút közbeszerzését, amelynek 
kialakítása a reményeim sze-
rint már tavasszal megkez-
dődhet. A kórház területén 
új járóbeteg rendelőintézetet 
építünk. Teljes körűen felújít-
juk a Kossuth Lajos Gimná-
ziumot is. Büszkén számolok 
be arról is, hogy a Szolnoki 
úti volt huszárlaktanyában 
egy Gulág-Gupvi Múzeumot 
építünk a laktanyában meg-
halt, illetve fogvatartott és a 
Szovjetunióba hurcolt civilek 
és hadifoglyok emlékére.

„A magyar gazdaság újraindítása egyértelmű siker.”
Évösszegző interjú Földi László országgyűlési képviselővel
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Polgármester úr már a kampá-
nyában kiemelte, hogy győzelme 
esetén számít a FIDESZ-KDNP 
együttműködésre, ugyanakkor a 
marakodó ellenzék támogatását 
is elfogadta. Ennek a helyzetnek 
megfelelően az első időszakban 
az együttműködés rutinjának a 
kialakítása állt a mindennapi 
munka középpontjában. A nehéz 
kezdet egyik jellemző jelensége 
volt, hogy polgármester úr a sa-
ját előterjesztésében megjelenő 
költségvetés szavazásakor tar-
tózkodott, míg mi az ellenzékkel 
együtt igennel voksoltunk.

Az együttműködés 2021-re 
kiforrta magát. A döntéshozatali 
eljárásában természetesen élünk 
az általunk birtokolt többség 
adta lehetőséggel. Megvalósult 
beruházásaink mindegyikéhez 
szükséges ez a többség, ami 
egyszerre lehetőség és felelős-
ség. Tapasztalt képviselőink 
teszik a dolgukat. Utak, járdák, 
közvilágítás, csapadékvíz-el-
vezetés, játszóeszközök, fel-
újítások, parkolók tekintetében 
csak olyan munkákhoz adtuk a 
szavazatunkat, melyek valós és 
időszerű lakossági igényeken 
alapultak. A végrehajtásban 
tapasztalhatók késések a köz-
világítás bővítése, a kátyúzás 
és egyéb fejlesztések kapcsán 

is, de egyéni indítványokkal 
igyekszünk dinamizálni. 

Megvalósult saját céljaink 
helyszínei a teljesség igénye 
nélkül: Kossuth Ferenc utca, 
Horgász utca, Aszaló utca, Ter-
málfürdő (új medence), Harang 
utca, Pesti út, Puskaporos utca, 
Pásztor utca, Vörösmarty tér, 
mozi, Kámán utca.

Mi nem fanyalgunk elvont 
forintok miatt, hanem örülünk 
az ideérkező millióknak a Kőrösi 
úti kerékpárút, a Sportcsarnok 
felújátása vagy akár a Szent Imre 
herceg utca vonatkozásában. 

Nem győzzük elégszer elmon-
dani, hogy félrevezető az ellen-
zék álláspontja az iparűzési adó-
val kapcsolatban. Ennek csök-
kentése a vállalkozások túlélését 
segítette a járvány legsúlyosabb 
időszakában. Kieső bevételünket 

a kormányzat pótolta. Városunk 
388 millió forintot kapott. Az 
ellenzék elmaradó bevételekről 
beszél, közben mi a szavaza-
tunkkal olyan forrásigényes 
kezdeményezéseiknek is teret 
engedtünk, mint a járdaépítési 
program. Utóbbinak alacsonyra 
sikerült az egy négyzetméterre 
jutó támogatása. Jövőre másfél-
szeresére emeljük, hogy fedezze 
a lakossági költségeket.

2022-ben is lehet gyümölcs-
fákra pályázni. Nem lakcím-
kártyára osztogatjuk majd a be-
tévedőknek, ahogyan az ellenzék 
az idén szerette volna, hanem 
annak adunk, aki kér. Az idei 
évben minden pályázónak jutott. 

A jövő év legtöbb beruházásá-
hoz továbbra is szükségünk lesz 
a kormányzati együttműködésre. 
Csak így juthat elég pénz az új 
bölcsődére, a sportcsarnok befe-
jezésére, új futókörre a Malomtó 
szélen, az Örkényi út megújításá-
ra, illetve bármelyik elhanyagolt 
utca felújítására kezdve a Jókai 
utcától a Sorház vagy a Téglagyár 
utcán át a Török Ignác utcáig. 

2022-ben teljes felújításon 
megy át a Kossuth Lajos Gim-
názium, újabb kültéri medence 
épül a fürdőben, folytatjuk a köz-
világítási hálózat bővítését, lesz 
kerékpárutunk Csemő felé. Még 
több okos zebra épül, és komoly 
erőfeszítéseket teszünk annak 
érdekében, hogy minden köztéri 
beruházásunk korszerű, inno-
vatív és a felnövekvő generációt 
megtartani képes formát öltsön.

Dr. Ferenczi Norbert
frakcióvezető

DINAMIZMUS KELL
A tíz egyéni képviselőből kilenc a FIDESZ-KDNP kötelékébe tartozik. 
Az ellenzék egyetlen körzetben ért el sikert. A testület további négy 
tagját a rendkívül ingatag ellenzéki összefogás adja. Bekerülésük ki-
zárólag a választási matematikának köszönhető és a mai napig nem 
tudják egymás között tisztázni, hogy melyikük lett volna erre a be-
kerülésre érdemesebb.
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TISZTELT OLVASÓK!

Az ellenzéki frakció nagy ambícióval, 

tettre készen, sok ötlettel, elszántan 

készült a 2021-es évre, annak elle-

nére, hogy egyik tagunk már az új év 

első napjait karanténban töltötte. A 

város életét meghatározó költség-

vetést megszavaztuk, a meghatá-

rozott  határidőig, annak ellenére, 

hogy a FIDESZ kormány elvonta 

az iparűzési adó ötven százalékát 

és a teljes gépjárműadót. Ennek 

következtében a bevételi oldal sok 

százmillió forinttal csökkent, beszű-

kültek a fejlesztési lehetőségeink. 

Megszavaztuk azért, mert ínséges 

időben, amikor kevés a mozgástér,  

ne az osztogatásra, hanem osztha-

tó anyagi források előteremtésére 

koncentráljon mindenki. Ennek 

következtében egy visszafogott, de 

szigorú gazdálkodás mellett telje-

síthető költségvetés készült, mely 

tartalmazta az ellenzék javaslatait 

is. Arra köteleztük intézményeinket, 

gazdasági társaságainkat, hogy 

üzleti terveikben a költségvetésre 

jellemzően, visszafogottan tervez-

zenek. Év közben bebizonyosodott, 

hogy jók voltak az elképzelések. A 

tervezett bevételek az adófi zetők 

kötelességtudatának köszönhetően 

teljesülnek, melyért köszönetünket 

fejezzük ki. Szerencsére mérséklő-

dött a járvány, javultak a feltételek 

minden területen. Mivel évértékelés,  

néhány mondat a frakció konkrét 

munkájáról, kezdeményezéseiről. Itt 

jegyzem meg, hogy aki fi gyelemmel 

kíséri a Cegléd Televízió felvételeit, 

a képviselő testületi ülések teljes 

terjedelmű felvételét,  az ülés után 

folytatott vitaműsort, láthatja, hogy 

bizonyos témakörökben milyen éles, 

de kulturált viták zajlanak. Sike-

resnek tartjuk, az ebben az évben 

megvalósuló ellenzéki előterjesztés 

alapján  megvalósuló gyümölcsfa 

ültetési programot, melynek kere-

tén belül, több mint 2000  fa került 

elültetésre. Hasonlóan sikeres a 

járdaépítési támogatás, mely több 

száz méter új járdát eredményezett. 

Nagy szerepet vállalt frakciónk a 

Balatonszárszón lévő ifjúsági tábor 

megtartásában. Ennek hosszú törté-

nete van, melyről a Ceglédi Panorá-

mában már olvashattak. A lényeg, 

hogy sikerült a DTKH-val olyan bérle-

ti szerződést kötni, mely beruházást 

is tartalmaz, mely a szerződés lejár-

takor az önkormányzat tulajdonában 

marad, ellenszolgáltatás nélkül. Sőt 

a Ceglédiek is használhatják. Ebben 

az évben a járvány miatt ennek elő-

nyeit még nem élvezhettük. Sikerült 

a tulajdoni  hányadot növelni, bár a 

bérlő kísérletet tett  tulajdon rész 

megszerzésére. Megvettük Alber-

tirsától a 12% részét. Nem készí-

tettünk arról nyilvántartást, hány 

sikeres, illetve sikertelen módosító 

indítvány lehetőségét használtuk ki, 

és milyen sikerrel. Az értékelésünk-

ben viszont szólnunk kell azokról a 

kezdeményezésekről, melyeket a 

többség nem szavazott meg, pedig 

nekünk meggyőződésünk, hogy  

szükség lenne rá. A  legmeglepőbb 

a Covid  tesztelés elutasítása volt 

a többség részéről. Az előterjesztés 

arról szólt, hogy a 65 év feletti kínai 

vakcinával oltott  ceglédi lakosoknak 

az önkormányzat ingyen tesztelést 

biztosítson. Illetve vállalja át ennek 

költségét.  A harmadik oltásra tör-

ténő hivatkozás  volt az elutasítás 

oka. Sajnáljuk, hogy így történt, 

mi ezt szinte létfontosságúnak 

gondoljuk. Nem jártunk sikerrel a 

Zöldhulladék lerakó létesítésére 

vonatkozó indítványunkkal sem. 

Számos településen láttuk, hogy 

létesítettek lerakót, komposztálót, 

melyet ingyen használhat a lakos-

ság. Szerintünk, Cegléden is kellene 

egy ilyen lerakó, mert biztosan so-

kan igénybe vennék. A legnagyobb 

meglepetés akkor ért bennünket, 

amikor nem kapott kellő támogatást 

a Hold u. Jászberényi u. Széchenyi 

u. által bezárt zöld terület Várkonyi 

parkká történő átnevezése. Ott áll a 

tér közepén Várkonyi István szobra. 

Közelben a Várkonyi iskola. Egy szó 

indoklás, ellenérv nem hangzott el a 

testületi ülésen. Nem jártunk sikerrel 

a  Széchenyi úton az óvodánál a Szé-

chenyi utat keresztező gyalogátkelő 

létesítésére szóló indítvánnyal sem.  

Ez azért furcsa, mert  több ciklus 

óta  ismételten  kérik a szülők az 

átkelő létesítését. Mi kísérletet  

tettünk arra, hogy egy lakossági 

igény talán meghallgatásra kerül a 

többség részéről. Jelenleg is  van 

egy  képviselői indítvány a testület 

előtt, mely  háztartási füstérzékelő 

vásárlást támogatná pályázati úton. 

Bízunk a sikerben.

Fehér István
frakcióvezető

Bízunk a sikerben
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Ceglédi Ceglédi 
AdventAdvent

20212021

Fotók: Kisfaludi / Szokolai
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MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰEKET VÁRNAK

Ünnepélyesen átadták december 8-án a megvál-
tozott munkaképességűeket foglalkoztató Főkefe 
Nonprofi t Kft  ceglédi telephelyét. Így most már 
a mai kornak megfelelő tágas, részben gépesített 
gyártású helyen dolgozhatnak a munkavállalók. 
A ceglédi üzemben mintegy 80-an dolgoznak, 
még van lehetőség bővítésre, szeretnék majd meg-
duplázni a jelenlegi létszámot.

MIKULÁSFUTÁS 
– TÖBB MINT 200 INDULÓ

Volt, aki a kisgyermekével, míg más a férjével, 
szüleivel, vagy a barátaival, munkatársaival állt 
rajthoz december 4-én a mikulásfutáson. A jó 
hangulatú esemény idén is nagyon népszerű 
volt, a mintegy 200 résztvevő három távon 
bizonyíthatott. A programon több ceglédi él-
sportoló is együtt futott az indulókkal.

RÁSZORULÓKON SEGÍTETTEK
Faadománnyal és tartós élelmiszercsomaggal 
segítettek a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői egy rászoruló családnak. A szervezet 
elnöke, Jakab István elmondta: a célkitűzésük, 
hogy segítsenek azokon a személyeken – le-
gyen az roma, vagy nem roma –, akik nehéz 
helyzetbe kerültek. „Ahányszor megkeresnek 
minket, majdnem minden esetben segíteni 
tudunk. Most szeretnénk majd Mikulás cso-
magokat, valamint további élelmiszercsoma-

gokat osztani. Év végéig folyamatosan, szinte 
minden nap ezen fogunk dolgozni.”
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Megtartották ez évi utolsó ülésüket 
a kistérség polgármesterei
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GRÚZ DELEGÁCIÓ 
CEGLÉDEN

A grúz mezőgazdasági miniszterhelyettes 
látogatott Ceglédre, hogy több mindent 
meg tudjon az országban és a városban 
működő közmunkaprogramról. A Ceg-
léden jól működő rendszert szeretnék 
tovább vinni Grúziába is – mondták a 
találkozón.

TELT HÁZAS 
DIÓTÖRŐ

Telt házas közönség előtt ad-
ták elő a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem növendékei 
és hallgatói Csajkovszkij A 
diótörő című balettjét és szín-
padi művét december 5-én a 
Kossuth Művelődési Központ 
színháztermében. 

KÉT CEGLÉDI A DÍJAZOTTAK KÖZÖTT

Két ceglédi is elismerést kapott Pest megye napja 
alkalmából. Az Év Tűzoltó díjat vehette át Szikra 
Zsolt János, aki 34 éve szolgál Cegléden és rendsze-
resen részt vesz a toborzásban is. Az Év testnevelési 
és Sport díjat pedig Lőrincz Tamás, olimpiai baj-
nok birkózónak ítélte oda Pest megye közgyűlése.

(Fotó: CTV)
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Ünnepi hangversennyel készültek a Zeneiskola 
tanárai advent harmadik vasárnapján
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Minden jóérzésű ember első 
gondolatai között ott van 
az a szó, hogy „Köszönöm”. 
Egyetlen szó, egy jelentéssel, 
és még csak bátorság sem 
kell ahhoz, hogy kimondjuk. 
Hát tegyük meg azt sokszor 
és hangosan most, a 2021. 
esztendő végéhez érve, mert 
nagyon-nagyon sok honfi tár-
sunk érdemli meg. Orvosok, 
ápolók és mindenki, aki őket 
segítette az egészségügyben. 
És persze a rendvédelem és 
honvédelem területén szol-
gáló emberek, a pedagógusok, 
a vállalkozók, akik a nehéz 
helyzetben is haladtak előre. 
Ezer és ezer magyar ember 
tartotta mozgásban ezt az 
országot, őrizte a lendületet. 

Miattuk mondjuk ki bátran, 
hogy büszkén gondolunk 
az elmúlt évre. Amire úgy 
fogunk emlékezni, mint az 
újrakezdés évére. Akkor is, 
ha tovább tartott a járvány 
és a harc számtalan új kihí-

vással járt, amit a nagyvilág 
miatt szenvedünk el. Európa 
már-már kínos útkeresése a 

migrációs krízisben, és az ér-
telmetlen viták sem segítettek 
minket. Mégis, Magyarország 
mindvégig a legjobban telje-
sített az idén, mert a küzdés, 
a bátorság, az akarat és az 
újrakezdés vitte előre. Meg 
az életre szóló élmény, hogy 
sokan és ezerféle módon vet-
tek részt a közös munkában. 

Együtt védtük meg az elmúlt 
évek eredményeit.  

Úgy hiszem, hogy elérke-
zett az idő a továbblépéshez, 
hogy 2022 az építkezés éve 
legyen. Itt a lehetőség, mert 
betartottuk, amit ígértünk: 
Pest megye minden közössége 
lehetőségeket kap az iskolák, 
óvodák, közutak, a turizmus 
és a helyi vállalkozások fej-
lesztéséhez. 

Ez így is történt, megtartot-
tuk a szavunkat, így Cegléden 
is elérhetőek a számunkra 
fontos támogatások. Döntést 
hoztunk az emberek támo-
gatásáról, a nyugdíjasok és a 
családok megsegítéséről – a 
munka és a gyermekvállalás 
megbecsüléséről. Ez számom-
ra fontos mérföldkő, hiszen 
úgy gondoltam mindig is, 
hogy csak együtt lehetünk 
sikeresek. Legyen ez a pont 
az idei esztendő végére. 

Takáts László 
megyei képviselő

2022 AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
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A 2021-es év nagy kihívását a 
Covid-19 járvány adta, amely 
befolyásolta a közgyűlés mű-
ködését is. Összegezve az évet 
vannak általam pozitívan és 
negatívan megítélt dönté-
sek is. A megyei közgyűlés 
többségét a kormánypárti 
képviselők alkotják. Nehéz 
velük szemben az állaspon-
tunkat érvényesíteni, amely 
leginkább a Gödöt érintő té-
máknál válik nyilvánvalóvá. 
Gödi különleges gazdasági 
övezet esetében az ellenzék 
nagyerőkkel harcol az ott la-
kók érdekében. 

Az övezetből befolyt helyi 
adóbevételek felhasználására 
4 különböző alap lett létre-
hozva, annak ellenére, hogy 
az ellenzék mindenképpen 
Göd város számára szeretné 
az adóbevételeket visszajuttat-
ni. Az alapok esetében pedig 
megfigyelhető az országos 
tendencia, miszerint a kor-
mányhoz közel álló szerveze-
tek járnak jól. Mi továbbra is 
kiállunk a gödi honfi társaink 
mellett, akik a kedvezőtlen 
kormányzati többség által 

meghozott döntések elszen-
vedői. 

Pest megye már 2021-től 
önálló régióvá vált, ami szá-
mos pályázati lehetőséget 
nyit Cegléd számára is. Most 
indul a terület- és település-
fejlesztési operatív program 
(TOP) Pest megyében, amely 
pályázati lehetőséget kínál 
városunk számára is. Pest 
megyében kedvezményezett 
járás Cegléd, ami azt jelenti, 

hogy a különböző támoga-
tási felhívások, pályázatok 
elbírálásánál előnyt, illetve 
többletpontszámot jelenthet a 
pályázati kiírásoktól függően. 

A területrendezési terv elfo-
gadásával meg lett teremtve 
a megye fejlődésének iránya 
és kerete. A megyei terület-
fejlesztési tervezés a következő 
(2021-2027) Európai Uniós 
költségvetési időszak forrás-
felhasználását is orientálja. A 
megyei koncepció kialakítása 
is egyes térségek pályázati 
lehetőségeinek priorizálását 
vetíti előre. 

Még csak egy koncepció és 
a megvalósítás várat magára, 
de az önálló régióvá válás egy 
lépéssel közelebb visz minket 
ahhoz, hogy a tervekből va-
lóság legyen. 

Hatalmas tenni akarás van 
bennem Ceglédért, ezért 
is dolgozok a Ceglédi Ön-
kormányzat néhány tagjával 
szoros együttműködésben. 
Munkánknak köszönhetően 
folyamatosan szépül a város 
számos pontja (kutyafutta-
tó, szalétli, köztéri bútorok). 
Áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket és boldog új évet 
kívánok mindenkinek!

Varga Franciska
megyei képviselő

Számos pályázati lehetőség
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Az idei évre visszatekintve, 
úgy éreztük s gondoltuk, hogy 
a tavalyi évben kezdődő világ-
járványtól megszabadulva 
élhetjük életünket, de sajnos 
tovább kellett folytatnunk a 
küzdelmet. 

A tavasz továbbra is a 
védekezéssel telt el itt kö-
szönöm meg minden-
ki áldozatos munkáját és 
mindazoknak, akik tü-
relemmel s felelősséggel 
viselték a nehézségeket. 

Részvétem fejezem ki 
mindazoknak, akik csa-
ládtagot s barátot veszí-
tettek el. 

A Pest megyei közgyűlés 
augusztusig nem ülésezett, 
a fejlődés azonban, nem állt 
meg és a munka dinamiku-
san folyt. Pest megyét és az 
itt élőket érintő legnagyobb 
eredménye, hogy önálló ré-
gió lett. 

Pest megyei emberek, vál-
lalkozások, önkormányzatok, 
egyházi és civil szervezetek 
számára is megnyílhatnak az 

uniós pályázati lehetőségek a 
2022-2027 közötti időszak-
ban. A jövőben a Pest megyei 
cégek nem lesznek hátrányba, 
sőt ők lesznek a legnagyobb 
nyertesei a pályázati rend-
szernek.  

A megyei projektek közül 
több fejlesztés is befejeződött 
és került átadásra: egészség-
ház, kerékpárút, bölcsőde, 
vízelvezető hálózat. 

A megyében több kilométer 
hosszú kerékpárút épült, s kö-
zötte térségünkben is elkészült 
a Nagykörös és Cegléd közöt-
ti, mellyel biztonságossá vált a 
közlekedés a környékben élők 
számára. A jövő tervei között 
megyei forrásból épül meg 

a Cegléd és Csemő közötti 
kerékpárút. 

Novemberben a megyei 
közgyűlés döntött a megyei 
díjazottokról itt, köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik 
a hivatásukban vagy a min-

dennapokban képesek 
voltak a példamutató tet-
tekre, az átlagon felüli tel-
jesítményekre. Gratulálok 
a díjazottoknak a ceglédi 
Szikra Zsolt Jánosnak, Lő-
rincz Tamásnak, Szeleczki 
Szabinának. 

A jövő esztendőre kívá-
nok mindenkinek egész-

séget, s egyben kérek min-
denkit érezzen felelősséget 
családtagjai, barátai, szerettei 
iránt s olttassa be magát a 
koronavírus elleni vakcinával, 
hogy a jövő évünk boldog és 
egészséges legyen. Orbán Vik-
tor Miniszterelnök Úr szavait 
idézve: „Nincs más orvosság 
csak az oltás!”

Áldott, Békés Ünnepeket!
Dr. Prohászka Mónika

megyei képviselő

Remény éve 

Évértékelő 2021
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ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY  

 

MINTEGY 281 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁSBÓL ÚJULT MEG CEGLÉD ÉSZAKI RÉSZÉNEK 
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 

 
Cegléd Város önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
elnevezésű pályázaton „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Cegléd Északi 
városrészében” címmel mintegy 281 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott 
csapadékvíz elvezető rendszer felújítására, kiépítésére. 
 
A támogatásnak köszönhetően megújult a Malomtó-széli árokrendszer teljes szakasza a sportteleptől 
a körforgalomig. A malomtószéli tározó kotrásával a kapacitás jelentősen megnövekedett mintegy 
3500 köbméterre. Megújult a Mező utca teljes szikkasztó árokrendszere, illetve a Szűcs telepi 
városrész mögött elhelyezkedő úgynevezett C2-s csatornarendszer is. A projekt keretében egy új, 
nagy teljesítményű mobil szivattyút is beszereztek. A beruházás során a csapadékvíz elvezető 
rendszer műtárgyai (zsilipek, átemelők, átereszek) is teljes egészében megújultak. 

A fejlesztés közel 300 hektárnyi terület vízelvezetését kezeli, így megközelítőleg a városrészen élő 
mintegy 12.000 ember csapadékvíz kezelését oldották meg, ami az ott élők életminőségének javulását 
eredményezi. 

 

A pályázat címe: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Cegléd Északi 
városrészében” 

A pályázat azonosítószáma: PM_CSAPVÍZGAZD_2018/66 

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás. 

Támogató: Pénzügyminisztérium 

 
Kivitelezést végző cég:  ELASTIC’ 91 Kft. 
Projekt kezdésének dátuma: 2020. szeptember 08 
Projekt befejezésének dátuma: 2021. november 08. 
A támogatás összege: 280.129.996 Ft 
A projekt elszámolható összköltsége: 294.873.680 Ft. 



19. oldal

Napóra, homokóra, falióra, 
vekkeróra, zsebóra, karóra, 
állóóra, ingaóra, stopperóra, 
blokkolóóra, atomóra, digió-
ra… Terelőink a „téridőben”. 
Úgy vesznek körül bennünket, 
mint az útmutató nyilak; úgy 
szabályozzák sorslépteink 
irányát és ritmusát, mint a 
menetdiktáló sípszó; úgy kül-
denek céltámadásokra, mint 
a vadászkürt. Benne élünk az 
időben, időhatárok között.

Az órák az Idő szolgái. Néha 
csak éber fi gyelők, máskor se-
gítő segédek, olykor szigorú 
hajcsárok. Pontosak, sietnek, 
késnek. De gazdájuk ilyet soha 
nem tesz. Mert „ő” csak van. 
Az Idő időtlen. (Az idők vé-
geztéig – ez téves számítás.) 
„Nem az idő halad: mi válto-
zunk.” (Madách Imre) 

Óraüzlet a Piactér mögött, a 
Táncsics iskolával átellenben. 
Amint belép az ember a kis 
műhelyboltba, úgy tűnik fel, 
tavaszi berek hangjai fogad-
ják. A falakon – mint fákon 
a madarak – órák pityegnek. 
Ni-csak, ni-csak! – koncert-
szólók. Az ingák – lengő ágak 
– adják a ritmust. Bár nincs 
összhangzás és összmozgás, 
mégis harmóniává hasonul 
a hatás. A mester fi nom és 
precíz mozdulatokkal helyre-

igazítja a kizökkent időjárót. 
Egy anyuka várja, mellette 
két kicsi emberkéje tiktakol 
lábról lábra ingázva. Óramű-
pontossággal kész az óramű. 
A gyerekek versenyeznek érte, 
kinek fényesedjen a karján. 
Játszanak, még nem érzéke-
lik – boldog állapot – az idő 
sodró árját, könnyű papírha-
jóként ringanak a gyerekkor 
védett taván. Velük nevet az 
Idő az előre-vissza óraátál-
lításon, amely számára nem 
egyéb, mint folyómederben 
egy kavicson átbukó játszi 
hullám. 

A Kossuth téren, a templom 
előtt áthaladva hallom, hogy 
a nyűtt sorsúnak látszó férfi  
egy fi atalember felé emelgeti 
nehézkesen a lábait, s fáradt 
hangon megkérdezi: „Ifi úr, 
hány óra van?” A megszólított 
mobiltelefonjáról olvassa le a 
digitális választ. Ma már szin-
te mindenki utat mutat az óra-
mutatónak. De az idő a „régi”. 
(Vesd össze! „Mit rózsának hí-
vunk, / Bárhogyan nevezzük, 
éppoly illatos.” Shakespeare 
Júliájától) Valamikor tájé-
kozódásul azt tette a föld fi a, 
hogy a Nap járását kémlelve 
mondta ki talán a minutát is. 
Most is csak föl kellett volna 
néznie a kérdezőnek a temp-

lom toronymagasára, hogy 
meglássa az Idő üzenetét. De 
ő igazából csak észrevételező 
emberi szóra – kap-e? – volt 
kíváncsi. 

Mivel többarcú az Idő (pél-
dául a derűs idők két jelenté-
se), megtréfálhatja a büszke 
logikánkat is, hiszen: úgy fogy, 
hogy nő; úgy nő, hogy fogy. 
Harsányan adja ezt tudtunkra 
szilveszter éjjelén az óév és az 
újév váltásának pillanatában. 

Kedves fotós barátom 
félsz-szavát hallom, emlé-
kezvén: egy szinte hősi tet-
tű szívDOBogás váratlanul 
elhallgatott. Az utolsó órája 
sietett, nagyon sietett, felsőbb 
szÓRA. (Viszálykodók, önö-
sök, orrfennhordók fi gyelem! 
„Nála” nincs kivételezés!) 
Folytatja a sokra képes (!) 
kolléga: Meg kell becsülni 
minden napot! Én hazafe-
lé menet költőire fordítom 
(Horatius, Berzsenyi Dániel) 
ezt az intelmet: „Használd ki 
a pillanatot!”, „míg lehet, élj 
és örülj!”

Ennek véghezviteléhez jó 
órában mondom: ütött a cse-
lekvés órája. 

Koltói Ádám

JegyzetÓráról órára
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Ezzel az idézettel kezdődik 
az az 1986-ban készült tanul-
mány, amelyből részleteket 
már olvashattak a Ceglédi 
Hírmondó előző számában. 
Ez az idézet pedig nem csak a 
tanulmány, de annak a beszél-

getésnek a mottója is lehetne, 
amelyet Béres Károllyal, a 
zeneiskola nyugalmazott igaz-
gatójával készítettünk. 

– Miért olyan fontos ez a 
gondolat?

– Ez még a békéstarhosi volt 
iskolámhoz vezethető vissza. 
Az volt az első olyan zenei 
intézmény Magyarországon, 

ami kimondottan az úgy-
nevezett Kodály módszeren 
alapult. 1946-ban kezdődött 
itt az oktatás, sajnos 1954-ben 
megszűnt, de az óvodáskor-
tól az akadémiai szintig szóló 
módszert – gyakorlatban – itt 

próbáltuk ki először. Ez az idé-
zet az egész módszer lényegét 
magában foglalja, ráadásul 
véleményem szerint nem csak 
a zenei képzésre érvényes, ha-
nem az élet minden területére 
és minden szakmára. Mert ha 
minden magyar ember meg-
tenné ezt, hogy a legfelsőbb 
fokig fejleszti amihez a leg-

több adottsága és képessége 
van, akkor már régen egy 
nagyon boldog Magyarország 
lehetnénk. 

– Sok terv és próbálko-
zás után mikor lett valódi 
a remény, hogy zeneiskola 
működhet Cegléden?

– 1947-ben indult az a 
zenei tanfolyam, ami már 
több volt mint magán ze-
neoktatás. Zene oktatói 
munkaközösségek jöhettek 
létre, elsősorban a megye-
székhelyeken és a nagyobb 
városokban. Pest megyében 
pedig elsőként Cegléden, 
1951-ben. Mindenki cso-
dálkozott akkor is és most is, 
hogy miért éppen Cegléden 
lehetett ennek a központja, 
mikor olyan sok Budapest 
közeli városban is lehetett 
volna? Azért, mert ahol el-
indult, ott szinte minde-
nütt a Nagykőrösön végzett 
kántor tanítók indították 
el. Ez országos tendencia 
volt. Közvetlenül a háború 
után ők voltak azok, akik 
olyan sokoldalúan képzett 
kántortanítói végzettséget 
kaptak, hogy az úgynevezett 
készségtárgyakhoz is igen 
magas színvonalon értettek 
és ezt át is tudták adni. Ne-
kem óriási szerencsém volt, 
hiszen 1957-ben  – amikor 
én idekerültem Ceglédre 
– még sok ilyen kollégával 
találkoztam. Felejthetetle-
nek számomra, felejthetetlen 
emberek és szakemberek. 

– 1951-ben tehát elindul-

Egy zeneiskola születése
„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fo-
kig, hogy embertásainak mennél jobb hasznára lehessen, mert 
minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, 
hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emel-
kedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki ezt minél több 
embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője.”  

Kodály Zoltán
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hatott a zenei képzés Ceg-
léden. 

– És ez az indulás Bácskai 
József nevéhez kapcsolódik. 
Kiváló nagybőgős volt, a régi 
Bánságból került ide Ceg-
lédre, ide nősült. Kimagas-
ló szervezői adottságokkal 
rendelkező ember volt és 
mindjárt a háború után be tu-
dott kapcsolódni a művészeti 
szakszervezet életébe így a 
legfrissebb hírekkel, elképze-
lésekkel rendelkezhetett. Neki 
köszönhetően kerülhetett 
arra sor, hogy 1951-ben nem 
megyeszékhelyen, hanem Pest 
megyében elsőként Cegléden 
megnyithatta kapuját a zene-
iskola. Akkor még Abonnyal 
és Nagykőrössel, akik néhány 
év múlva önállósultak. 

– A körülmények nem vol-
tak ideálisak….ide érkezett 
néhány év múlva Igazgató 
Úr is. 

– Pedig Bácskai Józsefnek 
már volt egy merész elgondo-
lása korábban. A gimnázium 
melletti területre, a régi piac-
térre tervezték, hogy épül egy 
általános iskola, egy gimná-
zium és egy zenei intézmény 
is. Meg is épült a Várkonyi 
iskola, majd később a „Köz-
gáz”. De a zeneiskola olyan 
sokba került volna, hogy az 
nem valósulhatott meg. Így 
hát a Petőfi  utca sarkán álló 
épületben tanítottunk. Ott, 
ahol most a művelődési köz-
pont „B” épülete működik. 
Láttam, hogy az az épület 
nem egy stabil iskola. Nem 

az alapjai miatt. Arra töreked-
tünk, hogy egy új iskolatípust 
hozzunk létre. Ahhoz pedig 
egy komoly, masszív épület 
kell. Egy tanfolyamot még 
lehet ide-oda költöztetni, de 
egy iskolát nem. El kellett 
gondolkodni, hogyan tovább. 
Amikor megnősültem, nem 
csak a feleségem miatt vol-

tam nagyon szerencsés, de a 
kiváló építészmérnök apósom 
miatt is. Ő akkor még gyakor-
ló mérnök volt, Békéscsabán 
dolgozott, de Gyulán laktak. Ő 
volt az első az országban, aki 
egy zsinagógát – a gyulait – 
zeneiskolává tervezett át. Az-
óta is működik és sok ceglédi 
is tanult falai között. Mikor 
megtudtam, hogy pályázni 
lehetne az épület felújítására, 
három hét alatt elkészítettünk 
egy tanulmánytervet. Szó sze-
rint ásót ragadtunk, hogy az 
iskola udvarán több ponton 
is láthassuk, milyen a ház 
fundamentuma. Korábban 

egy gazdag kereskedő építet-
te a házat, megfelelő alappal, 
amire szó szerint és átvitt 
értelemben is építkezhet-
tünk volna. Ez a terv azonban 
nem valósult meg. Ám én is 
úgy éreztem, mint egykori 
békéstarhosi igazgatóm: ha 
egyszer lehetőség lesz arra, 
hogy olyan iskolát hozzak 

létre, ahol a vidéki gyerekek is 
ugyanolyan zenei képzettséget 
sajátíthatnak el vagy tanulhat-
nak meg, mint Budapesten, 
mindent megteszek ennek 
érdekében. A Városi Tanács 
végül 1965. novemberében 
döntött arról, új zeneiskolát 
kell építeni. Az új zeneiskola 
épületét 1969.május 19-én 
adták át, a ceglédi Építőipari 
Vállalat építette fel egy év és 
három hónap alatt. Az épület 
2,5 millió Ft-ba került. 

A zeneiskola története pe-
dig még csak itt kezdődött el 
igazán. 

Bekker Bernadett
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Pókembernek sok és sokféle kalandja volt már, de ilyen 

még soha. Lekerült róla a maszk, a világ megtudta, kicsoda 

ő igazából, és most egy egészen új veszéllyel is számolnia 

kell: a nyilvánossággal. Többé nem tudja, kényelmesen 

kettéválasztani a magánéletét és a szuperhős-világot. 

Doktor Strange-hez fordul segítségért, de attól csak még 

jobban megkavarodik a helyzet. Pókembernek olyan veszé-

lyekkel kell megküzdenie, amelyeknek a létezéséről eddig 

nem is tudott. De ha túléli őket, talán jobban megérti, mit 

jelent igazából pókembernek lenni. Rendező: Jon Watts

Szereplők: Angourie Rice, Tom Holland, Zendaya, Benedict 

Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA

FILMAJÁNLÓ:
PÓKEMBER: NINCS HAZAÚT

mozi-
műsor

DECEMBER 23-TÓL DECEMBER 29-IG
Patkós Irma terem
12.23-án.csütörtökön 15:15 órai kezdettel

12.24-én pénteken 14:30 órai kezdettel

12.25. – 12. 29. szombattól szerdáig 15:15 órai kezdettel

Clifford, a nagy piros kutya-amerikai, családi animációs fi lm 

12.23-án csütörtökön és 25-én szombaton 17:00 órai kezdettel

12.26. – 12. 29. vasárnaptól szerdáig 19:30 órai kezdettel

Mátrix feltámadások-amerikai akció, sci-fi 

12.23-án csütörtökön és 25-én szombaton 20:00 órai kezdettel

12.26. – 12. 29. vasárnaptól szerdáig 17:00 órai kezdettel

Pókember: Nincs hazaút-amerikai akció, sci-fi 

12.25. – 12.29. szombattól szerdáig 13:15 órai kezdettel

Karácsonyi mesék-svéd vígjáték

Huszárik Zoltán terem
12.23-án csütörtökön és 25-én szombaton 15:45 órai kezdettel

12.24-én pénteken 14:45 órai kezdettel

12.26. – 12. 29. vasárnaptól szerdáig 17:45 órai kezdettel

El a kezekkel a papámtól-magyar családi fi lm

12.23-án csütörtökön és 25-én szombaton 17:45 órai kezdettel

12.26. – 12. 29. vasárnaptól szerdáig 15:45 órai kezdettel

Buena Vista Social Club: Adios-feliratos, amerikai, zenés 

dokumentumfi lm

12.23-án csütörtökön és 25-29. szombattól szerdáig 19:45 

órai kezdettel

Goya gyilkosságok-feliratos, spanyol, misztikus krimi

12.25. – 12.26. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel

Én és a sárkányom- szinkronizált, norvég családi fi lm

DECEMBER 30-TÓL JANUÁR 5-IG
Patkós Irma terem
12.30-án csütörtökön és 01.02-én vasárnap13:15 órai kezdettel

Karácsonyi mesék-svéd vígjáték

12.30-án csütörtökön és 01.02-01.05. vasárnaptól szerdáig 

15:15 órai kezdettel

Clifford, a nagy piros kutya-amerikai, családi animációs fi lm 

12.30-án csütörtökön 17:00 órai kezdettel

01.02 – 01. 05. vasárnaptól szerdáig 19:45 órai kezdettel

Mátrix feltámadások-amerikai akció, sci-fi 

12.30-án csütörtökön 20:00 órai kezdettel

01.02 – 01. 05. vasárnaptól szerdáig 17:00 órai kezdettel

King’s Man: a kezdetek-amerikai akció, vígjáték

Huszárik Zoltán terem
12.30-án csütörtökön 15:45 órai kezdettel

01.02. – 01. 03. vasárnaptól hétfőig  17:45 órai kezdettel

01.04 – 01.05. keddtől szerdáig  20:00 órai kezdettel

A művészet templomai: Salvador Dalí ifjúkora-feliratos, spa-

nyol dokumentumfi lm

12.30-án csütörtökön 17:45 órai kezdettel

01.02. – 01. 03. vasárnaptól hétfőig  19:45 órai kezdettel

01.04 – 01.05. keddtől szerdáig 15:30 órai kezdettel

Én vagyok a te embered-feliratos, német vígjáték

12.30-án csütörtökön 19:45 órai kezdettel

01.02. – 01. 03. vasárnaptól hétfőig  15:15 órai kezdettel

01.04 – 01.05. keddtől szerdáig  17:30 órai kezdettel

Pókember: Nincs hazaút- amerikai akció, sci-fi 

01.02-én vasárnap13:30 órai kezdettel

Én és a sárkányom- szinkronizált, norvég családi fi lm
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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: 
Szokolai Attila
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik kéthetente 
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és 
            Szokolai Attila
 Nyomdai munkák:

Ceglédi
Hírmondó

ÉV VÉGI 
MUNKAREND

Értesítem a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfeleit, hogy

December 27-én, hétfőn 12:00 - 16:00 óráig,
28-án, kedden 8:00 - 12:00 óráig,
29-én, szerdán pedig 8:00 - 16:00 óráig

ügyeleti rendben lesz ügyfélfogadás!

December 31-én, pénteken 
a hivatal zárva tart.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Ez a változás a Kormányablak és a Járási 
Hivatal ügyfélfogadására nem terjed ki!

Átadták a ceglédi matematika-
tanárok, magyartanárok és az 
idegennyelvtanárok számára 
alapított Év Tanára díjakat a 
Kossuth Lajos Gimnázium 
dísztermében. Dr. Rorák Imre 
Emlékdíjat ítéltek oda Biróné 
Molnár Krisztinának, a Tán-
csics Mihály Általános Iskola 

tanárának és Sipos Emesének, 
az Unghváry László Szak-
képző Iskola tanárának. Vel-
key Imre Emlékdíjat kapott 
Kis Erzsébet, a Református 
Általános Iskola tanára, vala-
mint G. Biró Lilla, a Ceglédi 
Kossuth Lajos Gimnázium 
pedagógusa. Tóth Czifra Mi-

hály Emlékdíjat vehetett át 
Kássáné Göndör Andrea, a 
Várkonyi István Általános Is-
kola tanára és Tóth Róbert, a 
Török János Szakképző Iskola 
pedagógusa. Egy új elismerést, 
a ceglédi Foucault-inga-díjat 
pedig Tűri László vehetett át.

(Fotó: Kisfaludi)

Átadták az Év Tanára elismeréseket
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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 -
!


