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ÁTADTA A KULCSOT

GRATULÁLUNK!

Július elsejétől Zakar József tölti be a Kossuth Múzeum igazgatói tisztét. Reznák
Erzsébet jelképesen átadta az intézmény
kulcsát utódjának, de nem szakad el a Múzeumtól. Nyugdíjas éveiben történészként
folytatja munkáját az intézményben. Reznák
Erzsébetnek oroszlánrésze volt benne, hogy
a Kossuth kultusz helyi ápolása felkerülhetett a világörökség térképére.
Fotó: Kisfaludi István
Rábai Roxána, vagy ahogyan mindenki
ismeri, Roxi nyerte az RTL Klub Mestercukrász versenyét. A több héten át tartó tévés
műsorban Roxi, a Bake Away Desszertbár
szakács/cukrásza bizonyította tehetségét
és szorgalmát, így hozzá került a dicsőség
mellett az ötmillió forintos fődíj.
Fotó: facebook.com/rabai.roxi
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ÚTFELÚJÍTÁSOK AZ ÚJVÁROSON
Kiváló minőségű, új aszfaltburkolatot kapott több útszakasz
az Újvárosi részen. Felújították
a régóta rossz állapotban lévő
Bodrog utcát és a Hattyú utca
egyes részeit. Azokat, amik
az elmúlt évek felújításaiból
kimaradtak, így például mostantól a Kőrösi út-Török Ignác
közötti szakaszon is új aszfalton közlekedhetünk.
A körzet önkormányzati
képviselője, Károly Ferenc
elmondta: a város idei költségvetésekor prioritásként határozták meg a rossz állapotban
lévő utcák újra aszfaltozását.
Az Újvároson a Bodrog utcára
fért rá leginkább a felújítás.
KÁROLY FERENC: A
Bodrog utcában teljes aljzatcsere és javítás történt, illetve
a lejtési irányt is megfelelően
rendezték a szakemberek,
így a csapadékvíz a G2-es
csatornába fog lefolyni. Az
egész szakasz öt centis új
aszfaltburkolatot kapott és
megtörtént a padkarendezés

is. A Flaszter Kft. dolgozói
most is kiváló minőségű
munkát végeztek, köszönet
nekik ezért és természetesen köszönöm a lakóknak
a munkák idején tanúsított
türelmet. Nagyon örülök,
hogy sikerült az utcát új burkolattal ellátni, régi adóssága
volt ez a városnak az itt élők,
itt közlekedők felé.

A

A képviselő elmondta azt is:
a prioritások között szerepel
még a Nádasdi utca felújítása,
a Kőrösi út és a Török Ignác
utca közötti szakaszon, valamint a Wesselényi utca eleje az
Alszegi úttól az első keresztutca sarkáig. Ezek felújítására
a források függvényében kerülhet sor.
Q

város több pontján is folytatódik a járdák felújítása.
A költségvetés elfogadásakor a járdaépítési program
keretben 26 helyszínt jelöltek meg. Az elmúlt hetekben az
Árpád utcában, a Bercsényi és Damjanich utca között, a
Törteli úton, a Hold utcában, újultak/újulnak meg a járdák.
A Bajcsy Zsilinszky utcában a szociális otthon mellett is
teljesen megújult járdán közlekedhetünk, csakúgy, mint
a Bem iskola és Malomtószél közötti szakaszon.
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KOMFORTOSABB LETT A PIAC
Szebb, kulturáltabb környezetben árulhatnak és vásárolhatnak a helyiek. A város
100 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert
még korábban a beruházásra.
Megújultak a mosdók, a bejárati ajtók a mérlegház, bele-

DR. CSÁKY ANDRÁS,
polgármester: Öröm látni ami
itt az elmúlt hónapokban történt. A komfortérzet növelése
mellett energiahatékonyság
szempontjából is fontos beruházás, hiszen a napelemekkel, a fűtéskorszerűsítéssel

értve a fűtési és elektromos
rendszert is. De napelemeket
is felszereltek, hogy minél
költségtakarékosabb legyen
az üzemeltetés.
Az ünnepélyes átadáson a
polgármester, Dr. Csáky András elmondta: az időközben
megemelkedett anyagköltségek miatt az elnyert támogatáshoz 25 millió forintot
kellett az önkormányzatnak
hozzátenni, de a végeredmény
magáért beszél.
5. oldal

spórolni tud majd a város az
energiaszámlán.
A körzet önkormányzati
képviselője, Imregi Tibor is
elismerően szólt a piac felújításáról. IMREGI TIBOR: Az
árusoknak és a vásárlóknak
is fontos, hogy minél szebb,
minél jobb környezet fogadja őket. A felújításra a forrást
még az előző önkormányzati
ciklusban nyertük. Nagyon
örülök, hogy komfortosabbá
tudtuk tenni a piacot. Mindenkit arra bíztatok vásároljon
itt, hiszen a ceglédi termelők
kínálta zöldségek-gyümölcsök
frissek, kiváló minőségűek és
nagyon ízletesek.
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NYÁR A CEGLÉDFÜRDŐBEN
A 2022 nyarán végre korlátozások nélkül visszatérhetett a
boldog gyerekzsivaj, a csobbanások zaja, a sülő lángos és a
fahéjas palacsinta illata.
Festés, alapos nagytakarítás,
a medencék ellenőrzése, javítása, a szükséges eszközök
cseréje, kertészeti feladatok és
sok – sok háttérmunka előzte
meg a Strand 2022. május 28-i
nyitását.
Ezenkívül új öltözőkabinokkal bővítettük a szabadtéri
medencék melletti területet
és az Aquaparkot is. Szintén az Aquaparkban 180 új
csúszógumit is szolgálatba
állítottunk a vendégek nagy
örömére.
A tavalyi évben átadott szabadtéri termálmedence is
megkezdte első, teljes, nyári
idényét.
Régóta hiányolt szolgáltatás
volt a napágy bérlés, idén már
erre is van lehetőség.
Hatalmas érdeklődés övezi
szombati éjszakai fürdőzé-

seinket, előre meghirdetett
időpontokban bulival vagy
szaunaesttel kiegészítve. Július 30-án a Strandok Éjszakáján egész este zenével
és éjszakai focival várjuk a
vendégeiket, hangulatmester:
Starkidz Deejay, sztárfellépő:
Dj. Dominique. Ezen az estén
extra hosszú nyitvatartás lesz
20:00 – 02:00 óra között. A
programra a https://cegledfurdo.hu/onlinejegy/ oldalon
elővételben is lehet jegyet vásárolni. Augusztus 6-án szintén zenés éjszakai fürdőzésre
lesz lehetőség 20:00 – 24:00
óra között.
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Szaunaestjeink töretlenül
népszerűek. Fekete István
szaunamesterhez idén már
Lőrincz Dávid, fiatal uszodamester kollégáink is csatlakozott a szauna programok
megtartásában.
Szeretettel vár mindenkit a Gyógy-és Strandfürdő
10 medencével, valamint az
Aqua Centrum Csúszdapark
18 csúszdával.
Augusztus 31-ig töltsük
meg élményekkel, nagy csobbanásokkal és felhőtlen pihenéssel a nyarat!
Ceglédfürdő csapata
www.cegledfurdo.hu

REND A LELKE MINDENNEK
– A SZEMETESEK KÖRÜL IS
Hogy mi is a kommunális hulladék és azt hogyan is lehet
helyesen kezelni? A hulladék mindennapjaink részévé
vált, hiszen a fogyasztói társadalom olyan társadalmat
jelöl, amit a növekvő számú árucikkek és szolgáltatások
birtoklása jellemez. Ezen árucikkek és szolgáltatások
birtoklása pedig a hulladék mennyiségének jelentős növekedésével jár.
Ahhoz, hogy a szemetesünket is rendben tudhassuk
és rendeltetésének megfelelően használhassuk, ahhoz
tudnunk kell azt is, milyen
hulladékfajtákat különböztetünk meg.
A hulladékot eredetük szerint csoportosíthatjuk:
települési,
termelési,
és veszélyes hulladékra.
A települési hulladék fogalmán belül megkülönböztetünk:

szilárd (háztartási és utcai
szemét),
folyékony (kommunális
szennyvíz),
iszapszerű (kommunális
szennyvíz-iszap),
és gáznemű hulladékot (lakóházak füstjének füstje).
A szilárd hulladék az a
hulladék, amely az emberek
mindennapi élete során a
lakásokban keletkezik. Leggyakoribb összetevőjük az
üveg, papír, fém, dobozok,
elektromos áruk, háztartási
és vegyihulladékok.
8. oldal

Amennyiben érvényes szemétszállítási szerződéssel rendelkezünk, abban az esetben
rendelkeznünk kell egy kommunális hulladék elhelyezésére alkalmas edényzettel valamint egy sárga-kék színű,
szelektív hulladékgyűjtésre
használható edényzettel.
Kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe azokat a
hulladékokat helyezhetjük,
melyek a mindennapjaink
során, háztartásunkban keletkeznek, pl: élelmiszerek
csomagolása, tisztálkodási
célokra felhasznált hulladék. Eseti jelleggel keletkező
nagyméretű, darabos hulladékot, feleslegessé vált használati tárgyat ne tegyünk a
kuka mellé! Amennyiben
ilyen hulladék keletkezik,
úgy lehetőségünk van lom-

talanítást igénybe venni. Ha
érvényes hulladékelszállítási
szerződéssel rendelkezünk, a
DTKH Nonprofit Kft. évente
2 alkalommal, díjmentesen
házhoz menő rendszerben
végez lomtalanítást.
A lomtalanítás alkalmával a
háztartásban feleslegesség vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítják el.
A kihelyezett lom elszállítása előre egyeztetett időpontban történik, melyhez a
06-53/500-152-es telefonszámon szükséges egyeztetni.
Szelektív hulladékgyűjtő
edényzetbe kerülhet az
újrahasznosítható műanyag-, papír- és fémhulladékot. A szelektív hulladékgyűjtőbe ne tegyünk
vegyszeres, zsíros, ételmaradékos hulladékot, használt
papír zsebkendőt! Ugyanis
csak a tiszta hulladékot lehet
újrahasznosítani!
A ceglédi hulladékudvarba
(Mizsei út – Gerje hídnál) az
alábbi hulladékokat helyezhetjük el:
kis és nagy elektronikai
hulladék,
lomhulladék,
személyautó gumiabroncs,
üveg csomagolási hulladék,
egyéb csomagolási hulladék (műanyag, papír, fém,
tetra-pak, karton),
használt sütő zsiradék, használt étolaj,
fénycső, izzó,
festékek csomagolásai,

növényvédő szerek csomagolásai,
szárazelem, akkumulátor,
fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj.
***
Fentiekben felsorolt hulladékok szintén nem tehetők ki
a kommunális hulladékgyűjtő
edényzetbe! A hulladékudvar
nyitva-tartása: K-Sze: 7-16,
páros hét szombat 8-12 óra
között.
Lakossági építési törmeléket (beton, tégla, cserép és
kerámia frakciók vagy azok
keveréke), a ceglédi lerakóba (Cegléd, hrsz.:411;412)

D

250 kg/negyedév/ingatlan
-ig ingyenes szállíthatjuk el.
Nyitva-tartás: H-P: 7-17,
Szo: 8-12 óra között.
Amennyiben a hulladékelszállítással észrevételek,
kérdések adódnak, úgy abban
az esetben a DTkH ügyfélszolgálatát szükséges megkeresni.
Személyesen a 2700 Cegléd,
Kút utca 5. szám alatt lehetséges (nyitva-tartás: H: 8-20
óra között, K-Cs: 8-15 óra
között). Telefonon a 53/500152-es, 53/500-153-as telefonszámokon.
E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@dtkh.hu

r. Csáky András, polgármester kezdeményezésére
zajlott egyeztetés az önkormányzatok részvételével
a hulladékszállítási fennakadásokról és a lehetséges megoldásokról még július elején. Azóta javult a szolgáltató
helyzete, mind a személyi állomány, mind pénzügyi téren.
A cél, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsék a
hulladékszállítással kapcsolatos fennakadásokat. A DTKH
egy új központi tájékoztatási pontot jelölt meg, ahol folyamatosabb és zökkenőmentesebb lesz a tájékoztatás,
hibabejelentés az önkormányzatok részéről.
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A LAKOSSÁG TÖBBSÉGÉNÉL MARAD A RÉGI ÁR
A háború és a szankciók miatt
Európa-szerte drasztikusan
emelkedő energiaárak miatt
a kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett, valamint
egy hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amely
augusztusban lép életbe.
Alapvető változás, hogy
nyár végétől csak az átlagfogyasztás mértékéig lesz rezsicsökkentett gáz-és villanyár a
fogyasztóknál. Ez számokban
azt jelenti, hogy
villamosenergiánál 210 kilowattóra / hónap
földgáznál 144 köbméter/
hónap mértékig.
Annak, aki efölött fogyaszt,
az a 210 kWh, valamint a 144
m3 fölötti részt már piaci áron
kell fizetnie nyár végétől.
A lakossági villany-és gázhasználási adatok szerint a
háztartások 75%-nál semmiféle áremelkedést nem jelent
majd a változás.
Akik a gázt például átalányban fizetik, marad az eddigi
rendszer, vagyis ugyanúgy fizetik az átalánydíjat, a jövő év

eleji leolvasásnál és összegzésnél derül ki, hogy túllépték-e
a meghatározott fogyasztási
limitet.
A nagycsaládosoknak jelenlegi is van kedvezményes
fogyasztási limitjük, ami megmarad a jövőben is Egy háromgyermekes család ezentúl
évente nem 1729 köbméterig,
hanem 2329 köbméterig veheti igénybe a kedvezményt.
Minden további gyerek után
300 köbméterrel emelkedik
a limit. A villamos áramnál
ilyen kedvezmény nincs.
Fontos tudni, hogy a távhőt használókat nem érinti a
kormányzati intézkedés. Így
például aki panellakásban
lakik, vagy más olyan típusú
ingatlanban, amelyik távhővel
működik, mentesül a mostani
rezsiintézkedések alól.
Mennyit spórol egy átlag
háztartás most?
Rezsivédetten egy átlag fogyasztó a villany tekintetében
7750 forintot fizet havonta. Ha
nem lenne rezsicsökkentés,
akkor 50 883 forint lenne a
10. oldal

villanyszámlája. Gáznál az
átlag havi fogyasztás havonta
15 833 forint. Rezsicsökkentés
nélkül 131 441 forintot kellene
fizetni. Éves szinten a villanyszámlánál 93 ezer forint lenne
a költség, rezsicsökkentés
nélkül ez 610 ezer forintos
kiadást jelente a családoknak.

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
Három óvodában is felújításokat végeznek a nyáron.
A Pesti úti ovi B épületében
kicserélték a nyílászárókat,
és a bejárati kapukon is elvégezték a szükséges munkákat,
valamint felújítják a főépület

teljes tetőszerkezetét. A Malom téri óvodában megújul
a vizesblokk, a Széchenyi úti
óvoda Budai úti tagóvodájában pedig két csoportszobát
tesznek rendbe a szakemberek
és a konyha is új külsőt kap.

De nem csak óvodák újulnak
meg a nyáron, a tervek szerint
a Kossuth Múzeum földszinti
látogatói vizesblokkjait újítják fel. A város a munkákra
összesen 30 milli forintot
különített el.

ÖNKORMÁNYZATI TELKEK FÉLÁRON
Újabb telkeket jelölt ki az önkormányzat eladásra,
ezúttal a Szellő utcában. Elsősorban olyan pályázók
jelentkezését várják, akik Családi Otthontermési
támogatással szeretnének új házat építeni. Nekik
ugyanis a hivatalos értékbecsléssel meghatározott
összeg feléért kínálja az ingatlanokat a város. Pályázni július 18-ig lehetett, de ha valaki most nem
jutott ingatlanhoz, később újra megpróbálhatja.
Minden fontos információ, a pályázati adatlap
és természetesen a pontos kiírás megtalálható a
Várvag Kft. honlapján is.
EBRAZZIA AZ UGYERBAN
Nyolc kutyáról inkább lemond a gazdája,
mint hogy teljesítse az alapvető állattartási
követelményeket. Ez derült ki az ugyeri
ebrazzián. Hét olyan helyszínen tartottak
ellenőrzést, ahol május végén már jártak
a hatóságok. Kiderült: maradéktalanul sehol sem tettek eleget a kötelezettségeknek,
hiába szólították fel őket, hogy legyen víz
és élelem a kutyák előtt, illetve legyenek
beoltva és chippel ellátva.
11. oldal

A fantáziának és a kreativitásnak
ne legyenek határai!
A Kossuth Művelődési Központ Képzőművészeti alkotótáborában idén új programelemként került be a karakterdizájn.
Oktatónak Lugosi Istvánt, a csemői származású rajzfilmrendezőt kértük fel, akit Rónai Gábor képzőművész tanár ajánlott a
figyelmünkbe. A sokoldalú fiatalember nagy hatást gyakorolt
mindannyiunkra…
– Milyen út vezetett a Kecs- jó mester-tanítvány kapcsokeméti Rajzﬁlmstúdióig?
latban voltunk. Filmgrafikát
– Ahogy sokakat, engem tanított, ami a karakterdizájnt
is gyerekkorom óta érdekel és koncepciós tervezést fedi.
a rajzolás. Tanulmányaimat Ez tökéletesen az érdeklődési
a ceglédi Kossuth gimi után körömbe vágott, ezért a suli
Budapesten folytattam külön- után elsőként tőle kérdezféle művészeti képzéseken, tem meg, mit kezdjek mavégül 2016-ban szereztem gammal a szakmában. Azt
BA diplomát a Moholy-Nagy mondta, menjek el hozzájuk
Művészeti Egyetem animáció Kecskemétre és nézzek szét,
szakán. Az egyik momés ta- ismerkedjek a kollégákkal…
nárommal – Nagy Lajossal, szerencsés időzítés volt, mivel
a Kecskemétfilm stúdió régi egy gazdátlan projekthez épp
munkatársával – különösen rendezőt kerestek. Kérdezték,
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hogy érdekel-e, én gondolkodás nélkül igent mondtam. Így
kerültem Kecskemétre.
– Ez a rendezni való mese
volt a „Hortobágyi darumese”. Ez az első rajzﬁlmed?
– Igen, ez volt az első jelentősebb munkám, ami profi
körülmények között készült.
Nagyon izgultam, mert egy
régi, jól működő csapat élére
kellett állnom elsőfilmesként,
fiatalként, idegenként. Az egy
évig tartó projekt végére megtaláltam a helyemet a csapatban és a filmmel is mindenki
elégedett volt.
– Rögtön díjat is nyertél
vele.
– A Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs
Fesztiválon (2018.) Csermák
Tibor-díjat kaptunk, amit a
közönség körében legnépszerűbb magyar gyerekfilmnek
ítélnek oda.
– Hogyan fogtál neki ennek a munkának?
– A fő koncepció adott volt.
A megrendelő fél és a stúdió producerének ötletén
indultam el, miszerint egy
kölyökdaru és egy pulikutya
barátságán keresztül ismerjük
meg a Hortobágy élővilágát.
Fontosnak tartottam, hogy a
mese elsősorban szórakoztasson és csak mellékesen tanítson, a kötelezően bemutatott
állatokat ezért mind valami
vicces szituban képzeltem

el. A fókusz végig a különféle jellemű karakterek közti
kontraszton, az ellentétek
komikus ütköztetésén volt.
Konfliktus nélkül ugyanis
nincs sztori; ha a történetben
mindenki jól érzi magát egy
klassz helyen, akkor nincs mit
elmesélni. A kisdaru így vált
undok, unatkozó kamasszá, a
pulikutya együgyű, de jószívű
őrkutyává, és így tovább. A
puli szinkronhangja a képzeletemben az első perctől Scherer Péter volt, tulajdonképpen
rá írtam a figurát. Darukát kicsit tovább kerestük, de végül
remek gyerekszínészre leltünk
az akkor 11 éves Berecz Uwe
személyében, aki véglegesre
formálta a karaktert. A többi
figurát is egytől-egyig profi
színészek szólaltatják meg,
sokakat felismerhetünk a mozifilmekből, sorozatokból. A
hangfelvételek nagy élmények
voltak számomra, rengeteget
tanultam közben. Egy másik
kedvenc karakterfejlesztésem
a farkaspóké volt. Nem akartam realisztikus csáprágókat
mutatni egy gyerekmesében,
ezért helyettük bajuszt kapott
a szájára pók. Így vált a farkaspók egy bohókás székely
bácsivá, aki Forgács Gábor
hangján szólalt meg.
– Mennyire folysz bele az
adott ﬁlm zenéjének megszületésébe?
– Teljes mértékben. Zeneszerzőkkel dolgozni roppant
izgalmas, mivel kis túlzással
élve nem ugyanazt a nyel-

vet beszéljük. Szerencsésnek
mondhatom magam, mivel
eddig olyan kiváló szakemberekkel dolgozhattam, akiket nem kellett túl szorosan
instruálnom ahhoz, hogy a
végeredmény valóban életre
keltse a filmet. A Darumese
zeneszerzője, Kalotás Csaba
nagyon szereti a természetet,
ezért ő is a sajátjának érezte
ezt az állatmesét.
– Amíg a táborban a gyerekek terveztek, te is rajzoltál egy képet: Sajt bácsi és
felesége, Ház néni. A sajton
kalap volt és nyakkendő, a
házon tüllszoknya.
– Ilyen a humorom. Azt szerettem volna megmutatni a
gyerekeknek, hogy a hülyeséget
is le szabad rajzolni, ki szabad
adni magunkból. Hogy a fantáziának és a kreativitásnak
ne legyenek határai, hogy ne
fogalmazódjon meg az a görcs
bennük, hogy á, ez nem fog
tetszeni másoknak, le se rajzolom. Szeretném a gyerekeknek
átadni, hogy ne fogják vissza
magukat, mert annyi korlátottal találkoznak felnőtt korukig,
hogy gyakran épp a friss, helyes
megérzéseik vesznek el. Szerintem pedagógusként felelősségünk, hogy ezt megelőzzük,
mert a gyerekeknek rengeteg
friss energiájuk van, amit túl
sokszor kell feláldozniuk a
megfelelés oltárán, ez pedig
egyenes út a kiégéshez.
– De Te nem csak gyerekﬁlmeket készítesz, felnőtt
anyagod is van.
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– A személyes munkáimat
éjszakai vagy földalatti művészetnek mondanám. Nagyon érdekelnek a pszichés,
morális, spirituális drámák,
a lélek tévútjai: ahogy gellert
kap bennünk a valóság, a jó
és a rossz közötti különbség
összemosódik. Ezekkel a témákkal fekete-fehérben dolgozok, színeket jobbára csak
a gyerekfilmekben használok.
Ez két teljesen különböző
világ, és jó is, hogy el tudom
őket választani egymástól.
– Min dolgozol jelenleg?
– A Kecskemétfilm stúdióval hamarosan befejezünk két
új gyerekmesét, melyekben
Bács-Kiskun megyei mondákat dolgozunk fel. Ezután
a saját filmemen dolgozunk
majd egy új csapattal. Fekete-fehér horrorfilm lesz, de
erről többet babonából nem
mondhatok!
Kozma I.

DÍJAK, ELISMERÉSEK A SEMMELWEIS NAPON
Idén hárman vehették át a „Cegléd Város Egészségügyéért” elismerést.
Dr. Kecskésné dr. Gál Irma belgyógyász-háziorvos, dr. Kopár Zoltán szülész-nőgyógyász,

valamint Keresztúri Lászlóné szakápoló részesült a díjban, amelyet a Semmelweis napi
ünnepségen adtak át a Toldy Ferenc Kórház
udvarán.

Az egészségügyben dolgozók
ünnepét minden év július
1-én tartják Semmelweis Ignác születésének évfordulóján.
Az ünnepségen elsőként
a város polgármestere, dr.
Csáky András mondott köszöntőt. Mint fogalmazott:
heroikus munkát végeznek
az egészségügyben dolgozók,
amiért köszönet és hála jár. Az
elmúlt évek – a járvány alatti
időszak – a korábbiaknál is
nagyobb terhet rótt rájuk.
A térség országgyűlési képviselője, Földi László is elismerően szólt az egészségügyi
dolgozókról. Mint mondta: ők
azok, akik a legdrágább kincsünket, az egészségünket védik, ezért minden lehetséges
módon meg kell becsülnie az
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országnak az orvosokat, ápolókat, technikai személyzetet.
Az ünnepségen a „Cegléd
Város Egészségügyéért” elismerés mellett több díjat is
átadtak.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara oklevelét vehette át Szabó Nikoletta,
az egyes belgyógyászati osztály vezető ápolója. Pánczél
Istvánnét, a transzfúziológiai
és Véradó szolgálat vezető
asszisztensét pedig abból az
alkalomból köszöntötték,
hogy miniszteri dicséretben
részesült.
Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően előléptetéseket, igazgatói dicséreteket is átadtak. Utóbbiban nem
csupán egyes egészségügyi
dolgozók, de a kimagasló
munkát végző osztályok is
részesültek. A rendezvényen
most is a Petrik G. Band műsorát élvezhették az ünnepeltek, vendégek.

15. oldal

HIHETETLEN, FELFOGHATATLAN…
Életének 61. évében elhunyt
Andó László. Pedagógus pályáját magyar–történelem szakos általános iskolai tanárként
kezdte. Később történelem
szakos, általános bölcsész,
magyar nyelv és – irodalom
szakos középiskolai tanári
egyetemi végzettséget szerzett. Önképzését fontosnak
tartotta, így megszerezte a
közoktatásvezetői szakképzettséget valamint a színháztudományok mestere címet. Szakmailag rendkívül
jól felkészült, a tanulóival és
önmagával szemben is igényes nevelő volt. 2006-ban az
egykori Dózsa György Ifjúsági
Klub helyiségeiben állandó
játszóhelyet teremtett – Pinceszínház néven – a Patkós Irma
művészeti iskola tanulóinak.
Hitte és vallotta, hogy a művészeti nevelésnek központi
szerepe van az emberek életében. „A tanítványokból
merítem mindehhez a hitet.
Amit ők képesek véghez vinni,
az mindenért kárpótolja az
embert.” – nyilatkozta egykoron. Az elmúlt években több
nagyszabású, sokszor több
mint 100 diákot megmozgató
teltházas színházi produkciót vitt színre. Szívügye, élete
legfontosabb célja az volt, legyen végre önálló épülete az
iskolának. Nem is olyan régen
sosem látott közelségbe került
a cél, amikor a város képviselő
testületétől megkapták a volt

laktanya egyik épületét. Az
iskola felépülését már nem
érhette meg. Andó László a
város kulturális életében kimagasló szakmai munkája,
magas színvonalú értékteremtő, közvetítő és támogató
tevékenysége elismeréseként
2013-ban vehette át a „Ceg-

léd Város Kultúrájáért” kitüntetést.
Utolsó rendezését az idei
színházi világnapon láthatta
a közönség. Több alkalommal is teltház előtt mutatta
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be az iskola a Megfeszített
című rockoperát. A számára
legfontosabb közösséggel,
diákjaival és tanárival akkor
állhatott utoljára együtt a
színpadon.
Andó Lászlót Cegléd Város Önkormányzata, a Patkós Irma Művészeti Iskola
és a Török János Református
Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző
Iskolával közösen – saját halottjának tekinti.
Andó Lászlóra többszázan
emlékeztek a Török János
iskola udvarán. Volt, aki
mécsessel, volt, aki egy szál
gyertyával rótta le kegyeletét. Emlékező beszédet
mondott Farkasházi István
drámapedagógus, aki több
évtizedig volt Andó László
kollégája, barátja. De megtörten búcsúzott, Munkácsi
Anita színművész és a Török
János Iskola egykori igazgatója, Szabóné Danicskó
Erzsébet is.

KÖNYVAJÁNLÓ
Catherine Belton:
PUTYIN EMBEREI
Hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot
„Catherine Belton
vitán felül korunk
egyik legalaposabb és legtájékozottabb újságírója. Sok mindent
lehet manapság
hallani Oroszországról, de aki a
tényekre kíváncsi, olvassa el a
Putyin embereit.”
Peter Pomerantsev, a Semmi
nem igaz, bármi
lehetséges című
könyv szerzője
****
Megjelent és
magyarul is olvasható Catherine Belton, a
Financial Times
egykori moszkvai tudósítójának
merész oknyomozó kötete, a
Putyin emberei.
A könyvben a szerző olyan tűpontos részletességgel tárja fel, hogyan fonódik össze a pénz és
a hatalom napjaink Oroszországában, ahogy

eddig még soha senki. Belton lerántja a leplet a hosszú évtizedeken át titokban működő
hálózatokról, és felfedi a Putyinhoz tartozó
csoportok belső működését.
Az eredeti kiadás 2020 áprilisában jelent
meg, és nem sokkal ezután négy
orosz milliárdos
és az orosz állami olajvállalat, a
Rosznyeft is pert
indított a szerző,
Catherine Belton és kiadója,
a HarperCollins
ellen, akik rögtön leszögezték,
hogy kitartanak
a mű hitelessége
mellett és védeni
fogják a szerző
jogait.
A Putyin emberei a magyar
olvasóknak onnan is ismerős
lehet, hogy Alekszej Navalnij tavaly januárban
megjelent, Putyin titokzatos
palotájáról szóló
videójában ajánlja, hivatkozik rá, sőt meg is mutatja a saját
példányát.
Pap Zoltán
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NYÁRI TÁBOROK 2022
Rengeteg izgalom, új élmény, és ön- a választék, a teljesség igénye nélkül
feledt szórakozás vár a gyerekekre a mutatjuk hogyan töltik a diákok a nyári
táborokban. Cegléden idén is bőséges vakációt.
Minden héten érdekes, izgalmas
program várja a gyerekeket a városi
napközis táborban. Ez az a tábor,
amelyet az önkormányzat finanszírozásával szervez meg időről időre
más és más iskola. Idén a Református
Általános iskola készült egy hónapon
át programokkal a gyerekeknek. Az
elfoglaltságok szórakoztatóak ugyanakkor játékos tanulhatnak a diákok.

Edzések, strandolás, játékok
– így telt egy nap a kézilabda
edzőtáborban. Idén is három
turnust szerveztek Ceglédre,
mindegyik teltházas. A legfiatalabb játékos 7, míg a legidősebb
16 éves. Senkinek nem kellett
bemutatni a sportágat, hiszen
valamennyi résztvevő rendszeresen jár edzésekre.

Óriási élmény jelentett a Budai
úti Fürdőnél található kalandparkban töltött idő a gyerekeknek. A Kossuth Művelődési
Központ kalandtáborának
résztvevői nem ijedtek meg az
akadályoktól és a magasságtól
sem. A gyerekek strandoltak és
gokartoztak is, és eltölthettek
egy kellemes napot az egyik
lovastanyán.
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Zenés színjátszó tábor helyszíne volt a George Pál mozi.
Amikor nem volt vetítés újra
fiatalok énekével telt meg a
nagyterem és persze prózával.
Egy színdarabot próbáltak,
amit be is mutattak a közönségnek.

Kalandpark, hajókázás, sportbemutatók és lovaglás is szerepel a
Gyermekjóléti Központ által szervezett Erzsébet tábor programjai
között. Idén nyáron hat turnusban várják a hátrányos helyzetű
tanulókat, összesen 180 gyerek
vehet részt ingyen a tartalmas,
élményekkel teli napokon.

Idén kétszer annyi fiatal jelentkezett
a Kossuth Művelődési Központ által
szervezett médiatáborba, mint tavaly.
Most is változatos programmal készültek a szervezők, mindennap más helyre látogatnak el a gyerekek. A Városi
Televízióban például betekinthettek a
híradózás világába, valamint bejárhatták
a Teleki utcai épületet is.

A Sportmúzeumba is ellátogattak a
Gyermekkönyvtár hőstáborozói. A
résztvevők egész héten hétköznapi
hősökkel találkozhattak. Voltak a
rendőrségen és a tűzoltóságon is.
De a manga és az anime világával
is megismerkedhettek. kirándultak
és a kecskeméti rajzfilmstúdióban
is eltöltöttek egy szuperhősös napot.
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CEGLÉDI SZUVENÍR…
Egyre népszerűbb a turisták körében
Cegléd. Az ország legtávolabbi részéből, sőt a határokon túlról is sokan
érkeznek. Az élmények mellett szuvenírekkel térnek haza, hiszen a város
ajándéktárgyainak kínálata egyre
bővül a Tourinform irodában…

KERÉKPÁROS JÁRŐRSZOLGÁLAT
A nyáron minden héten lehet találkozni
Cegléd utcáin a kerékpáros járőrszolgálattal.
A rendőrök a bicikliseket, kismotorral, valamint rollerrel közlekedőket figyelik. Sokan
még mindig nem tartják be a kanyarodási
szabályokat és leszállás nélkül hajtanak át
a zebrán…

VONATTAL A BALATONRA
Megemelkedett idén nyáron azok száma, akik
vonattal utaznak a Balatonra. A nyári szezon
első két hetében több mint félmillióan érkeztek
vonattal a magyar tengerhez, ami rekord szám.
A kényelmes, légkondicionált emeletes vonatok
minden hétvégén járnak a déli partra. Ceglédről
is átszállás nélkül lehet leutazni a Balatonhoz…
„SZEDD MAGAD” AKCIÓ
Több száz ember fordult meg a
Gyümölcskutató intézet barack
ültetvényében A Szedd magad
akcióban 12 tonna gyümölcsöt
vihettek haza piaci ár alatt a
vásárlók. A befolyt összeget az
intézet további kutató munkáira
fordítja …
Híreinket bővebben megtalálják a CTV facebook oldalán és a www.ctv.hu oldalon!
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A KULÁKÜLDÖZÉS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK
A kuláküldözés áldozataira emlékeztek a Református templom falán lévő emléktáblánál.
Országszerte 70 ezer, Cegléden 500 családot
érintett az a kizsákmányolás, amit a kommunista diktatúra idején a kuláküldözés jelen-

tett. Kuláknak számított minden 25 holdnál
nagyobb termőterülettel, vagy 5 hold feletti
szőlővel rendelkező gazdálkodó. De a földtulajdonos orvosok és ügyvédek sem mentesültek a megbélyegzés alól.

PEST MEGYE NÖVÉNYORVOSA
„Pest megye növényorvosa 2021” kitüntetést vehette
át Klément György. Száz növényorvos közül ő kapta
a legtöbb szavazatot. „Ez a hivatás a mindent jelenti
számomra” – így fogalmazott a CTV híradójának a
növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási szakmérnök.
Klément György kertészmérnöki diplomával, növényvédelmi- és tápanyaggazdálkodási szakmérnöki
végzettséggel rendelkezik, nagyon sokat tett és tesz a
szőlőterületek megóvásáért.
CEGLÉDI FOTÓS SIKEREK
A 2022. évi XXXIX. MAFOSZ Szalon (Magyar Fotóművészeti
Alkotócsoportok Országos Szövetsége) pályázatára hazánk
43 alkotóközössége regisztrált, s összesen 929 képet küldött
be. A kétfordulós zsűrizés első körében kiválasztották azt a
97 képet, mely a későbbiekben kiállításra kerül. A Ceglédi
Fotóklub két tagja, Papp Elek és Sallai László 3-3 fotográfiája
is része az idei tárlat anyagának. A második körben döntés
született a díjak odaítéléséről. Szeretettel gratulálunk SALLAI
LÁSZLÓ fotóművésznek, aki a „Legelő” című képével II. helyezést ért el, „Tornyok” című fotográfiájáért pedig Különdíjat
ítélt meg számára a zsűri.
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DINNYESZEZON
A lédús, pirosbélű dinnye a legnépszerűbb, de
vannak, akik kifejezetten sárgabélűt keresnek.
A piacokon, üzletekben egyre több hazai dinynyét találni. Az árakban nagy eltérések lehetnek
attól függően, hogy hol vesszük, ezért érdemes
szétnézni…

INGYEN LED IZZÓK
Átvehették az új, korszerű LED izzókat azok, akik sikeresen pályáztak
a meghirdetett csereprogramra. A
háztartások ingyen kaptak a régi
égők helyett új, energiatakarékos izzókat, melyeket az önkormányzatnál
vehettek át…

A HAGYOMÁNYOS ÍZEK A NYERŐK
Vanília, puncs, csoki, citrom-ezek a hagyományos ízek a legnépszerűbbek, de vannak persze
akik a különlegesebb ízesítéseket keresik. Őket
is gazdag kínálat várja. A Zöldházak Cukrászdában például csilis-mangó és kapros-túrós
pite ízű fagyit is vehetünk…

MAGABIZTOS GYŐZELEM
Aranyérmet nyert a 17 éves Csordás
Norina a spanyolországi Kyokushin
Karate Világbajnokságon. A Seijin SE
sportolója minden ellenfelét legyőzte,
és magabiztos küzdelemmel menetelt
a dobogó legfelső fokáig…
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ELISMERÉS AZ ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKÁÉRT
Hazám-díjat vehetett át Dr.
Beck György. A ceglédi matematikus, informatikai szakember huszonnyolc éven át vezette
Magyarország egyik vezető
informatikai cégét, majd lett a
Vodafone Magyarország vezér-

igazgatója, később elnök-vezérigazgatója végül elnöke. Innen
ugyan néhány éve visszavonult,
de több más mellett a Neumann
János Számítógép-tudományi
Társaság elnökeként is fontos
feladatának tartja az egyre job-

TOBORZÁS
Elkezdődött a határvadászok toborzása. A
Kormány július 8-án döntött a szerződéses
határvadász jogviszony létrehozásáról és
a Rendőrség Határvadász Ezredének felállításáról. Első ütemben összesen 2200 fő
szerződéses határvadász felvétele, képzése és
szolgálatba állítása szükséges. A Rendőrség
18 évet betöltött, de az 55. életévet be nem
töltött, büntetlen előéletű, legalább alapfokú
iskolai végzettségről, vagyis 8 évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvánnyal
és magyar állampolgársággal rendelkező
személyek jelentkezését várja a szerződéses
határvadász képzésre. A szerződéses határvadász az alapilletményén felül szolgálati,
idegennyelv-tudási, éjszakai, valamint ké-

ban fiatalodó szakember gárda
támogatását, segítését, mentorálását. A Hazám-díjat minden
évben hét személynek adományozzák, akik értékteremtő
életművükkel példaképek a
társadalom számára.

szenléti pótlékokra és cafeteria-juttatásra
is jogosult lesz. A felvételi eljárás első szakaszában a fizikai, pszichikai és egészségi
vizsgálatok zajlanak majd. A toborzásról
bővebb információ az ingyenesen hívható
zöld számokon kapható: 06-80-310-100,
06-80-203-983.
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IN MEMORIAM
Életének 91. évében, 2022. június 29-én elhunyt Czinege Imre,
Gubody-díjas, arany és vas okleveles pedagógus, a Bem József
Ipari Szakmunkásképző Intézet nyugalmazott igazgatója, Cegléd Város Pedagógiai Díjának kitüntetettje.
1931. október 24-én született,
Cegléden. A ceglédi Kossuth
Gimnáziumban érettségizett
1950-ben. 1954-ben szerzett
orosz nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanári diplomát
az ELTE jogelődjének számító
Budapesti Tudományegyetem
Lenin Intézetében. 1963-ban
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán végzett magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai
tanárként. 1968-ban az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán
kapta meg a pedagógia szakos
előadói diplomáját. A középiskolai tanári munkát egykori
iskolájában, a ceglédi Kossuth
Lajos Gimnáziumban kezdte.
Több tanítványa is országos
helyezést ért el a középiskolai
tanulmányi versenyeken, orosz
nyelvből. 1958-tól egy évig a
helybeli Kossuth Művelődési
Ház igazgatója volt. A nem
megfelelő tárgyi feltételek, valamint a tanári pálya iránt érzett
vonzalma miatt saját kérésére
visszahelyezték a Kossuth Lajos
Gimnáziumba, tanári munkakörbe. 1960-ban igazgatóhelyettesi beosztást kapott, amelyet 1965-ig látott el. 1965-ben
kinevezték a MüM 203. sz. Ipari
Szakmunkásképző Intézet igaz-

gatójának, Cegléden. Másodállásban ellátta a Belkereskedelmi
Minisztériumhoz tartozó, és a
Pest Megyei Tanács Kereskedel-

mi Osztálya által finanszírozott
és irányított Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola igazgatói munkáját
is, amíg 1977-ben az önálló jogi
személyként működő iskola
főállású igazgatót kapott. 1971ben a szakmunkásképző iskola
új épületbe költözött Cegléden,
1973-ban pedig az ipari szakmunkásképzés megyei irányítását az intézetre bízták, így
lett megyei igazgató. Az iskola
ekkor kapott új nevet: 203. sz.
Bem József Ipari Szakmunkásképző Intézet. Az intézményben
nagy hangsúlyt helyeztek a
sportéletre. Megalakították a
tájfutó szakosztályt, Monspart
Sarolta szakmai irányításával.
Létrehoztak egy önálló súly24. oldal

emelő kollégiumot, amelynek
diákjai számos helyezést értek
el az országos versenyeken,
dr. Leitner József mesteredző
és Ecser Károly olimpikon,
Európa-bajnok vezetésével. A
Magyar Néphadsereg Egyesített Tiszti Iskola (ETI) ceglédi
tagozatán a helyi honvédségi
alakulatnál levelező tagozatos
tanár szakos képzés keretében
pedagógiát, pszichológiát, etikát, logikát tanított, 1967-ig.
Az igazgatói állásából 1993-ban
ment nyugdíjba. Széles körű
társadalmi tevékenységet is
folytatott. 1979-ben lett a Pest
Megyei Súlyemelő Szövetség
elnöke. 1985-től 1989-ig tagja volt a Magyar Súlyemelő
Szövetség Országos Elnökségének. 1986-ban a Ceglédi
Vasutas Sportegyesület elnökségi tagjává választottak. Egész
pályafutása alatt aktívan közreműködött a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Pest
megyei szervezetének munkájában. Idegenvezetői képesítést
is szerzett, gyakran vezetett itt
IBUSZ csoportokat belföldön
és külföldön egyaránt.
Díjai és elismerései: 1974 A Munka Érdemrend
ezüst fokozata; A Népköztársaság Elnöki Tanácsa • 1981 Haza Szolgálatáért érdemérem
ezüst fokozata; Honvédelmi Minisztérium •
1986. Kiváló Munkáért A Ceglédi Művelődés
Aranykönyve bejegyzés • 1987. Honvédelmi
Érdemérem; Honvédelmi Minisztérium • 1995.
TIT 25 éves munkásság elismerő oklevél •
1995. Elismerő Oklevél; Országos Testnevelési
és Sporthivatal • 1998. Gubody Ferenc-díj;
Cegléd Város Önkormányzata • 2003. TIT
30 éves munkásság elismerő oklevél • 2020
Arany oklevél, (50 év) ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar • 2020 Vas oklevél (65 év)
ELTE Bölcsészettudományi Kar. • 2021 Cegléd
Város Pedagógiai Díja.

A

könyveknek megvan a maguk sorsa –
bölcseli az ókori, római mondás. Nap
világol rájuk, majd a feledés homálya
fedi őket, de ismét fényre jutnak. Így került
újra a kezembe egy elegáns ceglédi kiadvány.
Részlet az impresszumból: A Ceglédi badarok
a Gerjepart Kiadó gondozásában jelent meg
2003 júniusában, 69 példányban, színes ceruzával számozva. A badarokat válogatta, szerkesztette és a kiadásért felel: Kisfaludi Péter.
A szerző, Tóth-Czifra Mihály (1934-2007)
matematika-fizika szakos tanár, a Kossuth
gimnázium igazgatóhelyettese (1963-1976),
majd igazgatója (1976-1996). Sokoldalú, színes
egyéniség volt. A magas színvonalú természettudományos ismeretei mellett gazdag humán
műveltséggel is élt, különösen a zene és az
irodalom érdekelte. S ami rendkívüli: olyan
műformájú verseket alkotott, amilyeneket
csak kevesen írnak.
A badar, más néven limerick szigorúan
kötött versforma. Jellemzői: öt sorból áll, az
első kettő és az ötödik, illetve a harmadik és a
negyedik rímel. Tehát a rímképlete: AABBA.
Az első sorban az a tulajdonnév áll, akiről /
amiről a költemény szól.
Két sikeres ember villámportréja: Egy aszszony (Patkós Irma), Emberség (dr.Beck
György); Ügyeskedés (a Budai úti fürdő építése

körüli „huncutságok”), Czifra sors (keserű
önirónia elvhűségéről, szilárd önállóságáról)
EGY ASSZONY
Nagy szépség és tehetség volt Irma,
operettek ékes virágszirma.
Arca öregen is szép.
Bizonyítja a sok kép!
Lelke még szebb! Mint egy gyermek-ima!
EMBERSÉG
Híres világcég vezére lett György,
utat ott a matematika tört.
Nagy pénzdíjat alapít.
Ki matekot jól tanít,
elnyerheti. Ily hála ritka gyöngy.
ÜGYESKEDÉS
Évek óta a ceglédi fürdő
nyeli a pénzt, mint füstöt a kürtő.
Aki ezt tehette,
földet vett mellette!
„Tiszta” üzlet a ceglédi fürdő!
CZIFRA SORS
Az átkosban „rossz fiú” volt Mihály:
nem volt párttag, és ez komoly hiány!
Az új rendszerbe sem fért,
túl sok lett a megtért.
Kevély Mihály rejtegeti, mi fáj!
Közreadta: Koltói Ádám
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moziműsor

FILMAJÁNLÓ:
AZ ARTHUR ÁTOK
A 18 éves Alex gyerekkori kedvenc meseﬁlmje az Arthur
és a villangók. Amikor barátai rátalálnak arra házra,
ahol a ﬁlmet forgatták, a baráti társaság kempingezni
indul, hogy felfedezzék a környéket. A jókedvű kirándulás hamarosan rémálomba fordul, amikor különös és

félelmetes dolgok kezdenek történni, majd egyiküket
váratlanul meggyilkolják. Hamarosan a többiek is az
életükért menekülnek, miközben fogalmuk sincs, hogy
mivel is állnak szemben.
Főszereplők: Vadim Agid, Lola Andreoni

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA
JÚLIUS 21-TŐL JÚLIUS 27-IG
Patkós Irma terem:
Minyonok: Gru színre lép – amerikai, családi animációs
ﬁlm csütörtöktől szerdáig 15:45 kezdettel
Thor: Szerelem és mennydörgés – amerikai, fantasztikus akcióﬁlm csütörtöktől szombatig 17:30, vasárnaptól
szerdáig 19:30 kezdettel
Az Arthur átok – francia horror csütörtöktől szombatig
20:00, vasárnaptól szerdáig 17:30 kezdettel
Legeslegjobb szülinap – német animációs ﬁlm szombat
és vasárnap 14.00 kezdettel
Huszárik Zoltán terem:
Az árva – feliratos, dán dráma csütörtöktől szombatig
15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől szerdáig
19:45 kezdettel
A hónap dolgozója – francia vígjáték csütörtöktől
szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45, keddtől
szerdáig 15:45 kezdettel
Rimini – feliratos német dráma csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig
17:45 kezdettel
Arany – ausztrál thriller - szombat-vasárnap 14:00 órától
****

JÚLIUS 28-TÓL AUGUSZTUS 3-IG
Patkós Irma terem:
DC Szuper állatok ligája – amerikai, animációs kalandﬁlm csütörtöktől szerdáig 16:00kezdettel
Bunker Game – Legbelső félelem – olasz horror csütörtöktől szombatig 18:00, vasárnaptól szerdáig 20.00 kezdettel
Gyilkos party – francia, misztikus vígjáték csütörtöktől
szombatig 18:00 kezdettel, vasárnaptól szerdáig 20:00
kezdettel
Legeslegjobb szülinap – német animációs ﬁlm szombat
és vasárnap 14.00 kezdettel
Huszárik Zoltán terem:
Egy anya George W. Bushsal szemben - csütörtöktől
szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől
szerdáig 19:45 kezdettel
Exhibition: A modern kert festői: Monet-tól Matisse-ig
csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45,
keddtől szerdáig 15:45 kezdettel
Vörös rakéta – feliratos, amerikai vígjáték csütörtöktől
szombatig 19:30, vasárnaptól hétfőig 15:30, keddtől
szerdáig 17:30 kezdettel
Az árva – feliratos, dán dráma r szombat és vasárnap
13:45 kezdettel

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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EZÜSTÉRMES
FOGATHAJTÓ
A Ceglédi Lovaskör fogathajtója, Juhász Zoltán nyerte el
idén a második helyet a vecsési háromcsillagos nemzetközi
fogathajtó versenyen. A Füle
tanya versenyzője díjhajtás,
maratonhajtás és akadályhajtás versenyszámban indult.
A három kategória összesített
pontszámai alapján nyerte
el a második helyet. Juhász
Zoltán reméli: a következő
megmérettetéseken elég pontot gyűjt a szeptemberben
Lipicán megrendezésre kerülő Duna-Alpesi Kupához.
A Füle tanya hajtója nem
csak versenyez, de oktatja is
a fogathajtást.
ELLENŐRIZTESSÜK MÁR MOST!

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 Nonproﬁt 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:

Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a
kémények ellenőriztetését, érdemes ezt még
a nyár folyamán megtenni- ezt javasolja a
katasztrófavédelem. A szilárd tüzelésű elvezetőket évente, míg a gázüzemű és zárt
rendszerű fűtésrendszerhez kapcsolódó
kéményeket kétévente kötelező felülvizsgáltatni. Magánszermélyeknek ingyenes a
kéményseprői szolgáltatás, de kérni kell a
1818-as telefonszám 91-es mellékén

Ceglédi
Hírmondó
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