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HÍREK
Kezdődhet az új rendelő építése

FEJLESZTÉSEK
Újabb okos zebrák a városban
MŰVÉSZET
Porcelántestekbe rejtett mesék

FÖLDI LÁSZLÓ ÁTVETTE A MEGBÍZÓLEVELET
(Negyedik ciklusát kezdi a parlamentben, interjú a 4-5. oldalon)
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KÖZÉLET
Ülésezett a testület

8-9. oldal

HÍREK 
INNEN-ONNAN
10.-11, 16-17. és 24-25. 
oldal

JEGYZET
ANYÁK NAPJA

19. oldal

NÉGY ÉVTIZED
Interjú 

Darányi Ágnessel

22-23. oldal

MENNYIRE HATÁSOS 
A CEGLÉDI GYÓGYVÍZ? 

Krónikus deréktáji fájdalommal küzdő 
betegeket keres a Budai úti Fürdő, akik 
részt vennének egy kutatásban. A tanul-
mány lényege, hogy kiderüljön, a ceglédi 
gyógyvíz hatására mennyire enyhülnek a 
panaszok hosszú távon és a betegek hangu-
latára milyen hatással van a fürdőkúra. 40 
és 75 év közötti betegek jelentkezését vár-
ják. A kutatásban való részvételért cserébe 
fürdőbelépőt kapnak ajándékba a betegek.



3. oldal

Sikeresen kiosztották a szelektív 
hulladékgyűjtő edényeket, a házhoz-
szállítással kapcsolatban mintegy 400 
megkeresés érkezett a Nemzedékek 
az Alföld Kapujáért Alapítványhoz. 
Az idős, mozgáskorlátozott szemé-
lyeknek az alapítvány segített a kukák 
szállításában. A sárga fedelű kukákba 
is azok a dolgok kerülhetnek, mint 
a sárga zsákokba, vagyis papír, mű-
anyag és fém.  

Papírból egyebek mellett kartondoboz, 
hullámpapír, szórólap, füzet, műanyagból 
PET palack, kupak, kozmetikai és tisztít-
ószeres fl akonok, fólia, joghurtos, tejfölös, 
margarinos dobozok, a fémből pedig üdítős, 
sörös, energiaitalos és konzervdobozt is 
beledobhatunk. Ami nagyon fontos, hogy 

csak kiöblítve, laposra taposva helyezzük 
ezeket a szelektív kukába. Amennyiben 
más kommunális szemetet is beleteszünk 
a DTKH nem fogja elszállítani. A szelektív 
kukába ne tegyünk egyebek mellett üveget, 
használt papírzsebkendőt, használt szalvé-
tát, felvágottak csomagolását, hungarocellt, 
videókazettát.

Cegléd Város Önkormányzata és a 

35 éves Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2022. május 6-án 16 órakor tartandó Városalapítók Napi Ünnepségre.

ÜNNEPI MŰSOR
Helyszín: Eötvös téri Városalapítók szobra

 •  A Református Általános Iskola és Óvoda tanulóinak ünnepi műsora
 • A Városalapítók szobrának koszorúzása

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS ÉS KOSZORÚZÁS
Helyszín: a Városháza udvarán található Pantheon

 •  Emléktábla-avatás Tóth István, az Évszázad Kiváló Fotóművésze tiszteletére
   Beszédet mond: Dr. Csáky András polgármester
 • Emléktáblák koszorúzása
 •  A Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület jubileumi kiállításának  

megnyitója (Helyszín: Városháza aulája)
 •  A Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület  

díszközgyűlése (Helyszín: Városháza Díszterme)

 2022. május 6.

Városalapítók Napi Ünnepség

MI KERÜLHET A SÁRGA KUKÁBA?
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– Hogyan értékeli a válasz-
tási eredményt?

– A Fidesz-KDNP fölényes 
győzelmet aratott április 3-án. 
A kormánypártok minden 
korábbinál több szavazatot 
kiérdemelve kétharmados, 
alkotmányozó többséggel ren-
delkeznek az Országgyűlés-
ben, ami hatalmas elismerés, 
de egyben hatalmas lehető-

ség és felelősség is. Személy 
szerint én is most kaptam a 
legtöbb szavazatot 2010 óta, 
59,11 százalékos eredményt 
értem el. Vesztesek és elemzők 
sok okosságot összehordanak 
ilyenkor, de én csak annyit 
mondok: azért nyertem most 
is, mert mindig az itt élők Föl-
dije voltam, most is az itt élők 
Földije vagyok, és mindig is 

az itt élők Földije maradok. 
Köszönöm mindenkinek, meg 
fogom szolgálni a bizalmat. 
A kampány véget ért, most 
minden itt élőért dolgozom 
tovább.

– Én azért mégis arra ké-
rem, hogy röviden értékelje 
a kampányt.

– A választók a békét, a biz-
tonságot és a fejlődést válasz-
tották a háborúval, a bizony-
talansággal és a leszakadással 
szemben. Az emberek bizalma 
arra kötelez bennünket, hogy 
következő négy évben is eze-
ket az értékeket és érdekeket 
kövessük. A budapesti bubo-
rékellenzék történelmi vere-
séget szenvedett, mert megint 
magával foglalkozott, és nem 
a nemzettel. Most is ezt teszik. 
Látom, hogy máris egymást 
marják. Hogyan tudtak volna 
ők kormányozni, főleg ilyen 
járványos, háborús időkben?! 
Belegondolni is rossz. Meg-
tagadták az összes elvüket, 
egymás ellen megalakult pár-
tok, ősellenségek álltak össze, 

„Meg fogom szolgálni a bizalmat”
Interjú Földi László újraválasztott országgyűlési képviselővel

Negyedik parlamenti ciklusát kezdi meg Cegléd, Nagykőrös 
és több más Pest megyei település Fidesz-KDNP-s képviselője 
május másodikán. Földi László szerint a választók bizalma arra 
kötelezi, hogy következő négy évben is a békét, a biztonságot 
és a fejlődést szolgálja az Országgyűlésben. A politikussal meg-
bízólevelének átvétele után beszélgettünk.
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a miniszterelnök-jelöltjüknek 
egyetlen értelmes mondata 
nem volt még, az embereket 
érintő és érdeklő problémákra 
még csak meg sem kíséreltek 
érdemi megoldást találni. A 
koronavírus-járvánnyal és az 
orosz-ukrán háborúval kap-
csolatban Magyarország elemi 
érdekeit sértő gondolatokat, 
sőt terveket és követeléseket 
fogalmaztak meg. Fogalmuk 
sincs arról, hogy az ország 
nagy részét kitévő vidéken mi 
a fontos az embereknek, mert 
nem is ismerik, sőt lenézik 
a vidéket, csak a Nyugatot 
majmolják kritikátlanul. Csak 
a hatalom megszerzésére szö-
vetkeztek, és tiszteletlenek, 
sértőek voltak még a saját 
választóikkal, aztán a kudarc 
után egymással szemben is. 
Már a választás éjszakáján 
cserben hagyták egymást, 
amit pedig azóta bemutat-
nak, az a legszánalmasabb, 
legméltatlanabb vergődés, 
amit közéleti pályafutásom 
során láttam. Nem változnak, 
nem tanulnak. Oda kerültek, 
ahová valók. Ennyit róluk és 
a kampányról... Beszéljünk a 
jövőről.

– Mielőtt még a jövőről 
beszélnénk, néhány szó 
a múltról. Mert van miről 
bőven. Rengeteg fejlesztés 
történt a választókerület-
ben az elmúlt években, 
melyekre a legbüszkébb?

– A Pest megyeiek támo-
gatásával nagyon szép ered-
ményeket értünk el együtt az 

elmúlt években. Térségünk 
előrelépéséhez elengedhetet-
len volt az úthálózat fejlesz-
tése. Sokan beszéltek erről 
a Fidesz 2010-es kormányra 
kerülése előtt, még sem tet-
tek semmit. Mi nem csak 
beszéltünk róla, hanem meg 
is valósítottuk. Az autóutat 
ma már Törökszentmikló-
sig használhatják az autósok. 
A további szakaszok építése 
pedig folyamatban van. Ez a 
fejlesztés egyértelműen meg-
növelte a régió tőkevonzó ké-
pességét. Büszke vagyok arra 
is, hogy sikerült Pest megyét 
leválasztani a központi régi-
óról, ezáltal nagyon jelentős 
európai uniós források nyíltak 
meg a térség vállalkozásai, 
önkormányzatai és intéz-
ményei számára. Sokat dol-
goztunk érte. A Magyar Falu 
Programon keresztül pedig a 
kistelepülések megerősödé-
sét tudjuk segíteni. A falusi 
életminőség javítása azért is 
fontos, hogy megállítsuk az 
ott élők elvándorlását. Aki 
kistelepülésen szeretne élni, 
az meg is tehesse.

– Hogyan folytatódik a 
munka Cegléden és a tér-
ségben? Melyek azok a 
területek, a melyekre nagy 
vagy az eddigieknél is na-
gyobb hangsúlyt kell fek-
tetni?

– Sok feladatunk van még. 
A legfontosabb, hogy foly-
tassuk és fejezzük be a meg-
kezdett beruházásokat. Jól 
halad a ceglédi sportcsarnok 
építése. Még az idén át fog-
juk adni. A Cegléd-Nagy-
kőrös közötti kerékpárutat 
rövidesen birtokba vehetik a 
kerékpárosok. A régóta várt, 
Ceglédet Csemővel összekötő 
kerékpárút építése is hamaro-
san elindul. Már biztosított a 
költségvetése a kórház terüle-
tén kialakításra kerülő új ren-
delőintézetnek és a Kossuth 
Lajos Gimnázium teljes körű 
felújításának. Természetesen 
új projektek elindítása is terv-
ben van. Szeretnénk további 
útfejlesztéseket és intézményi 
felújításokat megvalósítani, és 
az ivóvízhálózat rekonstruk-
ciójára is szükség van. Nincs 
idő lazításra. Előre megyünk.



6. oldal

Első körben négy helyen újulnak meg jár-
daszakaszok a városban. Az önkormányzat 
idei költségvetésében meghatározott járda-

felújítási program keretében első ütemében 
a Mező utca temető melletti szakasza, a 
Damjanich utca – Felház utca kereszteződé-

sének egyik járdaszakasza és a Jászberényi 
út temető melletti járdájának szakaszos 
felújítása szerepel, illetve a Malom tér, ahol 
a közelmúltban kezdték el a járdafelújítási 
munkálatokat. A park és környékének meg-
újulása ezzel nem ér véget, hiszen tervben 
van további zöldterületek kialakítása és a 
közvilágítás megújítása is. Továbbá az óvoda 
előtt parkolókat is szeretnének kialakítani. 

Újabb okos zebrákkal segítik Cegléden a bizton-
ságosabb közlekedést. A Széchenyi úton, a Bem 

Elkezdték a ceglédi játszóterek felújítását, 
fejlesztését. Összesen tíz játszótér fog új 
játszóeszközökkel gazdagodni. De nem-
csak új játékok kerülnek ki, hanem drót-
kerítéseket is lecserélnek, továbbá néhány 
helyre térfi gyelőkamerát is kihelyeznek. 
A munkálatokat a Köztársaság utcai lakó-
telepen, valamint a Kossuth Ferenc utcán 
lévő régi fa játszótéren kezdték. 

Iskola előtt, valamint a Kőrösi út-Hattyú 
utca kereszteződésében is befejeződtek a 
munkák. Ezekkel együtt hat hely van a vá-
rosban, ahol biztonságosabban kelhetnek 
át a járókelők: a Kereskedelmi iskola előtt, 
a postánál, a gimnáziumnál, a strandnál, 
a Jászberényi úton a Bem iskolánál és im-
már a Kőrösi úton is mozgásérzékelők és 
villogó fények segítik az átkelést. Az eddig 
tervezettek közül már csak a Református 
iskola előtti átkelőhely maradt hátra. 

FEJLESZTÉSEK A VÁROSBAN
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CEGLÉD 
Vörösmarty tér

2022. MÁJUS 29. VASÁRNAP 

PÖTTYÖS

Továbbá: bábelőadás • különleges járművek • foglalkoztatók • mesterségbemutató 
kézműves kirakodóvásár • ugrálóvárak • arcfestés • játék csere-bere  

 városépítő játék és számos egyéb program vár kicsit és nagyot! 

IDÉN IS KERESSÜK PÖTTYÖRSZÁG URALKODÓJÁT! 
RÉSZLETEK 2022. MÁJUS 9-TŐL A FACEBOOK OLDALUNKON: facebook.com/kossuthmuvelodesikozpont

Koncertek Youtuber- 

találkozó
Kézműves 

játszóház
Állati  

bemutató
Tánc- és 
sport-  

bemutatók
Népi  

fajátszótér

ÚJDONSÁG!

Tudatos 

Szülők Sátra

 (előadások

szülőknek) SPORT-
SZIGET

FOLKUDVAR A CSALÁDOKNAK
Húsvéti Folkudvarral készült a Kossuth Művelődési Központ 
és a Cegléd Táncegyüttes Egyesület nagyszombatra. A boron-
gós, esős időjárás miatt a kamaratermében várták a családokat 
kézműves foglalkozások, böjti énekek, de táncolni is lehetett. 
Mindemellett pedig szebbnél szebb kézműves termékeket 
vásárolhattak az érdeklődők. 
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Megújuló járda, bővülő játszótér, 
intézményi felújítások

város-
háza

135 millió forint plusz forrást 
biztosít az önkormányzat a 
Nefelejcs utcában megépülő 
bölcsőde költségeihez. Ugyan 
erre még 2020-ban pályázaton 
nyert forrást a város, de olyan 
nagy mértékben megemelked-
tek az árak, hogy az ajánlattevő 
cégek közül senki nem tudná a 
korábban tervezett 505 millió 
forintból megépíteni. Elkészült 
az idei intézményi felújítási 
terv. Mintegy 28 millió forin-
tot fordít a város arra, hogy 
megújulhasson – több más 
mellett – a Pesti úti óvoda „A” 
épületének teteje, a Malom téri 
óvoda egyik mosdója, illetve a 
Budai úti óvoda csoportszobái, 

konyhája és előtere. De jut 
pénz majd a Kossuth Múzeum 
földszinti vizesblokkjának fel-
újítására és a szennyvízelvezető 
csatorna átalakítására is. 

Forgalom sebességet csillapí-
tó útelem, vagyis fekvőrendőr 
lesz a Kazinczy utcában, a 
református iskolába érkező 
gyerekek és szüleik védelme 
érdekében – erről is döntöttek 
a képviselők. Elfogadták az ön-
kormányzat vagyongazdálko-
dási koncepcióját is. Erre azért 
volt szükség, mert a vagyon-
gazdálkodási terv középtávú 
célkitűzéseinek időszaka lejárt, 
szükségessé vált a koncepció 
felülvizsgálata. Elfogadta a 

felajánlást és tulajdonba vette a 
város Blaskó Sándor szobrász-
művész Pelikán című köztéri 
alkotását, melyet a Köztársaság 
és Dugovics utca kereszte-
ződésében található parkban 
helyeznek majd el.

A Czigle frakció képviselője, 
László Ágnes önálló képviselői 
indítványt nyújtott be. Ebben 
úgy fogalmaz: a februári testü-
leti ülésen már megkísérelte a 
Szolnoki úti játszótér fejlesz-
tésére vonatkozó javaslatát 
elfogadtatni. Akkor a többség 
nem támogatta. Most arra 
hivatkozva nyújtott be újabb 
előterjesztést, hogy folyama-
tosan érkeznek a lakossági 
megkeresések, mely szerint 
jelenleg egy olyan eszköz sincs 
a játszótéren, amin a legkiseb-
bek – a 3 és 8 év közötti gyere-

A képviselő-testület az idei költségvetés tervezésekor 70 millió 

forintot különített el járdák építésére és felújítására. Az ahhoz 

készített rangsor 23. helyén szerepelt a Törteli úti járda szaka-

szos javítása a kórháztól a vasúti átjáróig. Mindeközben kiderült, 

a gimnázium – az épület felújítása alatt – a volt EVIG felújított 

épületét használja majd. Így halaszthatatlanná vált a járda fel-

újítása. A testület arról döntött, a munkának mihamarabb el kell 

kezdődnie, illetve meg kell vizsgálni a lehetőségét annak, hogy 

a járda felújítása, kialakítása a terep és tulajdoni viszonyok isme-

retében folytatható-e a vasúttól egészen az Evig volt épületéig.

Megújul a Törteli úti járda, egyelőre a kórháztól a vasúti átjá-
róig, több intézményben is felújítások kezdődnek a nyáron és 
fekvőrendőr lesz a Kazinczy utcában. Sok más mellett ezekről 
döntött a testület áprilisi ülésén.
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kek – csúszdázni vagy mászni 
tudnának biztonságosan, pedig 
a lakótelepen több ilyen kis-
gyermekes család is él. Ezért 
most újra azt kérte, módosítsák 
a korábban elfogadott listát, ke-
rüljön bele 8. helyre – konkrét 
játszóeszköz megnevezésével 
– a Szolnoki úti játszótér is. A 
Fidesz frakció önkormányzati 
képviselője Klément György 
azonban egy másik határozat 
elfogadására kérte a testületet. 
Indoklásában elmondta: újabb 
játszóeszközt biztonságosan 

már nem lehetne elhelyezni, 
ezért a lekerített terület bőví-
tésére is szükség van, illetve a 
nagyobb eszközhöz többletfor-
rást is rendelni kell. A testület 

végül ezt a javaslatot fogadta el, 
egyhangú szavazással.  A Kép-
viselő-testületi ülés döntéseiről 
bővebben a www.cegled.asp.
lgov.hu oldalon tájékozódhat.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2021. évi helyi 

iparűzési adó bevallás benyújtásának és az adó befi zeté-

sének határideje 2022. május 31. Az iparűzési adó alanya 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 52. § 26. 

pontja szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a 

gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra 

haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző egyes – vállal-

kozási tevékenységet végző – magánszemélyek, őstermelők 

jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás 

alatt lévő jogi személyeket is, az egyéni cégek, az egyéb 

szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás 

alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket. Az adó-

alanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység 

utáni adókötelezettség, így – többek között – bevallás-be-

nyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye 

található. (Htv. 52. § 31., 41.)

Adóbevallás benyújtásának formája és a módja

2021. január 1-jétől a vállalkozók/vállalkozások - fő-

szabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell 

elektronikusan benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. 

Az ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján 

https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők.

21HIPA - Bevallás a helyi iparűzési adóról 

iparűzési tevékenység esetén

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési 

adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bár-

mely korábbi az állami adóhatóságon keresztül elektronikus 

úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program 

használatával teljesítheti. 

A bevallást – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerin-

ti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazó 

KATA-alany kivételével – általános esetben az adóév 

utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a 

naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-éig 

kell benyújtani!

Azok a magánszemély vállalkozók, akik nem egyéni 

vállalkozóként végzik tevékenységüket, a HIPA bevallást 

papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is be-

nyújthatják.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása 

az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófi zetést 

is változatlanul az önkormányzat számlájára kell teljesíteni!

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fi zetési kötelezettsé-

get Cegléd Város Önkormányzat iparűzési adó beszedési 

számlájára lehet megfi zetni. 

Helyi iparűzési adó beszedési számla: 11742025-

15394772-03540000

Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző

HIPA BEVALLÁS KÖZELGŐ HATÁRIDŐ
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UNGHVÁRY KUPA

Atlétika versenyt rendeztek a keres-
kedelmi iskolában. A 20 éves múlttal 
rendelkező Unghváry Kupán a város 
középiskolásai mérettették meg ma-
gukat. Egyéniben is hirdettek győz-
teseket, a vándorkupáért pedig idén 
is az iskolák versenyeztek.

VIRÁGVASÁRNAPI 
KONCERT

Idén is hangversennyel kedveskedett 
a zeneszerető közönségnek virágva-
sárnapon a ceglédi fúvószenekar. A 
református gyülekezeti házban tartott 
koncerten tíz zeneszám csendült fel, 
köztük volt Ennio Morricone, Dés 
László és Bhrams egy-egy műve is.

FUTÓFESZTIVÁL

Május 28-án lesz az I.Ceglédfürdő Futó-
fesztivál. A szervezők a Ceglédi Futó-
klub tagjai helyszínbejárást tartottak a 
Budai úti tónál, hiszen ide várják majd 
a versenyzőket. Eddig az ország minden 
pontjáról akadnak jelentkezők. Szombat-
helyről, Nyíregyházáról, de Erdélyből és 
Németországból is érkeznek majd futók.

KORSZERŰSÍTÉS

Néhány hónap múlva befejeződik a 
ceglédi tűzoltó laktanya épületének 
energetikai korszerűsítése. A felújítás 
keretében a padlásfödém és a hom-
lokzat is hőszigetelést kap. Lecserélik 
a szertárkapukat és napelemeket is 
telepítenek az épületre. 

A hírekről bővebben a www.ctv.hu oldalon, valamint a Városi Televízió facebook oldalán és youtube csatornáján!
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INFORMÁCIÓS TÁBLÁK

Okostelefonnal leolvasható 
QR-kóddal ellátott táblák kerültek 
a város 20 középületének falára. A 
Kossuth Múzeum pályázaton nyert 
pénzt ezek megvalósítására. Az in-
formációs tábláknak köszönhetően 
így pár másodperc alatt a Múzeum 
honlapján találhatjuk magunkat, 
ahol bővebben olvashatunk az 
épületek történetéről. 

Átadni a zene szeretetét, mindig ez volt a leg-
fontosabb – fogalmazott 90. születésnapján dr. 
Kiss Mihályné, vagy ahogy szinte mindenki 
ismeri, Cica néni. 

A kerek évfordulón a zeneiskola hangverseny-
termében köszöntötték őt a város vezetői, 
egykori és jelenlegi tanítványai, tisztelői. 

HAT MILLIÓ FORINTNYI SEGÍTSÉG
Több mint hat millió forintnyi adományt 
vitt egy ukrán határhoz közeli településre 
a Ceglédi Tankerületi Központ. 24 iskola 
gyűjtött a menekültek számára. Tisztálkodó-
szerek, bébiételek, takarók, és vitaminok is 
kerültek a segélyrakományba. A tankerületi 
központ minden diáknak és pedagógusnak 
emléklapot nyújtott át, akik részt vettek az 
orosz-ukrán háború menekültjeinek szerve-
zett adománygyűjtésben. 

SSSSSSSSSSZZZZZZZZZZZZZZZZÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSSNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPIIIIIII MMMMMMMMMEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEETTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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A porcelánbabák csupán egy 
pici epizód a babák többezer 
éves történetében, s mára 
kicsit távolinak is érezhet-
jük a gyermekek világától, 
de a maguk korában nagyon 
népszerűek voltak! Hazánkba 
Németországból és Francia-
országból érkeztek. Születésük 
története az 1840-es évekig 
nyúlik vissza. Kezdetben má-
zas porcelánbabákat készí-
tettek, melyeken kizárólag 
hölgyeket mintáztak meg, s 
anyagukban úgy néztek ki, 
mint a porcelán étkészlet a 
vitrinben. 

Két évtizeddel később jelen-
tek meg a biszkvit porcelán-
babák, melyek anyaga már 
lehetővé tette a valósághű 
modellálást és színezést. A 
festett szemeket üvegszemek 
váltották fel, s megjelentek a 
valódi hajból készült parókák.

Az 1880-as évekig kellett 
arra várni, hogy az addig for-

galomba hozott hölgy babák 
mellett megjelenjenek a cse-
csemőbabák és a különböző 
karakterű, valódi gyermekar-
cokat mintázó porcelánbabák. 
Ugyanakkor ezek merev arcá-
ról még hiányzott az érzelem.

A XX. századi ún. karakter-
babák viszont már nevetnek, 
sírnak, rácsodálkoznak… 
ugyanúgy, ahogy a valódi 
gyerekek. Hazánkban so-
kan gyűjtik a porcelánba-

bákat, azonban készítésével 
alig néhányan foglalkoznak. 
Egészen Tátig kell utaznia 
annak, aki porcelánbaba ké-
szítővel szeretne találkozni. 
Vagy, ellátogatni a Ceglédi 
Galériába, ahol május 6-án 
nyílik a „Lélek a porcelánban” 
című kiállítás. A tárlat elő-
készítése során beszélgettünk 
Czibuláné Csicsman Erzsébet 
gyémántkoszorús babakészítő 
mesterrel, a Táti Porcelánbaba 
Klub művészeti vezetőjével.

– Meséljen kérem a klub 
megalakulásáról.

– 2005 decemberében kiál-
lításom nyílt a táti kultúrház-
ban. A látogatóknak nagyon 
tetszettek a babáim, volt, aki 
a kiállítás minden napján 
gyönyörködött bennük. Ká-
tai Ferencné akkori igazgató 
támogatásával 2006. január-
jában már meg is alakult a 
porcelánbaba készítő klub. 
Jelenleg 15 aktív, lelkes taggal 
működünk. Én öntöm ki szá-
mukra a testrészeket, melyek 
megmunkálása még rengeteg 
időt és kézügyességet igényel. 
Egy alapformából egyébként 

„Mert mi a baba? Egy csepp titok. Nem tárgy, nem élőlény. 
Kézzelfogható varázslat. A kisgyermek kezében kulcs, mely 
megnyitja számára a mesék világát. A felnőtt pedig, aki kitalálja 
és megteremti, mialatt ezt teszi, megfürdik az örök ifj úság for-
rásában.” (Remsey Ágnes)

LÉLEK A PORCELÁNBAN
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számtalan egyéni karakter 
születhet, tehát nem szüksé-
ges minden egyes darabhoz 
új alapot készíteni, hiszen a 
sminkkel, szemekkel, a paró-
kával rengeteg lehetőségünk 
van a „játékra”.

– Beavatna a készítés fo-
lyamatába?

– Mindennek az alapja a 
gipszforma. 20-25 évvel ez-
előtt külföldön nagy divat volt 
a porcelánbaba készítés, sőt, 
az iparművészek által terve-
zett babáknak a gipszformáit 
meg lehetett vásárolni. Vi-
szonylag jó áron tudtam én 
is beszerezni a formakész-
letemet, ami mára több száz 
babából áll. Ezenkívül én 
saját modelleket is készítek. 
Ez azt jelenti, hogy magát az 
alapformát is én készítem el.

Ehhez modellgyurmát hasz-
nálok. A pozitív fej, kezek és 
lábak alapján elkészítem a 
negatív gipsz öntőformákat, 
melyeket porcelánmasszával 
töltök meg. Amikor ez az 
öntvény megszárad, utána 
kezdődik tulajdonképpen a 
porcelánbaba készítés. 

A legtöbb alkotó csak itt 
csatlakozik be a munkába, 
amikor már ki vannak önt-
ve a testrészek. Következik a 
csiszolás, a szemüregek, kör-
mök kialakítása, majd 1220 
fokon kiégetem. Ha minden 
rendben van – mert sajnos az 
égetés során is előfordulhat, 
hogy megpattan, megreped az 
anyag – akkor újabb, többféle 
szemcseméretű csiszolópa-

pírral fi nomítjuk a felületét. 
Fölpolírozzuk, azután az egész 
test kap egy alap festék réte-
get, ezt újra égetni kell, utána 
elkezdjük sminkelni, de ezzel 
is legalább még 2-3-szor éget-
jük.  Tehát legalább ötször 
kemencébe kerül a baba, mire 
azt mondom, hogy a porcelán 
részek készen vannak.

Ezt követően ezeket az ál-
talunk varrt textiltestre erő-
sítjük, majd kap a baba egy 
csontvázszerű műanyag szer-
kezetet, ami egyrészt gon-
doskodik róla, hogy a 60-80 
cm-es testek stabilan álljanak, 
illetve különböző mozdulato-
kat megtartsanak. Következik 
az üvegszem elhelyezése, majd 
az eredeti hajból kialakított 
paróka felragasztása. 

– Az egyéni munkákból ál-
lították össze azokat az élet-
képeket, melyeket Cegléden 
is bemutatnak. Mennyire 
fontos szempont például 
egy történelmi enteriőr el-
készítése során a hitelesség? 

– Nagyon fontos, éppen 
ezért azok elkészítését ala-
pos kutatómunka előzi meg. 
A babák kialakításán túl az 
eredeti szabásminták alapján 

varrjuk meg a korhű visele-
teket. Igyekszünk azokat az 
anyagokat, színeket használni, 
mint amiket az adott szá-
zadban hordtak. Én például 
Prágából is rendelek textilt. 
Működik ott egy olyan cég, 
ami régészeti ásatások so-
rán fellelt anyagok alapján 
újra gyártja a mintákat. In-
nen kaptam meg ugyanazt a 
mintázatú anyagot, amit egy 
festményen láttam I. Erzsébet 
angol királynőn, s ez ihletett 
arra, hogy megmintázzam a 
babát, de István király és Má-
tyás király ruhájának anyaga is 
onnan származik. Nem olcsó 
mulatság tehát az öltöztetés 
sem. Arról nem is szólva, 
hogy az öntőmasszán kívül 
mindent külföldről tudunk 
csak beszerezni. 

– Köszönöm a beszélge-
tést. Kívánom, hogy a por-
celántestekbe rejtett mesék, 
történetek sok látogatónak 
okozzanak majd feledhe-
tetlen élményt Cegléden is.

Kozma I.
Fotók: tatkultur.hu; muvesz-

baba.eoldal.hu
Történelmi forrás: https://

youtu.be/2Ewcf5xdD0w
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E napokon kell beíratni azo-
kat a gyermekeket, akik 2022. 
augusztus 31. napjáig betöltik 

a harmadik életévüket, és óvo-
dai jogviszonnyal még nem 
rendelkeznek.

Beiratkozni személyesen, a 
gyermek lakóhelyéhez legkö-
zelebbi óvodában lehet 2022. 
május 3-4. napján, 8-18 óra 
között, kitöltött jelentkezési 
lap benyújtásával.

JELENTKEZÉSI LAP be-
szerezhető az óvodákban, 
vagy letölthető az önkor-
mányzat hivatalos honlapján: 

 Intézmény neve  Címe:  E-mail címe:

Lövész Utcai Óvoda 2700 Cegléd, Lövész u. 2. loveszovi.beiratkozas@gmail.com

Szép Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Szép utca 34-36. szepovi.beiratkozas@gmail.com

Malom Téri Tagóvoda 2700 Cegléd, Malom tér 1. malomovi.beiratkozas@gmail.com

Pesti Úti Óvoda 2700 Cegléd, Pesti út 10. pestiovi.beiratkozas@gmail.com

Köztársaság Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Köztársaság u. 18. koztovi.beiratkozas@gmail.com

Széchenyi Úti Óvoda 2700 Cegléd, Széchenyi út 14. szechenyibeiratkozas@gmail.com

Budai Úti Tagóvoda 2700 Cegléd, Külső-Budai út 10. budaiutiovi@gmail.com

Deák Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Deák u. 2. deakovoda@gmail.com

Ugyeri Tagóvoda 2700 Cegléd, Ugyer Külterület 066/2 ugyeriovoda@gmail.com

Hirdetmény az óvodai felvétel eljárásrendjéről
TISZTELT SZÜLŐK!
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2022. 
(III. 24.) Ök. határozata értelmében a 2022/2023. nevelési évre 
irányuló óvodai beiratkozásra valamennyi önkormányzati 
fenntartású óvodában 2022. május 3. (kedd) 8-18 óra között 
2022. május 4. (szerda) 8-18 óra között kerül sor.
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https://cegled.asp.lgov.hu / 
Hivatal / Hivatalos hirdetmé-
nyek / Felhívások, tájékozta-
tók rovat.

Elektronikus jelentkezés 
esetén a jelentkezési lapot a 
mellékletekkel együtt e-mail-
ben kell megküldenie 2022. 
május 4-éig az óvoda alábbi 
e-mail címére:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Szép Utcai Tagóvoda 2022. 
szeptember 1-jétől a Magyar-
országi Evangélikus Egyház 
fenntartásába kerül.

1. Az óvodai beiratkozáskor 
be kell mutatni:

• a szülő (törvényes képvi-
selő) nevére kiállított érvényes 
személyazonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártya);

• a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát;

• a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt (lakcímkártya) 
és TAJ kártyát;

• a gyermek fejlődésével 
kapcsolatban keletkezett do-
kumentumokat, szakértői 
véleményt;

• halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek esetén az 
ezt igazoló dokumentumokat: 
jegyzői határozat, gyámható-
sági határozat;

• amennyiben a gyermek 
nem Magyarországon szüle-
tett, magyar állampolgárságát 
és/vagy itt tartózkodását, vala-
mint óvodai ellátását lehetővé 
tevő iratokat (anyakönyvi 

kivonat, lakcímkártya, TAJ 
kártya, szülő tartózkodási 
engedélye, munkavállalási 
engedélye).

2. Az óvodák felvételi kör-
zetének utcajegyzéke:

A köznevelési törvény ér-
telmében az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyer-
meket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik.

A lakóhely szerinti körzetes 
óvoda, amely kötelező felvé-
telt biztosít, megtalálható az 
Oktatási Hivatal honlapján: 
https://kir.hu/KIR2_KOR-
ZET_3h/Pub/Index. A fel-
vételi körzet utcajegyzéke 
elérhető a fentebb hivatkozott 
honlapon.

3. Az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű, kü-
lönleges bánásmódot igénylő 
gyermekek óvodai felvétele a 
fentebb hivatkozott önkor-
mányzati honlapon közzétett 
hirdetmény részletes szöve-
gében.

4. Külföldi tartózkodás be-
jelentése

Ha gyermeke az óvoda-
kötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról 2022. 
június 4-ig írásban értesíteni 
az Oktatási Hivatal Közneve-
lési Nyilvántartási Főosztályát 
postai úton (1363 Budapest 
Pf.: 19.), ügyfélkapu esetén az 
űrlap kitöltése után generált 
PDF bejelentő lapot a https://
niszavdh.gov.hu oldalon digi-
tálisan hitelesítve kell továb-
bítani az adatszolgaltatas@
oh.gov.hu e-mail címre. A 

külföldi óvodáztatásról tájé-
koztatni kell a körzetes óvoda 
vezetőjét is.

5. Amennyiben gyermekü-
ket másik településen íratják 
óvodába, a jogviszony létre-
jöttéről igazolást kérünk be-
nyújtani a felvételt biztosító 
óvodától a kötelező felvételt 
biztosító ceglédi óvoda ve-
zetője részére.

6. Az óvodai felvételről, 
átvételről, illetve az óvodá-
ba felvett gyermekek cso-
portba való beosztásáról az 
intézményvezető dönt. (Ha 
a gyermek 2022. augusztus 
31. után tölti be a 3. életévét, 
a jelentkezést befogadjuk, de 
a felvétel lehetőségét abban az 
esetben vizsgáljuk meg, ha az 
óvodaköteles korú gyerme-
kek elhelyezése után marad 
szabad férőhely.)

A felvételi döntésről az in-
tézményvezető 2022. június 
4-éig írásban értesíti a szü-
lőket.

(A felvételről szóló értesí-
téseket e-mailen, az elutasító 
határozatokat postai úton is 
kézbesítjük.)

Az intézményvezető fel-
vételt elutasító határozatával 
szemben jogorvoslattal lehet 
élni.

****
FIGYELEM!

A nem önkormányzati fenn-
tartású (egyházi) óvodákba 
történő beiratkozás a fenn-
tartójuk által meghatározott 
időben és módon történik.
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ROMA KULTÚRA NAPJA

A Föld napját és a Roma Kultúra 
Napját ünnepelték a Gubody Ferenc 
Szakképző Iskolában. Ennek kere-
tében beszéltek a környezetvédelem 
fontosságáról, a drogprevencióról is. A 
programon fellépett a Ceglédi Roma 
Táncház is.

IFJÚSÁGI FÓRUM
A környezetvédelem volt az ötödik 
Ceglédi Ifj úsági Fórum fő témája. A 
több mint 120 diákot az előadások 
mellett interaktív kerekasztalbe-
szélgetés, játékok, workshopok és a 
helyi termelők jóvoltából egészséges 
és környezetbarát ételek várták a 
Kossuth Művelődési Központban.

AUTÓCSODÁK
Több mint kétszáz veterán 
autócsodát láthattak azok, 
akik kilátogattak a vásár-
térre április végén. Polski 
Fiat, Jaguár, Skoda, BMW 
Mini és Chevrolet is érkezett 
a veterán autó találkozóra.

ÉNEKLŐ OSZTÁLYOK 
VERSENYE

Huszonegy osztály állt zsűri elé az 
Éneklő osztályok versenyén a gim-
náziumban. A diákok népdalokból 
és szabadon választott művekből álló 
műsorral készültek. A zsűri elnöke 
idén Palatinus Violetta koncert- és 
operaénekesnő volt. 
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A hagyományokhoz híven, 
idén is diákdiri avatással kez-
dődött a fordított nap a Gim-
náziumban. Ezúttal Jusztin 

Ádám vehette magához az 
iskola kulcsát, az East megye 
góréjaként ugyanis őt válasz-
tották a poszt betöltésére. A 

ceremónián a korábbi évek 
diákigazgatói is részt vettek 
és csatlakoztak a regnáló, 47. 
diákdirihez.

MINTAFARM LESZ CEGLÉDEN
Iskolák, szociális szövetkezetek bevonásával 
újszerű, az egyéni tanulási utakat biztosító 
képzések indulhatnak szeptembertől Cegléden. 
A 16 év fölötti fi atalokat célzó mintaprojekt 
városunkban valósul meg egy farm keretében. 
A képzések az ADHD-vel érintett, illetve az 
állami gondozásban élő vagy onnan kikerü-
lőket célozza elsősorban. A programban részt 
vevő szakemberek interaktív bemutatkozáson 
ismerkedtek az IPOSZ székházban. 

VERSMARATON 
A KÖLTÉSZET NAPJÁN
Egész nap színes programokkal várta a Vá-
rosi Könyvtár az érdeklődőket a Költészet 
Napja alkalmából. Versmaratont is tartot-
tak. Reggel az óvodások mondókázásával 
kezdődött a rendezvény, majd a megnyitót 
követően az iskolások szavalásával folyta-
tódott a kulturális program. 

JUSZTIN ÁDÁM LETT A DIÁKDIRI
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ÉRDEMES ELŐRE 
REGISZTRÁLNI
Sok ceglédi család is ellátogat a nem-
régiben megnyílt autós safari parkba, 
Nagykőrösre. Több mint kétszáz ál-
lat csodálható meg testközelből, sőt 
kézből lehet etetni zsiráfot, elefántot, 
tevét, lámát és több különleges afrikai 
állat is látható a 30 hektáros területen. 
A vendégeket élménypark, óriáskerék 
és állatsimogató is várja.

Aktuális költségalapon 
meghatározott lakbérű bér-

beadásra kiírt lakások:
Cegléd, Szolnoki út 71. I. eme-
let 14. ajtószámú 64 m2 alap-
területű, 2+1/2 szobás, össz-
komfortos lakás (Minimális 
bérleti díj: bruttó 56.896,- Ft/
hó, különszolgáltatási díja: 
bruttó 3.302,- Ft/hó). 

A pályázatok benyújtási 
határideje: 2022. május 4. 
(szerda) 1600 óra.

Aktuális Széchenyi Terv 
Lakásprogramja keretében 
bérbeadásra kiírt lakások:

(ezen lakások kizárólag 35 
éves életkorig pályázhatóak)

Cegléd, Szolnoki út 67. 
szám alatti ingatlanon talál-
ható építményben az I. emelet 
9. ajtószámú 29 m2 alapterü-
letű, 1 szobás, összkomfortos 
lakás (A lakás lakbére: bruttó 
18.047,- Ft/hó, különszolgál-
tatás díja: bruttó 3.340,- Ft/
hó).

A pályázatok benyújtási ha-
tárideje 2022. május 4. (szer-
da) 1600 óra.

Aktuális értékesítésre kiírt 
ingatlanok:

Cegléd, belterület 1622/4 
hrsz-ú, 1 ha 1976 m2 nagysá-
gú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, valóságban a 
Külső-Kátai út mellett talál-
ható ingatlan (Az ingatlan 
minimális vételára: bruttó: 
53.213.000- Ft). 

A pályázatok benyújtási 
határideje: 2022. május 4. 
(szerda) 1000 óra.

A részletes pályázati kiírá-
sok megtekinthetőek a www.
varvag.hu honlapon, illetve a 
pályázatokkal kapcsolatosan 
bővebb felvilágosítást a VÁR-
VAG Nonprofi t Kft . irodájá-
ban lehet kérni (2700 Cegléd, 
Gubody u. 28.) személyesen, 
vagy a 06/53-505-240-es te-
lefonszámon.

A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) rend-
szeresen ír ki pályázatokat Cegléd Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, vala-
mint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.
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Ezt az áhítatos magasztalást egy régi, is-
meretlen népi költő fogalmazta meg. Hogy 
kire szállt ez a malaszt, idézzük fel a múltat. 
Réges-régen, 1350 körül a bölcsőben fellá-
baskodó kisgyermek mosolyogva gőgicsélt 
mamájára: „Any, any…” S a baba után meg-
született a szó is: anya, az any(j)a. (Az „édes” 
jelző kétszáz év múlva kapcsolódott hozzá 
előtagként.”) Kosztolányi Dezső A tíz legszebb 
szó című írásában (1933) az anya is szerepel. 
De nem csak a „szülői” jelentés miatt kedves 
ez a szó. Az elsődleges tartalom mellett ezek 
is benne voltak: eredet, kezdet. Ebből szár-
mazott az őskeletkezésre és -megjelenésre 
utaló alkotás: anya – anyag. (Latin mintára: 
mater – materia.)

Hogyan jelent meg az embergyermek előtt 
az ős-szülő anya? „Egy asszony, aki a napba 
vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő 
fejében tizenkét csillagból korona.” (Jel 12,1) A 
különböző nemzeti népköltések is leírják testi 
és lelki tulajdonságait: „virág-anya” (francia), 
„jótevője lelkeknek” (fi nn), „fénye csillagnak” 
(magyar). 

Két nő a napvilágra szülő anyja az égi és a 
földi teremtménynek: Mária és Éva, az Isten-
anya és az Emberanya. „Mária szülte Krisztus 
Urunkat” (magyar népköltés), Éva „lett anyja 
minden élőnek”. (Ter 3,20)

Létünk sorsfolyama tőlük ered, velük halad: 
„Óh, újféle házasság: csillag megy a naphoz.” 

(Francia népköltés)
„Isten a lelken át szállt be szent testébe.” (Uo.)

„Anyának érzem, oh Ádám, magam.” (Ma-
dách Imre)

„Álmom karjaidba visszatér…” (Weöres 
Sándor)

„Találkozunk, Anyám” (Sírfelirat)
Az anyai szeretet a Teremtés legistenibb, 

legemberibb adománya. Ennek az érzésnek a 
drámai erejét és szépségét jeleníti meg már az 
első ránk maradt magyar nyelvű vers, az Ó-
magyar Mária-siralom. (1300 körül) Megrázó 
az a kétségbeesett kín, fájdalom és elszántság, 
amely Mária lelkéből szakad föl fi a, Jézus ke-
resztre feszítése láttán.  Szeretete kisugárzik 
a makro- és mikrokörbe túlfokozó erősítés-
sel: „Világ világa, / Virágnak virága!” Először 
könyörög: „Kegyelmezzetek fi amnak…!” (Az 
idézetek a mai értelmezés szerint) Magát 
is feláldozná gyermeke helyett: „Végy halál 
engemet, / Egyetlenem éljen…!” S ha nincs 
kegyelem, oltsák ki mindkettőjük életét: „…
halál kínjával, / Anyát édes fi ával / Egyetemben 
öljétek!” Így szeret az anya.

Vannak olyan „anyaszavak”, amelyek a lé-
tezés alapjait jelölik: anyatermészet, anyaföld, 
anyaország, anyaméh, anyaöl, anyatej… S az 
anyanyelv: „Édesanyám és hív nevelőm a tiszta 
magyar nyelv.” (Édes Gergely papköltő)

***
Láttam, ott jártam: A temetőben az áldott 

állapotú nő virágot tett az anyja sírjára. Nem 
tudhatta, hogy jelképpé lett ő a számomra: 
az örök életé.

Koltói Ádám

Jegyzet
„Téged egek áldanak”
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KÖNYVAJÁNLÓ

MARTYN RADY: 
HABSBURGOK

„Több mint kilenc évszázad 
alatt a Habsburgok produkál-
tak tökfi lkókat és álmodozókat, 
mágiával és szabadkőműves-
séggel foglalkozó kontárokat, 
vallási fanatikusokat, népeik 
jóléte iránt elkötelezett uralko-
dókat, művészetek patronálóit 
és a tudomány támogatóit, 
nagy kastélyok és templomok 
építőit. Némelyik Habsburg 
a béke híve volt, míg mások 
meddő háborúkat indítottak. 
Ennek ellenére, a közép-euró-
pai politika egyre elkeserítőbb 
helyzetét látva, nehéz nem arra 
a konklúzióra jutni, hogy a 
magyar történésznek, Kosáry 
Domokosnak igaza volt – egy 
Habsburggal sem jártak volna 
rosszabbul.”

Martyn Rady nem kisebb 
feladatra vállalkozik könyvé-
ben, mint a Habsburg dinasz-
tia közel ezer éves történeté-
nek bemutatására. Szellemes, 
olvasmányos stílusban veszi 
sorra a Habsburg uralkodó-
kat és a dinasztia nevezete-
sebb képviselőit. Részletesen 
bemutatja a család vélt és 
valósnak hitt eredetét, a hí-
res svájci Habsburg (erede-
tileg Habichtsburg) várának 
mitikus történetét, a korai 
időszakokat, amikor többek 

között a magyar királynak, 
IV. (Kun) Lászlónak is kö-
szönhetően magasra jutottak, 
majd egy évszázaddal később 
hajszál híján örökre eltűntek 
a történelem süllyesztőjében, 
a spanyol és osztrák ág szét-
válását, és persze a magyar és 
a közép-európai politikában 
játszott több évszázados sze-
repüket. A könyv befejező fe-

jezetében pedig megismerhet-
jük a császárság nélkül maradt 
Habsburgok utolsó évszáza-
dát. A szerző megemlíti azt a 
mára talán elfeledett pillanatot 
is – a rendszerváltozás utáni 
évek összegzésében –, amikor 
Habsburg Ottó neve is fel-
merült, mint a demokratikus 
Magyarország lehetséges el-
nökjelöltje. Érdekesség, hogy 
Ottó fi a, Habsburg György 

2021-től Magyarország pá-
rizsi nagykövete lett, míg 
unokaöccse, a Habsburg-ház 
jelenlegi legfi atalabb örököse, 
a 24 éves Ferdinánd Zvonimir 
autóversenyző kettős oszt-
rák-magyar állampolgár, tehát 
a Habsburgok magyarországi 
története még nem ért véget.  

A könyv lapjain mindezek 
mellett feltárul Európa utób-
bi ezer évének történelme, a 
történelmi konfl iktusok te-
remtette válaszutak, valamint 
a Habsburg királyok és csá-
szárok döntései, amelyek nem 
ritkán évszázadokra megha-
tározták alattvalóik életét. A 
mű egyik nagy erénye, hogy 
miközben átfogó képet nyújt 
erről az időszakról, olyan 
kevésbé ismert anekdotákat 
és érdekességeket is belesző 
a Habsburgok történetébe, 
amelyek közelebb hozzák és 
sok esetben esendő ember-
ként mutatják be az uralko-
dókat.

A szerző a University Col-
lege London egyetemen a 
közép-európai történelem 
Masaryk-professzora, emel-
lett a budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem és a 
nagyszebeni Lucian Blaga Tu-
dományegyetem díszdoktora.

Kellemes olvasást kívánok!
Pap Zoltán
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Véletlennek köszönheti, hogy a 
közművelődés területére lépett. 
Majd olyannyira otthonossá vált 
számára a művházi közeg, hogy 
röpke négy évtized után, innen 
köszön el az aktív munka világától.

Darányi Ágnes a Kossuth 
Művelődési Központból 2022. 
március 2-án – ahogy a kollégái 
mondják – elballagott. Az intéz-
ményben töltött időről, a megélt 
változásokról Virág Henrietta 
beszélgetett vele.

– Hogyan lett a közgázos 
lányból művelődésszer-
vező? 

– Ideiglenes történetnek in-
dult. A nyíregyházi főiskola ma-
gyar- gyors- és gépírás szakára 
jelentkeztem Kárpáti Lászlóné 
(Ilonka néni) támogatásával, 
de nem sikerült bejutnom. A 
művelődési házba egy szülési 
szabadságon lévő anyuka he-
lyére kerültem, utam azonban 
továbbra is az ügyvitel, a titkár-
sági feladatok irányába tartott. 
Persze a háttér munkák mellett, 
akarva akaratlanul belefolytam a 
programok szervezésébe. Tisz-
tán emlékszem az első rendez-
vényemre: a TIT közgyűlésén 
a B épület 2-es termében Mag 
Ilona kolléganőnek segítettem. 
Időközben folyamatosan ké-
peztem magam, a szegedi Ju-
hász Gyula Főiskolán felsőfokú 
ügyintéző-titkári, Szolnokon 
marketing-reklámmenedzseri 
tanfolyamot végeztem. Ezt kö-

vetően a Nyíregyházi Egyetem 
művelődésszervezői szakán 
diplomáztam humánpolitikai 
szakirányon, majd a KKDSZ 
Akadémián kulturális mene-
dzseri végzettséget szereztem. 
Mivel az elsajátított ismeretek 
elsősorban a kulturális terület-
hez kapcsolódtak, már nem volt 
kérdés, hogy a közművelődésben 
dolgozom tovább. 

– Miként tekintesz vissza 
az elmúlt negyven évre? 

– Három nagy korszakra bon-
tanám a ház falai között eltöltött 
időt, a három intézményvezető 
melletti időszakra. Az igazgatók 
személyében történt változás a 
munkám tekintetében is mindig 
a változást hozta. Mindhárman 
más stílusban, más koncepció-
val, más elképzeléssel vezették a 
házat, mindegyiküknek másban 
volt szüksége a munkámra. Hálás 
vagyok nekik a bizalomért, azo-
kért a rám bízott feladatokért, 
melyek hozzájárultak ahhoz, 

hogy örömteli negyven év állhat 
mögöttem.

– Az első nagy fordulattal 
nemcsak a korábbi igaz-
gató távozott, hanem az 
intézmény rendszere is. 
Te akkoriban hogyan élted 
ezt meg?

– Lűr Istvánnak igazán sokat 
köszönhetek, tulajdonképpen 
mellette „nőttem fel”. 2007 vé-
gén, amikor ő nyugdíjba vonult, 
összevonták az intézményt a 
könyvtárral. A Városi Könyvtár 
korábbi vezetője, Koglerné Her-
nádi Ágnes lett az igazgatónk. A 
művelődési központ oldaláról 
igazgatóhelyettesként tudtam 
őt segíteni elsősorban a műkö-
dést koordináló feladatokkal. A 
korábbihoz képest egy más, de 
szép, közös nyolc év következett. 

– Négy évtizeden át vé-
gig kísérhetted a ceglédi 
kultúrát. Miként változott?

Egyrészt minden vezető más 
koncepcióval állította össze az 
előadásokat, így más és más 
közönséget vonzott. Amikor 
dolgozni kezdtem, a nagyobb 
munkahelyeken még voltak 
munkásművelődési előadók, 
akik a dolgozók kikapcsolódási 
lehetőségeiért feleltek. Ők várták 
részünkről a programokat. Egy 
Hofi -estre félszáz jegyet is kért 
egy-egy vállalat. Telephelyre, sza-
badtérre helyeztünk ki számuk-
ra produkciókat. Amikor ezek 
megszűntek, a marketingmunka 

NÉGY ÉVTIZEDEN ÁT A CEGLÉDI KULTÚRÁBAN
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kihívásaival kellett szembenéz-
nünk. A célcsoport megtalálása, 
az igények felmérése lett a kulcs. 

– Most, az utolsó munka-
napon, miként gondolsz 
vissza a rád bízott felada-
tokra és azokra az elismeré-
sekre, melyeket időközben 
kaptál? 

– 1985-ben Művelődésügyi 
Miniszteri Dicsérő Oklevelet 
kaptam, majd 2003-ban „Köz-
művelődésért” szakmai kitünte-
tésben részesültem (ma Cegléd 

Város Kultúrájáért szakmai el-
ismerés). Jól esett, hogy mások 
is úgy gondolják, jó irányba 
haladok, erőt adott a továbbiak-
hoz, a nehezebb időszakokhoz. 
Úgy vélem, hogy a legapróbb 
hiányosság is képes nagy gali-
bát okozni egy szervezés folya-
matában. A munkaterületem 
összetettsége más-más odafi -
gyelést és kompetenciát igényelt: 
heti program és munkarend 
összeállítása, a terembérlők 
igényeinek feldolgozása, egy 

pályázatírás, egy szakmai be-
számoló elkészítése vagy egy 
rendezvényügyelet bonyolítása. 
Kevésbé látványos és hangos, 
de fontos feladatnak éreztem a 
rám bízottakat, egyfajta kapocs 
voltam a művelődésszervezők, 
a műszaki feladatokat végzők és 
adott esetben egy külső partner 
között. Sok értékes munkatársi 
kapcsolatot sikerült ennyi idő 
alatt kialakítani. Kellemes lég-
körben, színvonalas programok 
között gyorsan elrepült ez az idő.

„Amikor 1982-ben közgazdasági szakközép-
iskola igazgatási, ügyviteli ágazatán szerzett 
érettségivel első munkahelyéül a Kossuth Mű-
velődési Központot választotta, talán ő sem 
gondolta, hogy negyven évig lesz ennek az 
intézménynek a dolgozója. Szakmai tudása, 
munkamorálja és kedves személyisége miatt 
munkatársai szerették, tisztelték őt. Az, hogy 
időközben művelődésszervezői diplomát is 
szerzett, azért említésre méltó, mert nem volt az 
közvetlenül a munkaterülete. Amikor 2003-ban 
a város képviselőtestülete javaslatomra elfogadta 
a „Cegléd Város Közművelődéséért” elismerést, 
nem volt kérdés, hogy az első díjazottjai között 
ő is ott lesz. Nyugdíjba vonulásakor azokkal a 
szavakkal köszöntöttem, amelyekkel ő is egykor 
engem: Köszönöm, hogy huszonöt évig együtt 
dolgozhattunk. Munkatársaim és a magam ne-
vében jó egészséget és sok boldogságot kívánok 
az elkövetkező évekre!” Lűr István, igazgató 
1971-2007 között.

„Ágival a KKDSZ által szervezett kulturálisme-
nedzser-tanfolyamon találkoztam először. Bár egy 
városban, egy ügyért dolgoztunk, de egymástól 
távol. Közös utazásaink segítették a szakmai rá-
hangolódást, egymás megismerését, megalapozták 
munkakapcsolatunkat. Precíz, tettre kész, hivatása 

iránt elkötelezett személyiséget ismerhettem meg, 
így kinevezésemkor nem volt kérdés, hogy a 2008 
januárjától ő lesz a Kossuth Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatóhelyettese. Új munkáját ki-
hívásnak tekintette, melynek maximálisan meg-
felelt. A közösen megélt történéseink, kudarcok 
és sikerek összekovácsoltak minket, nemcsak a 
munkába, hanem a mindennapokban is. Számít-
hatunk egymásra bárhol és bármikor –  ez pedig 
már nem más, mint a barátság.” Koglerné Hernádi 
Ágnes, igazgató 2008-2016 között.

„Amíg valaki nap mint nap csendesen végzi a 
feladatát közöttük, nem tudjuk, hogy mennyire 
fog hiányozni, ha már nem dolgozik velünk. 
Azokat a dolgokat, melyek a négy évtizednyi 
munkatapasztalat hatására természetes refl exként 
beépülnek, nem lehet egyszerűen átadni. Fél mon-
datok, halkan megsúgott intelmek, rutinból tör-
ténő felismerések... Ági már egy telefonhívásból, 
egy levélváltásból tudta, hogy az adott partnerrel 
miként lehet majd együttműködni. Számtalan 
precedens története volt, és az adott helyzethez 
illőkkel gyakran óvatosságra intett bennünket. 
Feladatkörét tekintve ugyan sosem volt szerve-
ző, de a közművelődést mégis magára vette, ő is 
népművelőként gondolkodott.” Détári-Lukács 
Ágnes, ügyvezető 2017-től.

A Kossuth Művelődési Központ vezetői egykori kolléganőjükről



24. oldal

ANTALL JÓZSEFRE EMLÉKEZTEK

Politikusok, egykori kormánytagok, Antall József tisztelői 
emlékeztek a néhai államférfi re a Városháza dísztermében. 
A már hagyományosan megszervezett est megálmodója és 
házigazdája, dr. Csáky András emlékeztetett: Antall József 

A VÁROS RENDEZVÉNYEIT 
KÍNÁLTÁK

A Laskafesztivált, a Kossuth Tobor-
zót, a Fürdőt, valamint a Kalandpark 
és a nyársapáti gokart park kínálta 
kikapcsolódást ajánlotta a leendő 
vendégeknek Cegléd az Utazás Ki-
állításon, Szolnokon. Városunk külön 
standdal készült az idegenforgalmi 
eseményre, ahol Ceglédhez kapcso-
lódó dísztárgyakkal, prospektusokkal 
várták az érdeklődőket. 

35 ÉVES A GALÉRIA
1987. április 4-én nyílt meg 
a Kossuth Művelődési Köz-
pont földszintjén a Ceglédi 
Galéria. Első kiállítására 
Cegléd és vonzáskörzetének 
alkotói kaptak meghívást, 
összesen tizennégyen. A 35 
éves évfordulót most úgy 
ünnepelték meg, hogy újra 
kiállításra hívták őket. Hét 
művész alkotása látható az 
ünnepi tárlaton.

több mint negyven évnyi kommunista 
hatalom után jutott politikai főszerep-
hez. Egy eladósodott, piacait nagyrészt 
elvesztő gazdaság, és a balkáni háború 
ellenére több történelmi jelentőségű 
eredményt ért el kormányzása alatt. A 
rendezvényen Martonyi János, egykori 
külügyminiszter is szólt a néhai állam-
férfi ről. Azt mondta: Antall József a derű, 
az optimizmus, a mérték, a humor, a 
fi nom irónia és megértés, egyszerre a 
szelídség és határozottság, a szabadság
és a szeretet embere volt.
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JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉS

Kicserélték a játékok alatti gumibo-
rítást a Szent Kereszt Katolikus Álta-
lános Iskolában. A fejlesztésre nagy 
szükség volt, hiszen a régi felület már 
néhol feltöredezett, elhasználódott és 
sokszor botladoztak benne a gyere-
kek. Most már teljeskörű a felújítás, 
hiszen tavaly a játékok is megújultak.

MEGÁLLAPODÁS

Akár már a jövő tanévben elindulhat Cegléden 
olyan képzés, amelynek sikeres elvégzése után 
a diákoknak egyenes útjuk lehet a Testnevelési 
Egyetemre. Több más mellett ezt teszi lehetővé az 
a megállapodás, amelyet a Ceglédi Szakképzési 
Centrum írt alá a felsőfokú oktatási intézmény-
nyel. Együttműködés indul a CVSE-vel is, így 
kihelyezett vizsgák, gyakorlati oktatások hely-
színei lehetnek a ceglédi sportlétesítmények. 

Hamarosan elkezdődhet az új 
rendelőintézet építése a Kór-
háznál, a Törteli úton. Meg-
jelent a kormányhatározat, 

több mint 4 milliárd forintot 
biztosítanak a többszintes, 
modern intézmény építésére. 
A vérvétel kivételével min-

den járóbeteg szakellátás a 
Törteli útra költözik majd a 
mostani, Rákóczi úti rendelő-
intézetből.

ÍGY NÉZ MAJD KI AZ ÚJ RENDELŐINTÉZET
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT 

FENNTARTJUK!

A briliáns de zárkózott írónő, Loretta Sage pályája során 

mindig egzotikus helyekről írt a népszerű romantikus 

kalandregényeiben, melyek címlapján a Dash nevű 

hőst megjelenítő, jóképű borítómodell, Alan feszít, 

aki erre a karakterre tette fel az életét. Miközben épp 

új könyvét promotálja Alannel, Lorettát elrabolja egy 

különc milliárdos, mert azt reméli, hogy az írónő el-

vezeti őt a legutóbbi könyvében található ősi elveszett 

város kincséhez. Alan bizonyítani szeretné, hogy a való 

életben is hős tud lenni, nem csak a könyvek lapjain, 

így nekivág, hogy megmentse a nőt…

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA

FILMAJÁNLÓ:
AZ ELVESZETT VÁROS

ÁPRILIS 28-TÓL MÁJUS 4-IG

Patkós Irma terem: 
Sonic a sündisznó 2. – amerikai animációs, kalandfi lm 

csütörtöktől szerdáig 15:15 kezdettel

Legendás állatok – Dumbledore titkai – amerikai 

fantasztikus kalandfi lm csütörtöktől szombatig 17:30, 

vasárnaptól szerdáig 19:30 kezdettel 

Az elveszett város – amerikai akció-vígjáték csütörtöktől 

szombatig 20:00, vasárnaptól szerdáig 17:30 kezdettel 

Rosszfi úk- amerikai animációs vígjáték szombat és 

vasárnap 13:30 kezdettel 

Huszárik Zoltán terem: 
Katonafeleségek- feliratos, angol vígjáték csütörtöktől 

szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől 

szerdáig 19:45 kezdettel 

Hol van Anne Frank?- francia, történelmi animáció  csü-

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

keddtől szerdáig 15:45 kezdettel

Arany-ausztrál thriller csütörtöktől szombatig 19:45, va-

sárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig 17:45 kezdettel 

Nyuszi suli – A húsvét mentőakció – német animációs 

kalandfi lm szombat-vasárnap 14:00 órától 

MÁJUS 5-TŐL MÁJUS 11-IG

Patkós Irma terem:
Downten Abbey- Egy új korszak- angol fi lm, csütörtökön 

9:30 kezdettel

Sonic a sündisznó 2. – amerikai animációs, kalandfi lm 

csütörtöktől szerdáig 15:15 kezdettel

Az elveszett város – amerikai akció-vígjáték csütörtöktől 

szombatig 17:30, vasárnaptól szerdáig 20:00 kezdettel

Dr. Strange az őrület multiverzumában – amerkai 

fantasztikus akciófi lm csütörtöktől szombatig 19:45, 

vasárnaptól szerdáig 17:30 kezdettel

Rosszfi úk- amerikai animációs vígjáték szombat és 

vasárnap 13:30 kezdettel 

Huszárik Zoltán terem: 
Soha, néha, mindig – feliratos, amerikai dráma csü-

törtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, 

keddtől szerdáig 19:45 kezdettel 

Szelíd – magyar fi lmdráma - csütörtöktől szombatig 

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

15:45 kezdettel 

Kis lecke a szerelemről – szinkronizált francia romantikus 

fi lm csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 

15:45, keddtől szerdáig 17:45 kezdettel 

Arany-ausztrál thriller szombat és vasárnap 14:00 

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 havonta 
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és 
            Szokolai Attila
 Nyomdai munkák:

Ceglédi
Hírmondó

Megritkították a nádat a budai úti tónál. Erre 
időről időre azért van szükség, hogy a tó ál-
lapota megfeleljen az előírásoknak, hiszen a 
mesterségesen kialakított medret különösen 
nehéz takarítani. Arra azonban most is fo-
kozottan ügyeltek, hogy az élővilág számára 
is biztosítsák a lakóhelyüket – mondta el a 
CTV híradójának a városrész önkormányzati 
képviselője, dr. Ferenczi Norbert.

RITKÍTANI KELLETT 
A NÁDAT

ADÓ 1+1 %
Sokan még mindig elfelejtenek ren-
delkezni az adó 1+1 százalékról az 
adóbevallásnál. Pedig jó és hasznos 
célokat lehet támogatni a néhány má-

sodperc alatt kitölthető rendelkezéssel. 
Cegléden összesen mintegy 5 milliárd 
forint maradhat a civil szervezeteknél 
és egyházaknál, ha mindenki rendel-
kezik az adó 1 %-ról május 20-ig.

VIRÁGOT 
ÜLTETTEK

A Föld napját ünnepel-
ték a Táncsics Mihály 
Általános Iskolában. 
A tankerületnek és a 
szülői felajánlásoknak 

köszönhetően csoda-
szép virágokat ültettek 
a napközis diákok és a 
tanítónénik. A faliúj-
ságokat is feldíszítették 
és vetélkedőkön is részt 
vehették, hogy felhívják 
a fi gyelmet a környezet-
tudatosság fontosságára.
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz 


