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A települési önkormányzatok 
szünidei gyermekétkeztetés 
keretében – törvényi előírás 
alapján – a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére, a hát-
rányos helyzetű gyermek és a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek részére a déli 
meleg főétkezést ingyenesen 
biztosítják.

Cegléd Város Önkormány-
zata az étkezést a nyári tanítási 
szünetben - 2022. június 16. 
és 2022. augusztus 15. közötti 
munkanapokon - valamint az 
ezen időtartamban a bölcsőde 
és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatti munkanapo-
kon, 11:30 – 12:15 óra között 
szervezi meg.

Helyszínek:
Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri 

Tagóvodája

Ceglédi SZC Bem József 
Műszaki Technikum és Szak-
képző Iskola

Táncsics Mihály Általános 
Iskola Budai Úti Tagiskolája

Lövész Utcai Óvoda Malom 
Téri Tagóvodája

Az ebéd csak elvitelre kér-
hető, melyhez nincs szükség 
ételhordóra.

Ha gyermek valamely okból 
nem veszi igénybe az étkezést, 
azt a szülő / törvényes kép-
viselő részéről előre jelezni 
kell, és annak dátumát is, 
amikortól az étkezést újbóli 
igénybe veszi. 

A kérelmet a Ceglédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjánál lehet 
benyújtani ügyfélfogadási 
időben:

hétfő  13.30-18.00
kedd  08.00-12.00
szerda  08.00-16.00
péntek  08.00-12.00
A benyújtott kérelmet a 

jegyző a szünidei gyermek-
étkeztetés megkezdése előtt 
megvizsgálja, és ha azt álla-
pítja meg, hogy a gyermek 
arra nem jogosult, írásban 
értesíti a szülőt / törvényes 
képviselőt.

A jogosultság feltétele az, 
hogy a gyermek hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos 
helyzete a szünidei gyermek-
étkeztetés megkezdését meg-
előző 30. napon fennálljon.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Döntöttek az első féléves pályázati keretek 
felosztásáról a bizottságok. A gazdasági bi-
zottság 2 millió 250 ezer forint felosztásáról 
dönthetett most is. 

A hozzájuk tartozó városvédelmi és idegen-
forgalmi keretre 9 pályázat érkezett, ebből 
végül 6 támogatásáról döntöttek. Öt pályáza-
tot pedig a humán keretre érkezett kérelmek 
közül emeltek át, így azok is részesülhettek 
támogatásban. 

A humán bizottsághoz tartozó keret ugyan 
a legnagyobb – 3 millió forint áll rendelkezés-
re – viszont a legtöbb kérelem is ide érkezik. 
34 pályázat érkezett összesen több mint 12 és 

fél millió forintnyi támogatási igénnyel. Öt 
pályázatot átvett tehát a gazdasági bizottság, 
így 29 pályázatból választották ki melyeket, 
milyen összeggel támogatnak. 

A jogi és ügyrendi bizottsághoz tartozó 
közbiztonsági keretre pedig 2 pályázat érke-
zett, 156 ezer forintnyi támogatási igénnyel. 

A gazdasági bizottság azonban nem csak 
a városvédelmi és idegenforgalmi keretről 
tárgyalt. Ők döntenek a járdaépítési és fel-
újítási keretről is. 

Erre az utóbbi időszakban olyan nagy lett 
az érdeklődés, hogy a keret ki is merült. Így 
egyelőre ilyen célra már nem lehet pályázni.

A gyermekek szünidei étkeztetéséről

Támogatásokról döntöttek
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Elfogadták a képviselők Ceg-
léd Okos Város (Smart City) 
koncepciójának tervét. A tes-
tület még tavaly októberi ülé-
sén hozott határozatot arról, 
hogy az Integrált Települési 
Stratégiába illeszkedő okos vá-
ros tervet elkészítsék. Emellett 
elfogadták a város 2022-2025 
közötti időszakra vonatkozó 
energetikai és környezetvé-
delmi programját is.

Energiaközösség létrehozá-
sáról szóló együttműködési 
megállapodásról is tárgyaltak 
az ülésen. Az energiaközösség 
elsődleges céljai között szere-
pel több más mellett az önkor-
mányzati közszolgáltatók és 
intézmények energiafogyasz-
tási igényének ellátása saját 
termelésű energiával vagy 
akár a közvilágítás elektromos 
energia igényének biztosítása 
saját erőműveken megtermelt 
energiával. A közösség alapítói 
az önkormányzat mellett több 
termelő és fogyasztó cég lesz.

Több mint 30 millió forint-
tal emelte meg az általános 

tartalék keretét – a költség-
vetésben elfogadotthoz ké-
pest – a testület. Erre azért 
volt szükség, mert ez a keret 
májusra kiürült. Két – erre az 
évre tervezett felújítás forrá-
sát csoportosították most át 
az általános tartalékhoz. A 
Városháza Kossuth Ferenc 
utcai kapujának és a  József 
Attila utca és Páva utca közötti 
járda felújításának összege ke-
rült át az általános tartalékba. 
Fehér István a Czigle frakció 
vezetője azt javasolta, a sport-
támogatásokra szánt összegből 
15 millió forintot tegyenek át 
az általános tartalékba. A Fi-
desz frakció nem támogatta 
ezt a javaslatot, így nem kapta 
meg a szükséges többséget. Az 
eredeti előterjesztést végül a 
testület egyhangú szavazással 
fogadta el. 

5 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt 
az önkormányzat az Idősek 
Otthona területén található 
egyik pavilonépület nyílás-
záróinak korszerűsítésére. A 

beruházást – a további ener-
giamegtakarítás érdekébe – a 
szintén ezt a pavilont érintő 
fűtéskorszerűsítéssel együtt 
végzik el.

Most került a képviselők 
elé az önkormányzat tavalyi 
költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló zárszámadás, a 
város első negyedéves pénz-
ügyi beszámolója valamint 
az önkormányzati közhasznú 
gazdasági társaságok tavalyi  
mérlegbeszámolója és idei, 
első negyedéves adatszolgálta-
tása is. A képviselők egyhangú 
szavazással fogadtak el min-
den beszámolót. 

A tavaly decemberi ülésen 
kérte fel a testület a Ceglédi 
Városfejlesztési Kft -t, hogy 
készítsen megvalósítási tervet 
a helyi lakosságot és turizmust 
szolgáló komplex, de elemei-
ben külön is megvalósítható 
kisebb fejlesztésekre. Az elő-
terjesztésben foglaltak szerint 
két fő célterületre kell kidol-
gozni megvalósítási tervet. Az 
egyik egy gyalogút létrehozása 
a Gerje mentén, a másik pe-
dig tanösvény, játszóhely és 
kisállat simogató kialakítása a 
Ceglédi Termálfürdő vonzás-
körzetében.

Programok, koncepciók, beszámolók

Ülésezett a képviselő-testület

város-
háza

Tanösvény kialakítására nyújt be pályázatot a város valamint 
új lehetősségel bővül a közbiztonsági civil keret. Ezután füst- 
és szénmonoxid érzékelőre is lehet pályázni. Több mint 40 
napirendről tárgyaltak a képviselők a testületi májusi ülésén.
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Pályázatot nyújt be a város 
a Vidékfejlesztési Program 
felhívására „Cegléd – Gerje 
menti tanösvény kialakítása” 
címmel. A pályázat támogatási 
intenzitása 95%, az elnyerhető 
és igényelt támogatás összege 
7 millió forint, amihez közel 
370 ezer forint önrész szük-
ségeltetik.

Sporttámogatásokról is 
döntött a testület. A keretet 
a költségvetés elkészítésekor 
határozták meg és akkor dön-
töttek arról is, az egyesületek 
az önkormányzat felé fennálló 
tartozásuk törlesztésére is fel-
használhassák a támogatást. 
A meghatározott határidőig 
6 pályázat érkezett, mind ér-
vényes is. 

Az igényelt támogatási ösz-
szeg összesen: 212.680.000 
Ft. A tartozással rendelkező 
pályázók mindegyike kérte, 
hogy amennyiben a képvi-
selő-testület támogatást ítél 
meg részükre, azt a fennálló 
tartozásuk kiegyenlítésére 
fordíthassák. 

A polgármester arra tett 
javaslatot, hogy a tartozással 
nem rendelkező Gerje Basket 
Kft  15 millió forint működé-
si támogatásban részesül, a 
többi, az önkormányzat felé 
tartozással rendelkező sport-
szervezet a keret fennmaradó 
részéből, 60 millió forintból a 
tartozás mértékéhez arányo-
sítottan kapjon támogatást. A 
Fidesz-Kdnp frakció módosí-
tott előterjesztést nyújtott be, 
végül a testület 8 igen valamint 

a Czigle frakció és a polgár-
mester tartózkodása mellett 
ezt fogadta el. 

Önálló képviselői indít-
ványt nyújtott be a Czigle 
frakció. Ebben ismételten 
azt javasolták,  a lakosságnak 
legyen lehetőség pályázni 
füstérzékelő és szén-monoxid 
érzékelő vásárlására is, maxi-
mum 20.000 Ft keret összegig. 
A testület egyhangú szavazás-
sal elfogadta az előterjesztést. 

A Czigle frakció tagjai egy 
másik képviselői indítvány-
ban pedig biztonsági alapok 
képzésére tettek javaslatot. Az 
alap célja a közvetlen Uniós 
pályázatok önerejének bizto-
sítása valamint a beruházá-
sok költségnövekményének 
kompenzálása lehetne. Azt 
javasolták, az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok és egyéb 
területek értékesítéseiből szár-
mazó bevételek 30 százaléká-
ból képezzen minderre pénz-
ügyi alapot. Az előterjesztést 
végül a testület 8 igen, 5 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta.  

Újra csatlakozik Cegléd a 
Bursa hungarica pályázathoz. 

A szociális helyzetük miatt rá-
szoruló egyetemi és főiskolai 
hallgatók, továbbá felsőokta-
tási intézményekbe jelentkezni 
kívánó fi atalok támogatására 
nyílik újra lehetőség. 

Korábban arról döntött a 
testület, újra tárgyalnak a kép-
viselők, bizottsági elnökök és 
bizottsági tagok jövedelmének 
megállapításáról. Azt szeret-
ték volna meghatározni, a 
tiszteletdíjak megállapításának 

milyen konkrét számítási mód 
legyen az alapja a későbbiek-
ben. A testület végül a Fidesz 
frakció javaslatáról szavazott, 
mely szerint a képviselők tisz-
teletdíja a garantált bérmi-
nimum 100%-a, a bizottsági 
elnököké 90%-a, a bizottsági 
tagoké pedig 60%-a lesz. A 
javaslatot dr. Csáky András 
és Földi Áron nem szavazata 
meg, a Czigle frakció négy 
tagja tartózkodott a szavazás 
során, ám a szükséges többsé-
get így is megkapta a javaslat. 

***
A testület üléséről készült 

teljes, vágatlan felvétel meg-
tekinthető a Ceglédi Városi 
Televízió youtube csatornáján. 
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Május 8-án volt 658 éve annak, 
hogy I. Lajos király a ceglédi 
polgárokat és telepeseket az 
ország egész területére vonat-
kozóan mindenféle vámfi zetés 
alól mentesítette. Ezt tekintjük 
a városalapítás napjának. Az 
évfordulóra emlékezett a vá-
ros elsőként az Eötvös téren, a 
városalapítók szobránál. 

Majd az ünnepség a Város-
háza udvarán, a Pantheon-
ban folytatódott. Itt avat-
ták fel ugyanis Tóth István 
fotóművész emléktábláját. 
Avatóbeszédében dr. Csáky 
András polgármester több 
más mellett arról is beszélt: 

Tóth István az Alföld szülöttje 
volt. Cegléd és vidéke volt a 
táptalaj, ami erőt adott ahhoz, 

hogy munkásságát felemelje a 
világszínvonalra – legalábbis 
így vallott erről egyszer az 
évszázad kiváló fotóművésze. 

De a Városi Pantheon min-
den emléktáblájára virágok 
kerültek és koszorúval tisztel-
gett a polgármester a Város-
háza homlokzatán, lévő Nagy 
Lajos királynak emléket állító 
táblánál is. 

Ugyanezen a napon tar-
totta meg díszközgyűlését a 
Ceglédi Városvédő és Szépítő 
Egyesület is. Nem csupán a 
városalapítók napját, de az 
egyesület 35. születésnapját is 

ünnepelték. A közgyűlés előtt 
egy kiállítást is bemutattak a 
tagoknak, vendégeknek. A vá-
rosháza aulájában számtalan 
fotó adott keresztmetszetet ar-
ról, hogyan is telt az egyesület 
elmúlt három és fél évtizede. 
Mindezek mellett ünnepi 
kiadvány is készült, amely 
évről évre haladva mutatja 
be azt a sok munkát, amit a 
Kós Károly díjjal kitüntetett 
egyesület tagjai végeztek.

ÜNNEPELT A VÁROS
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Új úszómedencével bővül a Városi Sport-
uszoda, már elkezdték az építkezést. A 25×11 
méteres medencét az úszni, strandolni vá-

gyók tudják majd igénybe venni a vízilabda 
edzések alatt. 

MEGÚJULÓ ÚTSZAKASZOK 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. egy összesen nettó 3,246 milliárd 
forint értékű útfejlesztési tervezési 
csomagot tett közzé. Az egyik projekt 
a 441-es főút Cegléd és Nagykőrös 
közötti szakasza. A mintegy 16 kilo-
méteres útszakasz megerősítése kap-
csolódik a Kecskemét és Nagykőrös 
között már folyamatban levő fejlesz-
téshez. A másik projekt a Ceglédet és 
Nagykátát összekötő 311-es útra vo-
natkozik: az összesen 34 kilométeres 
szakaszon. Ennek a két szakasznak 
a tervezési folyamatai indulhatnak 
tehát el most.

ELKEZDŐDÖTT A KORSZERŰSÍTÉS
Elkezdődött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, 
melyre több mint 7 milliárd 200 millió forintot nyert 
Cegléd. A fejlesztés során egy olyan korszerű létesít-
mény jön létre, mely minden uniós szabályozásnak, 
megfelel, nő a kapacitás és a szennyvíz- valamint 
iszapkezelési technológiát is korszerűsítik. 

SZABAD A JÁTÉK 

Most már szabadon használ-
hatók a ceglédi játszóterek új 
játékai. Megkapták az eszkö-
zök a használatbavételhez 
szükséges engedélyeket. A 
játszóterek felújításáról, fej-
lesztéséről még tavaly dön-
tött a testület. 11 helyszínre 
kerültek ki új játékok. 

ÚJ MEDENCE ÉPÜL
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A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gu-
body u. 28.) rendszeresen ír ki pályázatokat 
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, 
valamint lakások és nem lakás célú helyiségek 
bérbeadására.

Aktuális bérbeadásra kiírt ingatlanok:
Cegléd, Gubody utca 17. szám alatt talál-

ható 52 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség 
(minimális bérleti díj: 78.000-Ft+ÁFA/hó).

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. 
június 16. (csütörtök) 1600 óra.

****
A részletes pályázati kiírások megtekint-

hetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve 
a pályázatokkal kapcsolatosan bővebb fel-
világosítást a VÁRVAG Nonprofi t Kft . iro-
dájában lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody 
u. 28.) személyesen, vagy a 06/53-505-240-es 
telefonszámon.

Tájékoztatás a járdaépítés és 
járdafelújítás 2022. évi 

támogatásának megszűnéséről 
Cegléd Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Gazdasági Bizott-
sága a járdák építésének és felújítá-
sának támogatásáról szóló 6/2020. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 6. 
§ (3) bekezdésben foglaltak szerint 
tájékoztatja a tisztelt lakosságok, 
hogy a 2022. évben meghirdetett 
járdaépítés és járdafelújítás támogatá-
sának lehetősége – forrás kimerülése 
végett – megszűnt.

Szíves megértésüket köszönjük!

INGYENES lakossági 
LED-csereprogram

Cserélje le a régi izzóit, csökkentse a villanyszámláját, és 
óvja a környezetét! A CYEB Cegléd Önkormányzatának 

Nem kell mást tennie, mint 2022. június 24-ig regisztrálni 
a ledcsere.hu oldalon

www.ledcsere.hu

R
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Megkezdődött a gimnázium 
kiürítése, a bútorokat, ira-
tokat és egyéb eszközöket is 
heteken belül elviszik, július 
1-től megkezdődik az épület 
teljeskörű felújítása, amire a 
kormány mintegy 3 milliárd 
forintot biztosít. A tankerületi 
központ igazgatója, Fodor Gá-
bor sajtótájékoztatón beszélt 
arról, hogy a munkák idején 
hol folytatódik az oktatás. 
Az egyeztetéseket több mint 
fél évvel ezelőtt kezdték meg.

„A diákok elhelyezése és 
az oktatás megszervezése – 
olyan színvonalon kell, hogy 
megtörténjen – hogy a gim-
názium, a tanulók, a pedagó-
gusok és a szülők érdekei ne 
sérüljenek. Ezúton szeretném 
megköszönni az önkormány-

zat – és különösen polgármes-
ter úr – segítőkész és nyitott 
hozzáállását az elhelyezéssel 
kapcsolatos kérdések tárgya-
lása során.” – mondta Fodor 
Gábor tankerületi igazgató. 

Ugyanilyen segítőkészséget 
tapasztaltak a ceglédi oktatási 
intézmények vezetői részéről 
is – emelte ki az igazgató. 

Több ötlet és terv is volt 
arra, hol oldják meg az ok-
tatást a gimi felújítása alatt, 
a végső döntésnél ahhoz ra-
gaszkodtak, hogy valamennyi 
tanuló egy helyen és délelőtti 
oktatásban folytathassa ta-
nulmányait – tette hozzá a 
tankerületi igazgató. Több 
ingatlan megtekintése után a 
megfelelő megoldást a Törteli 
úton, a volt EVIG irodaépüle-

tei jelentették. Ott megoldható 
az oktatás valamennyi diák 
számára, tehát a kisgimisek 
és a nagyok is oda fognak 
járni.  A bérleti szerződést 
megkötötték a tulajdonossal, 
aki vállalta, hogy az új tanév 
kezdetéig az oktatás minden 
igényét kielégítően alakítja át 
az irodaépületeket. 

Az épületben a tanulók el-
helyezéséhez szükséges számú 
– 24 – tanterem, csoportfog-
lalkozásra alkalmas helyiség, 
irodák, tanári szoba, aula és 
büfé, közétkeztetésre és rak-
tározásra alkalmas helyiségek 
is kialakíthatóak.

Fontos kérdés, hogy a di-
ákok hogyan járnak majd ki 
a Törteli útra, Fodor Gábor 
elmondta: megkezdték az 
egyeztetéseket, hiszen a ta-
nulók kijutását helyi és hely-
közi buszjáratokkal szeretnék 
megoldani. 

A munkaterületet átadá-
sának napja július 1, ez után 
kezdődhet el a gimnázium 
felújítása. 

Költözik a Kossuth Lajos Gimnázium
A kisgimisek és a nagyok is egy helyen, délelőtti oktatásban 
folytatják tanulmányait szeptembertől, amíg zajlik a gimná-
zium felújítása. A Törteli úton, a volt Evig irodaépületeit ala-
kítják át úgy hogy az minden oktatási igénynek megfeleljen. 24 
tantermet hoznak létre és a tankerületi központ megkezdte a 
tárgyalásokat, hogy a diákok kijutását helyi és helyközi busz-
járatokkal tudják biztosítani.
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90 ÉVESEN IS AKTÍVAN
90. születésnapja alkalmából köszöntötték Mala Józsefet 
április 28-án. A szépkorú férfi  a Tsz-ben és más helyeken 
sofőrködött, emellett volt üzemanyagkezelő is. 2 gyerme-
ke és 4 unokája teszik teljesebbé az életét, akikre nagyon 
büszke. Feleségével 65 éve házasok, aki mellett szívesen 
szerel motorokat, mind a mai napig aktív a garázsban 
és kertben egyaránt. A hosszú élet titka pedig szerinte a 
mértékletességben és a munkában rejlik. Az ünnepeltet 
Kónya Ágnes önkormányzati képviselő köszöntötte.

TESZEDD – CEGLÉDEN IS
Idén is csatlakozott a város a Teszedd elnevezésű országos mozga-
lomhoz. Egyik nap az önkormányzat dolgozói, majd az iskolák, a 
harmadik napon pedig önkéntes magánszemélyek is részt vettek 
az akcióban. A program célja, hogy felhívják a fi gyelmet a kör-
nyezetvédelemre és persze, hogy szebbé, tisztábbá tegyék a várost. 

ZAJLIK AZ EBOLTÁS

Még néhány napig tart a kutyák ve-
szettség elleni szervezett védőoltása és 
féregtelenítése. Június 10-e az utolsó 
dátum, ez után mindenkinek önállóan 
kell gondoskodnia arról, hogy az állat 
a kötelező vakcinát  megkapja. 

Mintegy 50 fő részvételével rendezték meg a 
Tekerd be Ceglédet! elnevezésű városismereti 
kerékpártúrát. A város és a Tourinform Iroda 
által szervezett népszerű programra családok, 

baráti társaságok is érkeztek. A résztvevők 8 
helyszínről tudhattak meg érdekességeket, 
majd egy kérdőív kitöltése után a helyesen 
válaszolók ajándékot vehettek át.

TEKERD BE CEGLÉDET! 
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Gyerekprogramok, koncertek, 
fi nom ételek és italok, fény-
festés – így ünnepelt Cegléd. 
A városnapokra rengetegen 
látogattak ki, hiszen minden 

korosztály talált szórakozási 
lehetőséget. Sok sztárfellépő 
érkezett, koncertet adott Ca-
ramel, és Kállay Saunders 
András, de sokan énekeltek 
együtt Boggie-val és Csonka 
Andrással is. 

A városnapokon a hagyo-
mányéltetés, a játékok is nagy 
szerepet kaptak. Rengeteg 
család látogatott ki a régi idők 
piacterére, ahol a kicsik ku-
koricát morzsolhattak, meg-

ismerhették, hogyan készül a 
kenyér, de készíthettek bőrből 
tarisznyát és középkori lovagi 
torna is színesítette a progra-
mokat. 

Nagyon sok érdeklődőt 
vonzott az utcazene fesztivál 
is. A város 11 helyszínén ze-

néltek fi atalok és idősebbek 
szólóban, duóban és zene-
karban. 

És új helyszínen várta kü-
lönleges program a jazz ked-
velőit is. Több év szünet után 
folytatódott ugyanis a Bori 
Viktor kezdeményezésére 
elindult ceglédi jazz ünnep. 
Az Ordass közben rendezett 
koncerten, örömzenélésen 
színpadra lépett – Bori Viktor 
mellett – András Tamás, Ba-
nai Szilárd, Dr. Lénárd Béla, 
Szedlár Dávid, Balogh Márta 
és Bori Sári is. 

ÜNNEPELT A VÁROS
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A régmúltra visszatekintő 
Délibáb Kávézó már a meg-
nyitása óta, az 1933 évtől igen 
fontos társadalmi és kulturális 
tér volt a ceglédiek életében.

Mondhatjuk kultikus hely-
nek is, hiszen ki ne fordult vol-
na meg randevú vagy egy-egy 
baráti beszélgetés alkalmával 
a kellemes – régi időket idéző 
– a belső térben a régi Árpád 
teret ábrázoló 1903-as fotó 
teremtette atmoszférában.

A Délibáb a ceglédiek Pil-
vaxa, Centrálja vagy Hadik-
ja. Hiszen a megnyitása óta 
teret ad a művészekkel való 
pódiumbeszélgetésnek, a jazz-
nek, a személyes történelmi 
emlékeket felidéző hősöknek.

A következőket olvashatjuk 
az 1981-es évekből Hámo-
ri Ambrusné, Lilike néni, 
a vendéglátásban dolgozó 
szakember jegyzeteiből: „A 
Pest megyei vendéglátás kép-
viseletében részt veszünk az 
irodalmi eszpresszók első or-
szágos találkozóján. Köszön-
hetjük annak, hogy ezeket a 
törekvéseket folyamatosan 
ébren tartjuk, és igyekszünk 
azok korszerű formáit meg-
találni. Úgy gondoljuk, hogy a 
vendéglátásnak a jelenleginél 
sokkal nagyobb lehetőségei 
vannak a kultúra terjesztésé-
ben. Igen jól példázza a mai 

műsorunkat szervező ceglédi 
Délibáb eszpresszó, amely 
egyike azoknak az üzletek-
nek, ahol nemcsak árueladás, 
hanem jó vendéglátás és jó 
kultúra is van.”

A „Jó vendéglátás”, és a „jó 
kultúra” közvetítése jelenlegi 
törekvéseink célja. Az iroda-
lom, a művekről folytatott 
közbeszéd, a kötetlen, kelle-
mes beszélgetés közelebb hoz 
minket egymáshoz, az olvasó 
embert az adott művészethez, 
a művek megértéséhez. És 
egy-egy személyes példából, 
a művészi élet ikonjainak 
életéből erőt meríthetünk, 
hiszen ők is ugyanolyan esen-
dő, olykor hibákat is vétő 
emberek voltak, mint mi va-
lamennyien.

A Délibáb vezetője, Imregi 
Tibor nyitott volt arra az el-
képzelésre, amellyel felkeres-

tem őt. Ez adott lendületet és 
erőt ahhoz, hogy folytassuk a 
pódiumbeszélgetéseket akár 
pódium nélkül, azaz az érdek-
lődők közeli asztaltársaságai 
körében.

Vendégünk volt május 
11-én Nyáry Krisztián író, 
irodalomtörténész, kommu-
nikációs szakember, akivel 
kultúrtörténeti munkáiról, 
az „igazi hősökről”, a „merész 
magyarokról”, olvasási szoká-
sainkról, az olvasás intelligen-
ciát, kreativitást és memóriát 
fejlesztő hatásáról, a szellem 
frissen tartásáról és a digitális 
és nyomtatott könyvek külön-
böző hatásáról beszélgettünk.

Igazán nem voltunk sokan, 
de a családias környezet, az 
író nyitott, minden kérdés-
re kultúrtörténeti, kutatási 
eredményekkel alátámasztott 
válaszai, személyes élményei 
egy pillanatra sem hagyták 
elkalandozni a fi gyelmünket. 

A jelenlévők szerint is foly-
tassuk! 

Kedves Olvasók! Jöjjenek 
el októberben a legközelebbi 
Kávéház és irodalom pódium-
beszélgetésre! Kövessék a 
Délibáb facebook oldalát, ott 
minden fontos adatot meg-
találnak a rendezvénnyekkel 
kapcsolatban!
Székelyné Nagy Zsuzsanna

Kávéház és 
irodalom
Nyáry Krisztián az Igazi hősök 
című könyvét dedikálja
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RÉSZTVEVŐ PINCÉK, BORÁSZOK:

•  Ifj. Kiss Attila Borász (Ceglédi Római Katolikus 
Plébánia pince, Kossuth tér 3.)

•  Kemenczés Borház (Cegléd, Gubody utca 26.)
• Füle Családi Borászat (Cegléd, Mizsei út 12.)
• Imregi Bor Kúria (Cegléd, Csuhé u 36.)
•  Klément Családi Borászat (Cegléd, Budai út 

147., Klément Borház és Gyümölcslé Üzem)
• Molnár Családi Borászat (Cegléd, Külső-Budai út)

A kóstolójegyeket korlátozott számban május 30-tól 

kizárólag a Tourinform Irodában lehet megváltani.  
(Nyitvatartás: hétfő – péntek 09.00 – 17.00, 
rendkívüli nyitvatartása: 2022. június 5. 09.00 – 15.00)

A megvásárolt kóstolójegyek a programhoz  
csatlakozott pincék bármelyikében lefogyaszthatók. 
Menetrend szerinti pincejáratunk a Bíróság elől indul 
10.00-tól. A menetrend május 30-tól  
elérhető a cegledikultura.hu weboldalon. 

RÉSZVÉTELI DÍJ LEHETŐSÉGEK:

• 3500 Ft – 10 db kóstolójegy +1 db pohár  
•  4000 Ft – 10 db kóstolójegy +1 db pohár 

+ 1 db buszjegy

2022. június 5. 2022. június 5. 
vasárnapvasárnap

Cegléd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a 2022. június 1. 

szerda 16.30 órakor tartandó
PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGRE 

„Ha valaki azt akarja, hogy gondoljanak rá,  
adjon virágot. Ha valaki azt akarja, hogy  
emlékezzenek rá, ültessen fát. S ha valaki azt
akarja, hogy soha el ne feledjék, neveljen embert.” 

 
- Dr. Csáky András  
 - Fodor Gábor  

 
 

Díjának átadása 
 

 

Szervező:  Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
       Amíg magyar lesz és emlékezet…” 

                                     Juhász Gyula
  

Cegléd Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt a trianoni békediktátum 

102. évfordulójára rendezett 
megemlékezésre 2022. június 3-án 

Központ Kamaratermébe.
Program:
•  Dr. Csáky András polgármester
•  Beszédet mond Dr. Anka László, a VERITAS 
Történetkutató Intézet  és Levéltár tudományos 
munkatársa

•  
Közgazdasági  és Informatikai Technikum tanulói

•  A trianoni békediktátum 100. évfordulójára állí-
 

Kossuth Cserkészcsapat

szeretettel várunk!
Szervező:  Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
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Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy a koronavírus 
járványra tekintettel 2021. évről 
2022-re halasztott teljes körű 
nép- és lakásszámlálásra 2022. 
október 1. és november 28-kö-
zött kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egye-
dülálló statisztikai adatfelvétel, amely 
a begyűjtött adatok teljessége és 
területi részletezettsége révén tel-
jes körű képet nyújt a népesség és a 
lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó 
legfontosabb szabályokat – így a 
gyűjtendő adatok körét is – a 2021. 
évi népszámlálásról szóló 2018. 
évi CI. törvény (népszámlálási 
törvény) írja elő, mely szerint az 
adatszolgáltatás – az egészségi álla-
potra, a fogyatékosságra, a vallásra, 
az anyanyelvre és a nemzetiségre 
vonatkozó adatkörök kivételével 
– kötelező, az adatszolgáltatók 
kötelesek azokat a valóságnak 
megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés – a mai kor igé-
nyeinek megfelelően – egyrészt 
interneten, a kérdőívek önálló ki-
töltésével, valamint elektronikus 
eszközöket használó számlálóbizto-
sok közreműködésével (papír alapú 
kérdőívek nélkül) valósul meg.

A népszámlálás 3 időszakra ta-
golódik:

1. időszak: 2022. október 1. és 
október 16. között: az internetes ön-
kitöltés időszaka (az online kitöltött 
kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 
2022. október 16-án éjfélig fogadja);

2. időszak: 2022. október 17. és 
november 20. között: a számláló-
biztosok általi személyes adatgyűjtés 

időszaka (azokon a címeken, ame-
lyekről az internetes önkitöltési idő-
szakban nem érkezett elektronikus 
kérdőív);

3. időszak: november 22. és no-
vember 28. között: pótösszeírás 
időszaka (ekkor az összeírásból 
kimaradt személyeknek kell jelent-
kezni a helyi népszámlálási felelős-
nél (jegyzőnél), az önkormányzati 
hivatalban.

A népszámlálást megelőzően – 
2022. szeptember 15. és 30. között – a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
valamennyi magyarországi címre fel-
kérő levelet fog küldeni a népszám-
láláshoz kapcsolódó legfontosabb 
információkról, mely tartalmazni 
fogja az internetes önkitöltéshez 
szükséges belépési azonosítót is.

A felkérő levél nevet nem, csak 
címet tartalmaz, ezért a pontos fel-
kérés érdekében elengedhetetlen, 
hogy a levelek a megfelelő címekre 
érkezzenek. A postai kézbesítés mi-
nél pontosabb teljesítése érdekében 
kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a házszámokat, illetve többlakásos 
épületek esetében az ajtószámot is 
pontosan tüntessék fel az épületeken 
és a postaládákon!

A KSH a népszámlálással kapcso-
latban részletes tájékoztató oldalt 
(www.nepszamlalas2022.hu) indít, 
ahol tervezetten 2022. második 
negyedévétől további naprakész in-
formációk érhetők el az összeírásról, 
a népszámlálás jelentőségéről, az 
adatfelvétellel kapcsolatos esemé-
nyekről és teendőkről.

A népszámlálás terepen történő 
adatgyűjtését a számlálóbiztosok 
végzik. A számlálóbiztosnak a te-

repmunka során kb. 170 címen kell 
címellenőrzést végeznie.

A számlálóbiztosokkal szembe-
ni elvárások: A számlálóbiztosnak 
legalább középfokú végzettséggel, 
magabiztos számítógépes ismerettel 
kell rendelkeznie. Rendelkeznie kell 
továbbá saját eszközzel és internet-
eléréssel az e-learning tananyag 
eléréséhez és a hozzá kapcsolódó 
vizsga elvégzéséhez, valamint elekt-
ronikus és telefonos elérhetőséggel 
a folyamatos és hatékony kapcsolat-
tartás érdekében.

A számlálóbiztosok kiválasztása 
a helyi népszámlálási felelős fel-
adata, aki egy személyes beszélgetés 
keretében győződik meg a szám-
lálóbiztosnak jelentkező személy 
alkalmasságáról.

A jelentkezésnél előnyt jelent: 
felsőfokú végzettség,
ha korábban részt vett népszámlá-

lásban, mikrocenzusban, vagy más, 
KSH-s lakossági adatfelvételben 
számlálóbiztosként, és munkáját jó 
minőségben végezte el.

A számlálóbiztosok az elvégzet 
munkájukért a népszámlálás el-
halasztásával összefüggő rendel-
kezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) 
Korm. rendelet 1. számú mellék-
letében meghatározott díjazásban 
részesülnek.

Kérem, hogy amennyiben szám-
lálóbiztosnak jelentkezne, küldje el 
nevét és elérhetőségi adatait (telefon-
szám, e-mail cím), legkésőbb június 
15-ig a nepszamlalas@cegledph.hu 
e-mail címre!

Dr. Diósgyőri Gitta 
címzetes főjegyző

helyi népszámlálási felelős

TÁJÉKOZTATÓ 
A 2022. ÉVI 

NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL
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Pedagógiai hitvallást jelöl a 
fenti cím. Örökül kapott kré-
dót. Egy humán szellemiségű 
és lelkületű, klasszikus mű-
veltségű tanárpáros példáját 
idézem. Emlékeim és érzé-
seim a ceglédi gimnáziumból 
erednek elevenen: egykori 
tanítványuk, majd kollégájuk 
szerepével áldott meg a sors. 
Hasonló volt az ő kapcsolatuk 
is: a legendás Velkey Imre 
tanította (Kiskun) Farkas 
Lászlót, aki később tantestü-
leti társa, szívbeli barátja lett, 
atya-fi úi kötelék kötötte össze 
őket. (Diákként „1949-ben a 
ceglédi gimnázium fogadott 
be, s adta meg számomra – 
Velkey Imre tanár úr atyai 
pártfogásával – mindazt, amit 
az akkori viszonyok közt ad-
hatott.” Kiskun Farkas László 
önéletírásából)

Velkey Imre tanár urat 2000. 
május 25-én látogattam meg 
otthonában, s készítettem vele 
egy vallomásos beszélgetést 
a Cegléd Rádió 88 számára. 
(Őrzöm a felvételt, időnként 
belehallgatok szellemet-szívet 
melengetni a néha hideg vi-
lágban.) Apja megkérdezte: 
Mi akarsz lenni, orvos vagy 
tanár? „Estére már ’tanár’ 
lettem. Az orvosok a testet 
teszik egészségessé, mi peda-
gógusok a lelket.” Mit jelentett 

számára az iskola, a tanítás? 
„Amikor elmentem hazulról 
az iskolába, hazakerültem: a 
másik otthonomba. Itt itthon, 
ott otthon voltam.” Személyi-
sége orgonazengő templom, 
harangtoronnyal. Oltáráról 
egy gyertyaláng világol elém. 
Egyszer az óraközi szünetben  
leültünk a tanári szoba kedvelt 
pihenőhelyére, a kissé „kiült” 
kanapéra. Arcának fénye még 
az órai élményeket sugározta. 
Kitűnő latinosként szokása 
volt deákos mondásokat idéz-
ni. „Homines dum docent 
discunt”: Amíg az emberek 
tanítanak, tanulnak. „A ta-
nítványoktól is” – tette hoz-
zá. Fölvillant a József Attila-i 
szenvedély: „…taní-/tani!” 
Milyen kifejező: a tan- szótő 
eredeti jelentése: varázsló. Ő 
az volt. A gondolaté, a léleké, 
a szóé. 

Kiskun Farkas László ön-
életírásából idézek: „Meg-
kaptam a középiskolai tanári 
diplomámat, így lehetővé vált, 
hogy gimnáziumban tanítsak. 
Cegléd azonnal be-, illetve 
visszafogadott. Visszatértem 
– hazatértem. Az iskola bizo-
nyos védettséget jelent mind 
a diák, mind pedig a peda-
gógus számára a kinti világ 
küzdelmei, aljasságai ellen.” 
Magiszterének tekintette Vel-

key Imrét az egyébként kitűnő 
költő. Egy időben kerültünk 
Szegedre: ő a főiskolára taní-
tani, én az egyetemre tanulni. 
Postásuk lettem: hoztam a 
kéziratokat, vittem a kriti-
kákat. A tanár poéta versben 
fogalmazta meg pedagógiai 
ars poeticáját, azonosulását 
a diákokkal: „Ne feledd / 
volt arcodat: a régi gyereket!” 
(Mondogató) Testi és lelki 
sérülései ellenére hűségesen 
ragaszkodott az őt zajgással 
is kísérő hivatásához: Vagyok, 
mint „fa a földben, melyet / 
a gyökér onnan nem ereszt.” 
(Monológ pedagógusnapon) 

Egy szó, amely a két tanár-
nagyság közös jellemzője, 
amely ha ma bezenghetné a 
világot, nem lenne ilyen éles 
szegletekre szabdalva; a szó: 
humanizmus. Embermíves 
nevelési célzatuk volt: „egy-
másnak adjuk át / szépet ter-
mő, magvető / emberségünk 
javát.” (Vita longa)

Íme a példa és a biztatás a 
mai nemzetnapszámosoknak: 
„Ha hit-ágad letörték, hajts 
holnap új hitet!” (Monológ 
pedagógusnapon)

Koltói Ádám

Jegyzet
Magvető emberség
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Április 29-én, a Szent György 
Napok alkalmával Sepsiszent-
györgyön, majd május 3-án 
Székelyudvarhelyen nyílt ki-
állítása Apáti-Tóth Sándor 
fotóművésznek. Hazaérkezését 
követően ültünk le beszélgetni.

– Mit jelent számodra 
Erdély?

– Kimondani is szörnyű: 
pontosan 50 éve jártam Er-
délyben. Egészen fi atalon egy 
író barát házaspárral, Trabant 
kombival bebarangoltuk ezt 
a vidéket. Élt bennem egy 
markáns kép, ez azért most 
erőteljesen megváltozott. A 
táj ugyanolyan gyönyörű, de 
bennem még egy lepusztult 
tájegység képe maradt meg. 
Most viszont – nyilván van-
nak elhanyagolt részek – egy 
egészen más fogadott. Ahol 
én jártam rendezett városok, 

gyönyörűen felújított épüle-
tek, virágos terek fogadtak.

– Most azonban – fél év-
század elteltével – nem tu-
ristaként, hanem fotómű-
vészként utaztál Erdélybe, 
a testvérvárosi delegáció 
tagjaként.

– Ceglédnek Sepsiszent-
györggyel és Székelyudvar-
hellyel is szoros, baráti kap-
csolata van. A két bemutató 
megvalósításának ötlete nem 
újkeletű, de a covid miatt több 
éve húzódott már. Most azon-
ban nagy örömömre mind a 
kettőt megrendezhettük.

– Udvarhelyi kiállításod al-
kalmával Róth András Lajos 
történész „jelképteremtő 
nagymesternek” nevezett. 
Gazda József a Három-
szék című lapban azt írja: 
képi alkotásaidból átgon-

doltság, fegyelmezettség, 
bizonyosfajta racionalitás 
árad. Mennyire érzed eze-
ket a megállapításokat 
helytállónak?

– Az alkotásaimnak szándé-
kom szerint mindig van egy 
komoly gondolati, hogy azt 
ne mondjam fi lozófi ai töltete.  
Székelyudvarhelyre a Ceglé-
den is bemutatott „Csendéle-
tek?” című anyagomat vittem, 
míg Sepsiszentgyörgyön egy 
premier előtti bemutatót ren-
deztem. Ez az anyagom eddig 
még – egy-két kép kivételével 
– teljesen publikálatlan, most 
kis méretekben kerültek a 
falakra. Ennek valamikor a 
jövőben meglesz a magyaror-
szági bemutatója is, akkor már 
nagyméretű formában. Mind-
két tárlat anyaga folytatása 
az utóbbi években készített 
munkáimnak. Valóban, igyek-
szem a végsőkig egyszerűsített 
eszközökkel, egyféle szim-
bólum teremtéssel a lét nagy 
dolgairól beszélni: az életről, 
az elmúlásról… Mi dolgunk 
ebben a világban? Nos, ezek-
nek a nagy kérdéseknek a képi 
megfogalmazását mutatja be 
mindkét összeállítás. 

„A JELKÉPTEREMTŐ NAGYMESTER”
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– Milyen visszacsatoláso-
kat kaptál?

– Nagyon pozitív visszajel-
zéseket kaptam. A Háromszék 
című lapban igen terjedelmes, 
alapos és értő elemzés jelent 
meg a jeles erdélyi író, művé-
szeti író Gazda Józseft ől.

– Vannak véletlenek?
– Sepsiszentgyörgyön a 

kiállítás az Unitárius Egyház 
konferenciatermében került 
bemutatásra. Ahogy a tár-
latot rendeztem, a bejárattal 
szemben lévő falon egy olyan 
felület volt két ablak között, 
ami egész egyszerűen von-
zotta, hogy a kenyeret és a 
pohár bort ábrázoló képek 
oda kerüljenek. Amikor kész 
voltam, bejött a vezető lelkész 
asszony, aki alig hitt a sze-
mének. Ugyanis a templom 
építése előtt ez volt a gyüle-
kezeti termük, és ahova ezt a 
két képet elhelyeztem, ott volt 
az oltár. Korzenszky Richárd-
nak a Tihanyi Bencés Apát-
ság nyugalmazott perjelének 
szavai jutottak eszembe egy 
korábbi beszélgetésünkből, 
aki azt mondta nekem, hogy 
véletlenek nincsenek!

– Értek meglepetések?
– Több is ért. Például az a 

két ceglédi pár, akik teljesen 
„titokban” érkeztek meg a sep-
siszentgyörgyi megnyitómra, 
s egyikőjük magukkal hozta 
kedves kutyájukat, Mannát is. 
Székelyudvarhelyen pedig a 
Török János Mezőgazdasági 
Szakképző iskola egyik osztá-
lya állított be Kabdebó Flórián 

és Ecseri Ferenc tanár urak 
vezetésével. Nagyon megha-
tó volt! De megemlíthetem 
azt a két plakátot is, melyek 
a sepsiszentgyörgyi kiállí-
tásom bejáratánál fogadtak. 
Az egyik az enyém volt, a 
másik plakáton Sárik Petinek 
a koncertjét hirdették, ami 
a kiállításommal gyakorla-
tilag egy időben zajlott. Ez 
egy érdekes momentum volt, 
hogy találkozott „véletlenül” 
két ceglédi művész, többszáz 
kilométerre az otthonától, egy 
helyen és egy időben.

– És az élmények?
– Ha azt kérdezed, hogy 

mi volt a legmegrendítőbb 
élményünk, akkor azt kell 
mondjam, az a pillanat, ami-
kor vendéglátóink kivittek 
– delegációnkkal együtt – 
engem és a feleségemet is az 
első osztályú kosárlabda kupa 
döntő mérkőzésére Sepsi-
szentgyörgyön. Kissé késve 
értünk a helyszínre, s mikor 
beléptünk a küzdőtérre vezető 
folyosóra, a csarnokból elemi 
erővel felzúgott, hogy „ria, ria, 
Hungária”. A hideg végigfutott 
mindannyiunkon. Fantaszti-
kus érzés volt! Természetesen 
volt időnk városnézésre, ne-
vezetességek felkeresésére is. 

– Vannak újabb felkérések?

– Eseményekben gazdag 
időszakot élek. Szentendrén a 
Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesülete Fotóművé-
szeti Tagozatának Triptichon 
címmel nyílik kiállítása, ahol 
érintett vagyok. Nemrégen 
zárt be a Ceglédi Alkotók 
Egyesületének albertirsai ki-
állítása. A Balaton Szalon 
képzőművészeti tárlaton is 
szerepel két nagyméretű alko-
tásom. Készülök a CAE nyári, 
valamint a Ceglédi Fotóklub 
őszi tárlatára.

– Élvezed az egymásba 
érő feladatokat?

– Határozottan élvezem! 
Ugyan éveim száma szerint 
nem vagyok már fi atal, viszont 
olyan erős bennem a motivá-
ció, hogy ez egyszerűen meg-
sokszorozza az energiáimat. 
Amikor mentük Erdélybe 
egy ülésből levezettem 700 
kilométert, majd egyből ne-
kiálltam kiállítást rendezni. 
A lépésszámláló szerint 6,8 
kilométer gyalogoltam még 
a kiállítóteremben. Mindez 
örömmel tölt el, mert nagyon 
sok tervem, elvégzendő fel-
adatom van még. Remélem, 
hogy ezeket véghez tudom 
vinni.

Kozma I.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Ujházi György: 

Ez elment vadászni…
Nem hiszem, hogy Ujházi 
Györgyöt be kellene mutat-
nom Cegléden. Vagy Csík-
szeredán. Vagy az ország kü-
lönböző pontjain. De biztosan 
akadnak olyanok, akik nem 
ismerik, olyanok, akik sem-
milyen módon nem kapcso-
lódnak a vadászathoz, a ter-
mészetjáráshoz, az erdőkhöz, 
a mezőkhöz, az állatokhoz, a 
növényekhez, a festészethez, 
a képzőművészethez, a gaszt-
ronómiához vagy a borkultú-
rához, akár külön-külön, akár 
együtt. Véleményem szerint 
elég kevesen lehetnek ilyenek. 
De nekik hadd mutassam be 
a szerzőt, bevallottan erősen 
szubjektív nézőpontból: van 
szerencsém bő két évtizede 
ismerni Gyurit, ő a feleségem 
nagybátyja. De nem írnék róla 
csak azért, mert családtag. Uj-
házi György sok tekintetben 
„más”, mint a legtöbb ember, 
és most nem a manapság di-
vatos másságokra utaltam. 
Hanem abban, hogy mindig 
csinál, tesz-vesz, tervez, kivi-
telez, szervez, jön-megy. Nem 
tud megállni, leállni, és nem 
is akar. Addig jobb a világnak, 
és benne Ceglédnek is, amíg ő 
tervekkel, célokkal a fejében 
megy, halad valamerre. Az 
is biztos, hogy a természetet 

imádja. Ez vezette több olyan 
irányba is, ami meghatározó 
lett életében; többek között 
ennek köszönhette azt is, hogy 
bő 50 éve a Ceglédi Széche-
nyi Zsigmond Vadásztársaság 
tagja, majd később az elnöke 
lett. (Csak azért említettem 
bő 50 évet, mert ez a könyv is 
úgy járt, mint a koronavírus 

alatt több más kiadvány és 
rendezvény is: a megjelenése 
elcsúszott egy évvel, 2021-ben 
lett volna kerek az évforduló.) 

Sok érdekességről szól a 
kötet, mint például a vadász-
társaság története, a vadászati 
kultúra ceglédi fél évszázada, 
a vadászélet, de olvashatunk 
benne a Szent Hubertus park-
kal kapcsolatos eseményekről, 
a főzőversenyekről, a Vadá-
szok Bora választásokról egy 
olyan ember szemszögéből, 
aki sokszor kitalálója, motorja 

vagy éppen főszervezője volt 
az adott rendezvénynek vagy 
a mögötte álló társaságnak. 
De nem csak irigykedhetünk 
olvasás közben, hogy milyen 
fi nomakat főztek annak idején 
a Szent Hubertus napokon, 
mert Ujházi György saját re-
ceptjeit is bemutatja a könyv 
oldalain. Legtöbb esetben 
vadhúsos fogásokról ír; de 
nem nehéz az eredetileg vad-
disznóból készült ételt házi 
sertés hússal helyettesíteni. 

A könyvben sok képet és 
emléket, dokumentumot ta-
lálhat az olvasó, szinte élet-
re kel a történet az 1970-es 
évektől kezdődően. Ez persze 
annak is köszönhető, hogy 
Gyuri úgy ír, ahogy beszél: ol-
vasás közben is szinte hallani 
a hangját; mintha egy tisztá-
son lennénk éjjel, a csillagos 
ég alatt, a tábortűz körül ülve, 
a bográcsban (vagy tárcsán) 
készülő ételre várva, és a törté-
netmesélő nem túl hangosan, 
de mindenki számára hallha-
tóan csak mondja és mondja, 
amire emlékszik… 

Sok szeretettel várunk min-
den érdeklődőt június 16-
án, csütörtökön 17:00-tól a 
Ceglédi Városi Könyvtárba, 
ahol a szerző bemutatja a 
könyvet. 

De nem csak a szellem, a test 
is jól fog lakni a bemutatón: 
a szerző által megálmodott 
fűszerkeverékek felhasználá-
sával készült falatkák várják 
a hallgatóságot. 

Pap Zoltán
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A tudomány és a művészet 
a megismerés folyamatának 
két partja. De híd köti őket 
össze. Így jelenhet meg az 
irodalomban egy szakszerű 
tétel: „Az ember lélegzetével 
beszél, amelyet az ősnépek 
lélek-nek hívtak.  (…) A szó a 
lélek lélegzése.” (Kosztolányi 
Dezső) Ezt az állítást a szó-
történeti tudomány is igazolja; 
a folyamat: lélek – lélekzet 
– lélegzet. Összekapcsolódik 
tehát az élettan és a lélektan. 
„Ami vér a testnek, nyelv a 
léleknek.” (Németh László) Ez 
a magyarázata akár egyetlen 
kimondott szó sorsfordító ha-
tásának. „Ha egy férfi  egy lány-
nak ezt mondja: szeretem… 
A lány élete egy másodperc 
alatt átalakult.” (Kosztolányi 
Dezső: Ige) „Azt mondta, sze-
ret. És ettől a szótól minden 
átalakult bennem. A sejtjeim 
szerkezete…” (Nagy Gabriella: 
Találkozás)

Az ókori görögök felismer-
ték, hogy az ember egységes 

egész, nem lehet külön a testet 
és a lelket alakítani. (Ép test-
ben ép lélek.) A lelkiség sze-
rint két csoportba sorolhatjuk 
a szavak egy részét: vannak 
gyógyítók és pusztítók. („Sza-
vak, csodálatos szavak… / Öl-
nek és feltámasztanak.” Juhász 
Gyula) A népi tapasztalások 
bölcsességgé sűrűsödtek: Fű-
ben, fában, szóban orvosság. 
Szép szó betegnek orvosság. 
S mindenekelőtt a bibliai Ige: 
„Mind a halál, mind az élet 
a nyelv hatalmában van…” 
(Péld 18,21) 

A szóval történő ráhatás ősi 
műfajai a ráolvasás, a varázs-
ige, illetve az átok, a rontás. 
Ha együttérzéssel és hittel 
mondjuk a betegnek: Majd 
meggyógyulsz, meglátod – 
erőre kap. A költő életéből: 
„Beteg vagyok… / Nem halha-
tok meg” – „Igen, kicsim, egy-
szer még mi is örülni fogunk.” 
(József Attila: Beteg vagyok) 

A pusztító, gyilkosnak is ne-
vezett szavak hatását drámai 

képpel jelenítette meg a po-
éta: „Ahogy a bicska asztalba 
áll, / egy ordítással beleütve, / 
egy-egy szó néha úgy talál, / S 
remegve áll meg a szívünkben.” 
(Váci Mihály: Egy szó)  

Férfi: – Elhagysz? Nő: – 
Igen. S az elhagyott az egyet-
len válasz-szó miatt végső 
útjára indult. 

Van a tudományban egy 
szakszó: lélekrák, lelki okokra 
visszamenő daganatos be-
tegség. 

Nem ilyen romboló hatá-
súak, de rosszlelkűek, lelketle-
nek a szavak az ártó szándékú 
pletykában, hazugságban, 
durvaságban, trágárságban.

Áldozatok a lélekvesztő sza-
vak. A népmesékben például 
még lelkesek (!): Szerencséd, 
hogy öreganyádnak szólí-
tottál. 

A mai kényes, de nem fé-
nyes ízlés sértőnek találja az 
öreg szó használatát. Pedig 
eredeti jelentése: nagy. Őr-
zik ezek a kifejezések: öreg 

LÉLEKSZAVAK
(A tavasz az irodalom és az anyanyelv ünnepe is.)
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harang, öreg betű, öreg hiba, 
hírnevet öregbít. 

Milyen gorombán bánhat-
tak a nőkkel régen, hiszen ilyet 
mondtak rájuk: asszonyi állat! 
– háboroghat az állat eredeti 
jelentését nem ismerő. Ám 
nem dúlt lelkű a szó, ugyan-
is állat: lény, létező. Tehát 
asszonyi állat: asszonyi lény, 
asszony. Úgy őrzi ősi jelentését 
némely szó, mint a gyümölcs 
a magját, mint falomb a gyö-
kerét, mint víztükör a medrét. 
Nem látjuk, de ott rejtőzik. 

A rokon értelmű szavaknak 
nemcsak a jelentése valame-
lyest eltérő, hanem érzelmi, 
hangulati tartalmuk, lelkü-
letük is. Ilyen árnyalatok: bú 
– enyhe szomorúság (Rágja az 
embert, mint fát a szú.), bá-
nat – tartós szomorúság (Moly 
a ruhát, bánat a szívet eszi.), 
búbánat – mély szomorúság 
(Megöli a búbánat.)

Tanulságos adatok igazolják 
a sok történelmi tragédiá-
val sújtott múltunk hatását 
a magyar jellemre, így a ma-
gyar szókészletre is. Szavak és 
szókapcsolatok száma: vidám 
24 – szomorú 51, jó 57 – rossz 
101, igazság 11 – hazugság 
59. Így van ez a diáknyelvben 
is: az egyesre (elégtelenre) 
kb. 150-160 szavuk van, az 
ötösre (jelesre) csak 15-20. 
Azért körülbelül, mert ahány 
iskola, annyi szólelemény, s 
szinte naponta születnek új 
elnevezések. 

A negatív szavak születé-
sének alapja az a lélektani 

helyzet, hogy a rossz, a baj 
folyamatosabb és mélyebb 
lelkiállapotot okoz, mint a 
jó, az öröm, amely inkább 
mozaikszerű. . 

Fogadjuk el az író (Sütő 
András) tanácsát: „Figyelmün-
ket a szavak lélekvándorlására 
vessük!”  Ez a lélekút két jelen-
séghez vezet. Az átképzelés azt 
jelenti, hogy más helyzetébe 
képzeljük magunkat, s az ő 
pozíciójából fogalmazunk. 
Feltétele az empátia. 

Párbeszédek: – Van tüze? – 
Sajnos nem dohányzom. Ne-
kem ez nem sajnos, csak neki. 

A vonatról leszálló erősen 
hátba vágja nehéz bőröndjével 
az előtte lelépőt. – Bocsánat! 
– Nem történt semmi. Pedig 
dehogynem. Az átlelkesítés 
(lélekátadás) a tárgyaknak 
– mintha emberek lennének 
(emberiesítés). „…a tárgyak 
összenéznek / s téged dicsér-
nek.” (Radnóti Miklós: Tétova 
óda) A gyerekek nyelvi fan-
táziája költői. A kisfi ú nézi a 
nagymamáját, amint az varr. 
„Mami, a tű nem fáj a zokni-
nak?” Milyen jó lenne hasonló 
humánus érzéssel szemlélni a 
világot és egymást! Vannak 
variációk. 

A boltban az eladó a vevő-
höz: – Mit adhatok? (udvari-
as), – Mit adjak? (kényszeres), 
– Oda mi lesz? (személytelen, 
rideg) 

Lélektelenséggel (nem lel-
ketlenséggel) terhes a terhes 
szó. Eredeti megjelenése csak 
fi zikai állapotra, súly viselé-

sére utal (viseletes). Így vált 
hivatalossá, szakszóvá, ezen 
nem kell változtatni. (Terhes-
gondozás, terhestanácsadás, 
terhességi teszt) Ám a magán-
életben, jó lélekkel használ-
juk a megillető kifejezéseket: 
áldott állapotban van, anyai 
örömök elé néz, kismama. 

Az élettárs szó sem sugá-
rozza azt az érzelmi tartalmat, 
amely benne rejlik. Milyen 
lélekemelő: életemben társ, 
életem társa! Lőrincze Lajos 
javaslata e kapcsolat tagjaira: 
életfél.  

A fél egyik jelentése ugyan-
is: páros dolgok egyike (fél 
szemmel odanéz, fél füllel hal-
lottam, fél kézzel fölemeli…) 
Megerősítésül: a feleség szó a 
fél-ségből származik. 

A nyelvi kifejezés – a lé-
lek – fi nomságát érezzük egy 
mondatban: a nyulat „nagy 
vétek volna, ha megennők. 
Úgy csináljuk, hogy nem meg-
esszük, hanem magunkhoz 
vesszük.” (Tamási Áron: Ábel 
a rengetegben)

Külön fűszálakból lesz szép 
a mező. Azaz egyes szavakból 
a szöveg. Azé, aki mondja, azé 
is, aki hallja. 

Mégis…, manapság ma-
gán- és közbeszédekben „út 
a szó, amelyet kitapostak, s 
két oldalán eldobtak minden 
érzést.” (Ladányi Mihály: Szó) 
„Óh, jaj, az út lélektől lélekig!” 
(Tóth Árpád: Lélektől lélekig)

Mentsétek meg lelkeinket! 
– kérve kérik a szavak.

Koltói Ádám
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Emléktáblát avattak azon fővárosi idősotthon 
épületén, ahol Szondy István az utolsó éveit 
töltötte. Az olimpiai és világbajnok öttusázó 
Cegléden kezdte sportpályafutását és soha 
nem felejtette el, honnan jött, imádta a vá-

rost. Az emléktábla avatón a Sportmúzeum 
vezetője, Magyar László úgy fogalmazott: 
Szondy István örökre beírta magát a sport 
történelemkönyvébe. 

ÚJRA „KÖZLEKEDIK A CSALÁD”
Egy személygépkocsit és családi nya-
ralást is nyerhetnek a „Közlekedik a 
család” elnevezésű verseny résztve-
vői. Az ORFK-Országos Balesetmeg-
előzési Bizottságának szervezésében 
Cegléd ad otthont a június 4-ei Pest 
megyei elődöntőnek. Várják minden 
olyan lelkes család nevezését, akik 
legalább egy 6 és 17 év közötti gyer-
meket nevelnek és ahol legalább az 
egyik szülő rendelkezik B kategóriás 
jogosítvánnyal.

ÚJ SZOLGÁLATI 
AUTÓ 

Új szolgálati autó érkezett 
a Rendőrkapitányságra. A 
Ceglédiek a Ceglédiekért Köz-
alapítvány, az önkormányzat 
és több helyi vállalkozás támo-
gatásával sikerült beszerezni a 
járművet. Az autót elsősorban 
bűnügyi feladatokra használ-
ják majd. 

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
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Új elnököt, elnökségi és felügyelőbizottsági 
tagokat választott az idén 25 éves Cegléd és 
Vidéke Unghváry László Borrend. A bor-

lovagok a közgyűlésen Dr. Vangyel Tibort 
választották új elnöknek. Ő három éven át 
láthatja el ezt a tisztséget. 

JUBILÁLÓ BARÁTI KÖR
Különleges helyszínt választott közgyűlésük meg-
tartásához a Cegléd Barátainak Köre. A ceglédi 
moziban fogadták el az éves beszámolókat. De 
nemcsak egyeztetés volt, George Pálról és magáról a 
fi lmszínházról is sok érdekességet hallhattak a tagok. 
A Cegléd Barátainak Köre fontos eseményére készül. 
Alapításuk 40. évfordulóját szeretnék méltóképpen 
megünnepelni. Nagyszabású kiállítást is terveznek, 
amelynek ugyan helyszíne nem Cegléd lesz, de a 
városról fog szólni – hangzott a közgyűlésen. 

MINISZTERI 
ELISMERÉS 

Két ceglédi lány, Bíró Lola Nadin 
és Keszthelyi Luca is elnyerte 
a Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója díjat. Az elismerést 
olyan diákok kaphatják, akik 
az előző tanévben kimagasló 
tanulmányi és sportteljesítményt 
nyújtottak. A városi díj mellett 
így már országos elismerést is 
kaptak.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
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Miután több mint harminc évet szolgált a fl otta egyik 

legjobb pilótájaként, Pete „Maverick” Mitchell (Tom 

Cruise) most a neki leginkább megfelelő helyen van: 

vakmerő tesztpilótaként egyre feljebb teszi a lécet, és 

ügyesen kitér az előléptetés elől, amely földi szolgálatra 

kötelezné. Amikor egy osztagnyi Top Gun növendéket 

olyan különleges küldetésre kell kiképeznie, amilyet élő 

pilóta még nem látott, Mavericket összehozza a sors a 

Rooster hívójelű Bradley Bradshaw hadnaggyal (Miles 

Teller, Whiplash), aki nem más, mint Maverick néhai 

barátjának, Nick Bradshawnak, azaz Goose-nak a fi a...

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA

FILMAJÁNLÓ:
TOP GUN: MAVERICK

mozi-
műsor

MÁJUS 26-TÓL JÚNIUS 1-IG 
Patkós Irma terem
Csütörtök-péntek és vasárnaptól szerdáig: 

15:45 Pipiána Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge - belga, családi ani-

mációs vígjáték

Csütörtöktől szombatig:

17:30 Az Északi - amerikai kalandfi lm, dráma

20:00 Top Gun: Maverick - amerikai akciófi lm 

Vasárnaptól szerdáig: 

17:30 Top Gun: Maverick - amerikai akciófi lm 

20:00 Az Északi - amerikai kalandfi lm, dráma

Vasárnap: 

14:00 Az egér legjobb barátja - cseh, animációs vígjáték 

Huszárik Zoltán terem
Csütörtöktől szombatig:

15:45 Hölgy - feliratos, amerikai kalandfi lm, vígjáték

17:45 Boszorkányház - magyar vígjáték

19:45 Zanox – Kockázatok és mellékhatások - magyar romantikus krimi

Vasárnaptól hétfőig: 

15:45 Zanox – Kockázatok és mellékhatások - magyar romantikus krimi

17:45 Hölgy - feliratos, amerikai kalandfi lm, vígjáték

19:45 Boszorkányház - magyar vígjáték

Keddtől szerdáig: 

15:45 Boszorkányház - magyar vígjáték

17:45 Zanox – Kockázatok és mellékhatások - magyar romantikus krimi

19:45 Hölgy - feliratos, amerikai kalandfi lm, vígjáték

Szombaton és vasárnap: 

14:00 A művészet templomai – Tutanhamon: A legújabb kiállítás

feliratos, olasz dokumentumfi lm

JÚNIUS 02-TŐL JÚNIUS 8-IG 
Patkós Irma terem
Csütörtök: 9:30 Az elveszett város - amerikai, akció-vígjáték 

Csütörtöktől szerdáig:

15:45 A kis Nicolas és az elveszett kincs - szinkronizált francia vígjáték

Csütörtöktől szombatig:

17:30 A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya - amerikai, 

akció-vígjáték

19:30 Top Gun: Maverick - amerikai akciófi lm 

Vasárnaptól szerdáig: 

17:30 Top Gun: Maverick - amerikai akciófi lm 

20:00 A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya - amerikai, 

akció-vígjáték

Szombaton és vasárnap: 

14:00 Pipiána Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge - belga, családi ani-

mációs vígjáték

Huszárik Zoltán terem
Csütörtöktől szombatig:

15:45 Hold 66 - feliratos, francia dráma

17:45 Szerelmes nehézfi úk - feliratos, francia vígjáték

19:45 Zanox – Kockázatok és mellékhatások - magyar romantikus krimi

Vasárnaptól hétfőig: 

15:45 Zanox – Kockázatok és mellékhatások - magyar romantikus krimi

17:45 Hold 66 - feliratos, francia dráma

19:45 Szerelmes nehézfi úk - feliratos, francia vígjáték

Kedd, szerda: 

15:45 Szerelmes nehézfi úk - feliratos, francia vígjáték

17:45 Zanox – Kockázatok és mellékhatások - magyar romantikus krimi

19:45 Hold 66 - feliratos, francia dráma

Szombaton és vasárnap:

14:00 Boszorkányház - magyar vígjáték

05.28. szombaton 10:00 órai kezdettel 

6. CEGLÉDI FILMFESZTIVÁL
A belépés ingyenes. 
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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: 
Bekker Bernadett
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik havonta 
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és 
            Szokolai Attila
 Nyomdai munkák:

Ceglédi
Hírmondó

Hangolja ránk 
készülékét! 

A Vodafone vezetékes hálózatán új frekven-
ciára kerültek a digitális módon elosztott 
helyi TV-k műsorjelei. Ezt a változást egyes 
TV készülékek nem  követik le automatikus 
áthangolással.

Amennyiben Vodafone mediacarddal 
veszi igénybe a digitális TV szolgáltatást 
és a megszokott helyen nem találja a CTV 
csatornáját, kérjük hangolja újra TV készü-
lékét. Ehhez segítséget talál a mediacard 
használati útmutatójában, illetve a www.
vodafone.hu weboldalon az Ügyintézés/
Technikai támogatás/Útmutatók otthoni 
szolgálatásokhoz menüpont alatt.

A változást a mediaboxok automatikusan 
lekövetik, így ezeken az eszközökön nem 
szükséges újra hangolást kezdeményezni.

 

Ajándék 
Üdítő vagy Kávé 

 

Ajándék 
Üdítő vagy Kávé 

Újdonság 

a Kisméhecske Vendéglőben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kisméhecske Vendéglő 
2700. Cegléd, Páva utca 3.  
Tel.: + 36 30 756 18 07 
Web: www.kismehecske.hu 
E-mail: mehecskekifozde@gmail.com 

KORLÁTLAN 
 ÉTELFOGYASZTÁS 

3.500.- Ft / fő 

KORLÁTLAN 
 ÉTELFOGYASZTÁS 

3.500.- Ft / fő 

Svédasztalos Ebéd  

Szerdától – Péntekig  

 

11.00 – 15.00 
óráig 

 

Svédasztalos Ebéd  

Szerdától – Péntekig  

 

11.00 – 15.00 
óráig 

 

Ceglédi diák sikere
2022. május 22-én a Győrben megrendezett 
XXXII. Öveges József Kárpát-medencei Fizi-
kaverseny országos döntőjében II. helyezést 
ért el Bús László Teodor, a ceglédi Várkonyi 
István Általános Iskola 8.m osztályos tanulója. 
Felkészítő tanára Kozma Attila fi zikatanár.
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz 


