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A 78 évvel ezelőtti bombatámadás áldozataira
emlékeztek
ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ MEDENCE ÉPÍTÉSE
Új, szabadtéri medence épül a Budai úti Fürdőben. A
kivitelező augusztus végén vonult fel, és elkezdődött
a medencetest kialakítása. Egész évben lehet majd
használni az új, 100 négyzetméteres medencét. Télen
meleg gyógyvízzel töltik fel, nyáron pedig hidegvizes
családi medenceként funkcionál majd 2023 tavaszától.
(Fotó: Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont)
ARANYKOSZORÚS GAZDA-DÍJAT
KAPOTT BANAI BENŐ
Aranykoszorús gazda díjat kapott Banai Benő, a város nyugalmazott falugazdásza. Az elismerést Nagy István, agrárminiszter
adta át a Vigadóban. Banai Benő a díjat a helyi szőlő-és borkultúra hagyományainak ápolásáért, Cegléd fejlesztésében
való szerepéért vehette át.
(Fotó: AM Sajtóiroda)
SZENT LÁSZLÓ FALKÉPEK ÉS A SZENT KORONA INSTALLÁCIÓJA
Két különleges eseménynek a megnyitója, illetve átadója zajlott Cegléden. A közös pont Elekes Gyula
tűzzománcművész, akinek jóvoltából egy fotókiállítás,
valamint egy köztéri alkotás felállítása is megvalósult.
Előbbi keretein belül 12 székelyföldi templomban fennmaradt Szent László falkép maradványait tekinthette
meg a nagyérdemű. Emellett Székelyudvarhelyről érkezett a Szent Korona modellje is, melyet a Szent Kereszt Katolikus Templom előtti területen állítottak fel.
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A Ceglédi Fotóklub kiállításának ad otthont
a Ceglédi Galéria
ZÖLD CEGLÉD, MINT KÖZÖSSÉGI TÉR
A borús időjárás ellenére is sokan látogattak
ki a Köz-Tét egyesület szervezésében létrejött
"Zöld Cegléd, mint közösségi tér" elnevezésű
rendezvényre szeptember 2-án. A nagyszabású
eseménynek ezúttal az evangélikus bazársor,
valamint a Szabadság tér egy része adott otthont. A helyi termelőkhöz és kézművesekhez
csatlakoztak civil szervezetek, intézmények és
a Városi Könyvtár is.
HÉTVÉGÉN ADJÁK ÁT A BMX PÁLYÁT
Félkész állapotban van a város új BMX pályája a
Budai úti fürdőnél található szabadidőparkban,
kérik a bringásokat és gördeszkásokat, hogy még
ne használják a pályát. Pár nap múlva, szeptember
10-én lesz a hivatalos átadó, 17-én pedig látványos
versenyt is tartanak majd.
(Fotó: Iránycegléd)
VÉG LUCA JUDÓS ÖTÖDIK LETT
AZ IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁGON
Vég Luca ötödik helyezést ért el a szarajevói ifjúsági
világbajnokságon. Óriásit harcolt a 48 kilósok között
Vég Luca: a Ceglédi VSE fiatalja hat(!) összecsapáson
volt érdekelt Szarajevóban. Ami után legyőzte a görög
Goguát, az olasz Roccót, a francia Le Camet és a kanadai
Medilót, az elődöntőben alul maradt a svéd Babulfath,
majd a bronzmeccsen az azeri Valiyeva ellenében, így
az ötödik helyen végzett.
(Fotó: IJF)
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NEHÉZ FÉLÉV ELÉ NÉZÜNK I.
Milyen változásokat hoz az emelkedett áron szerzett földgáz- és
áramenergia, és milyen helyzet áll fenn a víziközmű szolgáltatás terén? Már az új, ideiglenes épületbe járnak a gimnazisták,
elindulhat az Örkényi út felújítása és hamarosan átadják a Gál
József Sportcsarnokot.
Dr. Csáky András polgármestert kérdeztük az aktualitásokról.
– Van-e szükség bármiféle
válságtervre, illetve milyen
lépésekre kényszerül az
önkormányzat azzal, hogy
megemelkedett áron szerzi be a földgáz- és áramenergiát?
– Az elmúlt hónapokban a
családok és az egyéb, a tágabb
közösségek gondolkodásának
középpontjában is a rezsi kérdése szerepel. A város már
korábban megrendelte egy
cégtől az energiamegtakarítási intézkedési tervet. Ez a
terv július második felében el
is készült. Ennek alapján min-

den intézményt, velük együtt
egy-két céget is megkértem,
hogy saját magukra vonatkozó, az energiacsökkentés
irányába mutató intézkedési
tervet készítsenek el. Ezek el
is készültek. Most átnézzük,
mit kell tenni. Első lépésben
azt kértem az intézményektől,
hogy írják össze, hány darab
és milyen energiatakarékos
izzóra van szükség. Nyáron
lezajlott a Led-csereprogram,
az azt lebonyolító cégnél érdeklődtünk, kedvezményes
módon be tudunk-e szerezni
égőket. Azt mondták állnak
rendelkezésünkre. Az igények
összeírása van folyamatban,
és jöhet a beszerzés. Ezen
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kívül megnézzük azt, hogy
rövid és hosszabb távon milyen olyan intézkedések szükségesek, amelyek az energiafelhasználást csökkentik. Azt
tervezem – és bízom benne,
hogy a Képviselő-testület
ebben partner lesz –, hogy
jelentős nagyságú összeget
rakunk félre a költségvetésben
a következő esztendőre, hogy
újabb energiatakarékos eszközöket tudjunk beszerezni.
Csak példaként mondom:
a Széchenyi úti óvodának a
fűtéskorszerűsítését kényszerűségből kellett megcsinálnunk nyáron. Ez mintegy
30 millió forintos beruházás
volt. A kivitelező azt mondta,
hogy közel 50%-os megtakarítást lehet ezzel elérni. Itt, a
Hivatalban is, sok régebbi
konvektor van. A Művelődési
Házban szintén. szakemberek
fogják megnézni, hogy ezek

cseréjével mennyit tudunk
megtakarítani. Illetve jó lenne, ha lenne központi forrás
arra, hogy folytatni lehessen
a már korábban megkezdett
napelem-programokat. Nagyon nehéz jövő esztendő
elé nézünk. A mostani számítások szerint az év végéig
látjuk, hogy mennyivel növekednek az ezzel kapcsolatos költségek. Addig van
szerződésünk. Városi szinten
ez meghaladja a 60 millió
forintot. De a jövő évet semmiképp nem látjuk, mert
egyszerűen hiába indítunk el
közbeszerzést, nem kapunk
ajánlatot sem a gázra, sem
a villanyra. Ehhez tartozik
még, hogy egyéb energiafelhasználást csökkentő lépésekre fogunk kényszerülni. Kértem a Sportcsarnok
Kft. vezetőjét, tájékozódjon,
hogy az adventi időszakban
a jégpályának az energiafogyasztása mennyit igényelne.
A közvilágításunk a korábbi
árak alapján megközelítette
a 8 millió forintot havonta, ez most a négyszeresére
emelkedett, úgyhogy ott is
lépéseket kell tennünk mindenféleképpen. Oda jutunk,
hogy az idei évben nem nagy
valószínűséggel nem tudjuk
majd működtetni a jégpályát,
mert az ismert okok miatt
erre sem lesz forrás. Felülvizsgálati kényszerkötelesség
az is, hogy fenntarthatjuk-e
templomainknak, középületeinknek a díszkivilágítását.

Valószínűleg ott is vissza kell
lépnünk, hogy ezeket a költségeket csökkentsük.
– Épp egy hete kezdődött
meg az új tanév. Hogy áll
most a gimnázium helyzete?
– Izgalommal várom, már
csak nagyszülői érintettségem
okán, ugyanis két unokám
jár a gimnáziumba. Korrekt
tájékoztatást kaptunk a tankerülettől, 9 vagy 10 busz
áll a rendelkezésre és segíti
a gyerekek utaztatását. A városra ebből a szempontból
egyedül az étkeztetés hárul a
jogszabályok alapján. Sikerült
mind a gimnáziummal, mind
a szolgáltatóval megállapodni. Túlnyomó többségében
– ahogy eddig – most is a
kollégiumban fognak étkezni
a gyerekek. Ha koradélután
befejeződik a tanítás, akkor
visszahozza őket a busz és
akiknek feltétlen kinn kell
maradniuk, azoknak készre
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csomagolva szállítják ki az
ételt. Ami még ehhez tartozik:
vállaltuk, hogy a Törteli úton
rendbe hozzuk a járdát – ez a
vasútig megtörtént, majdnem
20 millió forintos kiadással.
Folytatódik a járdaszakasz
rendbetétele a vasút után
is, a Szállás utcáig, mintegy
5 milliós beruházásként. A
vasúton túl pedig a napokban fejeződött be egy mart
aszfaltos út kialakítása a korábbi vasútvonalnak a helyén.
Abból a célból, hogy akik
esetleg kerékpárral mennének
ki, viszonylag biztonságosan
tudjanak közlekedni. A Törteli
úton olyan táblákat helyeztünk ki, amelyek fokozott
közlekedési figyelemre intik
a diákokat. Nagyon bízom az
autósokban, hogy ők maguk is
vigyázni fognak a gyerekekre
és egymásra.
(Folytatjuk! A második rész
következő lapszámunkban jelenik meg.)

JÓTEVŐ NAPOK
Több programmal is készültek
a Jótevő Napok elnevezésű
rendezvényre. A nap gerincét
az az élelmiszercsomag osztás
adta, mellyel a rászorulókon
szeretne segíteni a szervező
Új Esély Központ, s amelyre
több mint hetvenen jelent-

keztek előzetesen. Emellett a
gyászfeldolgozással kapcsolatban hallhattak előadást az
érdeklődők, amit egy rövid
áhítat követett. A közös ebédet követően délután pedig
művészetterápiás foglalkozást
tartottak. A tavaly, lassan épp

egy esztendeje megnyílt Új
Esély Központ a szenvedélybetegek nappali ellátására
hivatott, július elsejétől pedig
már mentális és lelki problémákkal érintett személyeknek
is segítséget nyújt.
Q

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK
Hivatalosan is átadták a Százszorszép Evangélikus
Óvodát a hétfő délelőtt megtartott ünnepségen. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
még tavaly ősszel nyilvánította ki azon szándékát,
hogy a Lövész utcai Óvoda Szép utcai Tagóvodája
fenntartói jogát átadja a Magyarországi Evangélikus
Egyház részére.
CEGLÉD A LEGVIRÁGOSABB VÁROSOK KÖZÖTT
A Virágos Magyarország Környezetszépítő verseny fő zsűrije
látogatott a városba. Erre azért került sor, mert a bírálók a régióban Ceglédet találták a legmegnyerőbbnek, így esélyesek
vagyunk elnyerni a verseny egyik fődíját. A zöldterületek
mellett a fejlesztéseket és a programokat is értékelték. Az
eredményhirdetésre azonban még novemberig várni kell.
X. BUDAI ÚT NAPJA
Tizedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Budai út napját. Most is az ottani iskola adott otthont a gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt sok programot kínáló rendezvénynek.
A ceglédi tankerület igazgatója pedig ajándékkal is érkezett.
20 laptopot kap az iskola a tankerülettől.
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ÜNNEPELT A VÁROS AUGUSZTUS 20-ÁN
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Kossuth Toborzó Ünnepély és
Huszárfesztivál
2022. szeptember 23-24-25.
TERVEZETT PROGRAM

9.00

Útvonal: Autóbuszállomás – Kossuth Ferenc
utca – Kossuth tér

2022. SZEPTEMBER 23. PÉNTEK
Kossuth konferencia
Helyszín: KMK Kamarateremben

10.30 Cigle népdalkör műsora (vezeti: Csipkó
Magdolna)
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)

11:00 , ,A Kossuth toborzó beszéd”
Helyszín: Szentháromság szobornál utána
Kossuth tábla koszorúzása
Helyszín: a Kossuth és a Szabadság tér sarka
16.00 Borlovag avatás és borkóstoló – Cegléd és
vidéke Unghváry László Borrend
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)
17.00 Dísztestületi ülés
Díszpolgári cím átadása
Helyszín: Városháza Díszterem, utána
Kossuth szobor koszorúzása
Helyszín: Szabadság tér

13.00-18.00-ig Huszártábor
Helyszín: Kossuth tér
14.00 Kossuth-szakáll mustra
A Magyar Bajusz Társaság közreműködésével.
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)

17.30 Petrik G. Band – Jazzy Resonance
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)
18.00 Kiállítás megnyitó – Kossuth Lajos azt
üzente… kiállítás a Kossuth Művelődési
Központ pályázatára érkezett alkotásokból
Helyszín: Ceglédi Galéria
19:30 Csík János és a
Mezzo
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth
tér)
22:00 Dánielfy Gergő és
az Utazók
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth
tér)
2022. SZEPTEMBER 24. SZOMBAT
10.30 Hagyományőrző felvonulás

kb. 1115 Felvonulás beérkezése a Kossuth térre
Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár – Honvéd
Díszzászlóalj Különleges Díszelgő Csoport bemutatója.
Dr. Csáky András polgármester ünnepi
köszöntője
Hagyományőrző műsorok
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)

15.00 Jónás Géza – Cimbalom a magyar cigányzenében
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)
14.00-18.00 Folkudvar a Cegléd Táncegyüttessel
Helyszín: Eötvös tér
15.00 Kossuth nyomában – emlékhelytúra a
Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület
közreműködésével
Indulás: Kossuth szobor
17.00 Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs duó
koncert. Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)
20.00 Cimbaliband Remaster koncert
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth
tér)
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22.30 BLAHALOUISIANA
koncert
Helyszín: Nagyszínpad
(Kossuth tér)

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK
2022. SZEPTEMBER 16. 17.00

2022. SZEPTEMBER 25. VASÁRNAP
9.00

Huszárkonyha – ’48-as étkeink //Főzőverseny
Helyszín: Kossuth tér

10.00 Rézeleje Fanfárosok
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)
11.00 Gyermektoborzó. Tematikus játéksor gyerekeknek és családoknak a Karzat Színházzal,
melynek végén az újoncok készen állnak,
hogy Kossuth seregéhez csatlakozzanak.
Lesz itt toborzó, ahol kiképzés alatt menetelni, sorakozni, katonanótákat énekelni
tanulnak az újoncok. Vágta falovon zászlóval a kézben, őrségváltás az őrbódé előtt,
céllövölde. hobbi faesztergályos bemutató,
kovács, ólomöntő és kézművesség.
Helyszín: Eötvös tér
11.00 Kuttyomfitty Társulat: Háry. a 70kedő Obsitos
Helyszín: Eötvös tér
13.00 Eredményhirdetés (Huszárkonyha – ’48-as
étkeink /Főzőverseny)
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)
15.00 The Annie Project - Orfeumi slágerek újrahangolva
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)

Bíbor és arany – A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya című kiállítás. A kiállítás megtekinthető:
2022.09.16 -2023.03.31. Megnyitó: 2022.09.16.
17.00.
Helyszín: Kossuth Múzeum
2022. SZEPTEMBER 19. 17.00
„A napban és a hóban nyugton áll” – 120 éves
a Kossuth szobor – Reznák Erzsébet történész
előadása
Helyszín: Ceglédi Városi Könyvtár

Továbbá:
• „Turini arcok” – szabadtéri kiállítás a Turini
Százak arcképéből
• A Kossuth-kultusz ceglédi hagyományának
forrása, éltetője a Turini Százas Küldöttség
Múzeumbaráti Kör. Ők annak a ceglédi 100-as
küldöttségnek az örökösei, amely 1877. január
24-én tisztelgő látogatást tett a Turinban (Torinóban) élő Kossuth Lajosnál.
• A küldöttség tagjainak fotóiból készült impozáns
tabló a Kossuth Múzeumban található.
• Kinagyított arcképeikből (melyekhez rövid életrajzok is tartoznak) látható kiállítás a Kossuth
Toborzó Ünnepélyen.
• Kossuth Múzeum sátor
• Ízek Utcája
• Körhinta, fajátékok, faesztergályos bemutató,
kovácsműhely, ólomöntő
• Kádár Ferkó fotószínháza
• Kossuth Trafik

16.00 Kerekerdő mesekoncert Helyszín: Eötvös tér
17.30 Duna Művészegyüttes – A Szabadsághős
Kossuth Lajos üzenete
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)
19.30 Aurevoir. koncert
Helyszín: Nagyszínpad (Kossuth tér)

Szombaton:
MH KIKNYP – Toborzó Pont: hatástalanított
fegyverbemutató, lézeresfegyveres célbalövés. MH
Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
statikus bemutató sátra. CivilSziget. Virgonckodó
’48-as Játékpark
Vasárnap: Huszárkalandtúra játék. Népi fajátékok
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BÍBOR ÉS ARANY
Idén ünnepeljük Kossuth Lajos születésének 220., a ceglédiek
turini látogatásának 145. és a ceglédi Kossuth-szobor felállításának 120. évfordulóját. A jeles eseményekre emlékezve új
időszaki kiállítással készül a Kossuth Múzeum. A tárlat rendezőjével, Reznák Erzsébet történésszel beszélgettünk.
– Mire utal a kiállítás címe:
Bíbor és arany?
– Amikor Kossuth itt járt
1848. szeptember 24-én, elkísérte őt többek között Jókai
Mór is. A Ceglédről szóló tudósításában van egy mondat,
ami úgy hangzik: „Kerek fekete
kalapot viselt, hátralengő fekete tollal, viselete egyszerű volt
mint mindig. Hanem mikor
szólt, óh, akkor bíbor és arany
volt rajta minden.” Úgy gondoltam, hogy ez valóban kifejezi a kossuthi stílust.
– A múzeum rendelkezik
hazánk legnagyobb Kossuth gyűjteményével. Most,
hogy jó ideje leltároztok,
digitalizáltok, lehet tudni,

hogy ez milyen nagyságrendű?
– Elképesztő mennyiségű
és gazdagságú anyagunk van.
Bevallom szám szerint nem
tudom, már csak azért sem,
mert a tárgyakat tematikusan,
gyűjteményenként őrizzük.
Én is most látom először egyben az egészet! De hogy miket
őrzünk? Említhetem például
Kossuth személyes tárgyait,
ruhadarabjait – majd itt is
lesz a kiállításban egy kabátja,
cipője -, akkor a bútorait, a
háztartásába tartozó eszközöket, hangszert. Külön egységet
képeznek a kéziratok, amiket
ő írt, – ezt véletlenül pontosan
tudom: 36 db van. Nyomtat12. oldal

ványokat is őrzünk igen szép
számmal. Ezeket, mint kormányzó, pénzügyminiszter
írta alá, de olyan is van, amit
például Windischgrätz szignózott, és az áll benne, hogy a
pártütő Kossuthot le kell tartóztatni. Óriási mennyiséget
képviselnek az emléktárgyak.
Ezek részben még Kossuth
életében, illetve közvetlenül
a halála utáni évtizedekben
készültek. Bögrék, poharak,
mandzsettagombok. Van például egy faszenes vasalónk. A
fedél lezárására szolgáló kallantyú Kossuth fejet formáz.
Az én személyes kedvenceim
azok a pólók, emléktárgyak,
Kossuth apánk söre(!), melyeket a ceglédi Kossuth Művelődési Központ adott ki.
Nagyon izgalmas a fotógyűjteményünk. Zömében az idős
Kossuthról készültek fotók,
mert értelemszerűen addig-

ra vált általánossá a fotózás,
de ezek között is különleges
helyet foglal el, amiket a ceglédi turini százas küldöttség
tagjainak dedikált. Aztán itt
van maga a turini küldöttség
tablója. Egészen elképesztően
különleges – nem tudom másképpen mondani. Azt képzeld
el, hogy a fotók 1877-ben
készültek, s maga a tabló is.
Tudom, hogy apróság, de a
keret azóta is abban az állapotban van. Szép számmal
őrzünk róla festményeket,
grafikákat, szobrokat. Köztük
olyan ritkaság is található,
amelyhez modellt ült. Ilyet
életében kétszer csinált, s
az egyik kép itt van nálunk.
Van olyan képünk, amelyik
zenél, a Kossuth nótát játssza.
Képeslapjaink között 77 féle
található a ceglédi Kossuth
szoborról. Plakátok, papírpénzek, jelvények, érmek,
plakettek és történetek… Mert
mi történeteket is gyűjtünk.
– Adott ez az irdatlan
mennyiség. Ebből hogyan
válogatsz?
Nem egyszerűen… Ráadásul ezúttal nemcsak a
tartalom, hanem a látvány
is fontos; ez utóbbi megtervezéséhez Zakar József múzeumigazgató igazán jól ért.
Úgy találtam ki a koncepciót,
hogy a ceglédi Kossuth-kultuszra koncentrálunk. 1848ban kezdődik a kiállítást, a
ceglédi toborzó beszéddel,
aztán Kossuth életének az
időrendjén haladuk tovább.

Van egy olyan fejezet is, hogy
„az utazó államférfi”, mert
hiszen ő 1849-től 1861-ig
elképesztő távolságot járt be.
Törökországtól Anglián át
Amerikába, vissza Angliába, Franciaországba, Olaszországba. Ez volt az ő aktív
politikai élete. Aztán jön 1877.

a turini százas küldöttség
látogatásának éve. 1902-nek
is külön fejezete lesz, hiszen
ekkor avatták fel a ceglédi
Kossuth szobrot, és 1928, a
New Yorki Kossuth szobor
avatása. 1936 meg azért jelenik meg a kiállításban, mert
ekkor adományozott Cegléd
városa egy szobrot Turinnak.
Kossuth halála és temetése
is egy külön rész. A Magyar
Nemzeti Múzeumban ravatalozták fel, melynek lépcsőjét koszorúk borították. Az
emberek ezekből hazavittek
egy-egy kis virágot, lepréselték és bekeretezték. Kos13. oldal

suth egyik tisztelője, Károlyi
Gábor Cegléd országgyűlési
képviselője pl. levágott egy
tincset a halott hajából és 10
db medált készített belőle,
amiből az egyik itt van nálunk. A kiállítás záróképe egy
olyan fotó, melyen Kossuth
és fia, Ferenc egymás mellett
ülnek. Azt gondoltuk ez szó
szerint kifejezi azt, hogy neki
lett jövője. Én személy szerint
azt gondolom, hogy a magyar
történelemben nincs még egy
olyan ember, akinek emlékét
ennyi műfaj őrzi, 1848-tól
napjainkig. Kossuthot nagyon
sok jelzővel illették, némelyik
úgy tünteti fel őt, mintha nem
is földi ember lenne. A ceglédiek például Isten második
fiának nevezték. Szeretnénk
azonban érzékeltetni, hogy
ő egy létező ember volt, hibákkal és gyarlóságokkal, de
egyúttal meghatározó államférfi is.
– A kiállítás kísérő rendezvénye a Kossuth Toborzó
Ünnepélynek, ahol szintén
jelen lesztek.
– A Kossuth Művelődési
Központ szervezőinek nagyszerű ötlete alapján idén is
„kiköltözünk” a Kossuth téri
Múzeumi sátorba, közös projektként – kezdeményezésükre - bővítjük a „Turini arcképcsarnok” c. szabadtéri kiállítás
anyagát. Ez a fesztivál ugyanis
szintén a Kossuth-kultusz
ceglédi hagyományának egyik
fontos éltetője.
KozmaI.

A VÁRVAG Nonprofit Kft.
(2700 Cegléd, Gubody 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 található 63 m2

alapterületű iroda, üzlethelyiség (minimális bérleti díj:
102.740-Ft+ÁFA/hó).
• Cegléd, Gubody utca 17.
szám alatt található 52 m2
alapterületű iroda, üzlethelyiség (minimális bérleti díj:
84.567-Ft+ÁFA/hó).
• Cegléd, Jászberényi út 19-23.
szám alatti Társasházban található 6. számú 17 m2 alapterületű garázs (minimális bérleti
díj: 15.748-Ft+ÁFA/hó).

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptember 14.
(szerda) 1600 óra.
A részletes pályázati kiírások
megtekinthetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a
pályázatokkal kapcsolatosan
bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában lehet kérni (2700 Cegléd,
Gubody u. 28.) személyesen,
vagy a 06/53-505-240-es telefonszámon.

Értesítem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfeleit, hogy
október 14-én, pénteken 8:00 – 16:00 óráig lesz ügyfélfogadás!
október 15-én, szombaton a hivatal ZÁRVA tart.
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
Ez a változás a Kormányablak és a Járási Hivatal ügyfélfogadására nem terjed ki!
14. oldal

Hulladékcsökkentés
otthonunkban
1. rész:
az élelmiszerhulladék
Vajon manapság is tisztában
vagyunk az élelmiszer jelentőségével és fontosságával?
Napjainkban is megtudjuk
becsülni? Tudatosan vásárolunk? Szívesen fogyasztjuk a
foltos almát, vagy a dorozmás
zöldségeket? Vagy csak és kizárólag a tökéletes küllemű
zöldséget és gyümölcsöt választjuk? Ha őszinték akarunk
lenni, az előző kérdésekre
„nem”-mel válaszolhatunk,
hiszen Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal adatai alapján. Ez a
mennyiség nagyjából félmillió
ember élelmiszerszükségletét
fedezné.
De hogyan is léphetünk fel
az élelmiszerpazarlás ellen?
1. Bevásárlás előtt mindenképpen érdemes szétnézni a hűtőben, kamrában
és konyhaszekrényekben,
számba venni a hiányzó alapanyagokat és pontos listát írni
arról, hogy mit szükséges
megvásárolnunk.
2. Ha úgy látjuk, hogy az
otthon meglévő élelmiszerek-

ből is tudunk főzni, gazdálkodjunk abból. Ha kimarad
egy-egy vásárlás, azzal nemcsak pénzt spórolhatunk,
hanem csökkenthetjük a kidobott élelmiszerek menynyiségét is.
3. Aranyszabály, éhesen ne
menjünk vásárolni! Tanulmányok garmada szól már
arról, hogy a korgó gyomorral intézett vásárlások során
egészen más típusú és menynyiségű élelmiszerek kerülnek
a kosarunkban, mint amire
szükségünk lenne.
4. Csak szezonális termékeket vásároljunk!
5. A vegyszermentes zöldségek héjából, alapos mosást
követően zöldségalaplét is
készíthetünk.
6. A zöldségek és gyümölcsök héjából akár turmixot is
készíthetünk. A fonnyadtabb
zöldségekből főzeléket is varázsolhatunk.
7. A megmaradt főtt ételekből akár újakat is kreálhatunk.
Használjuk a fantáziánkat,
vagy akár az internetet, illetve az otthon meglévő élelmiszereket. Így sem a főzés,
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sem az étkezés nem válik
egyhangúvá.
8. Vásárlás után a hűtőt,
kamrát vagy konyhaszekrényt
rendezzük úgy, hogy az jól
átlátható legyen. A később vásárolt élelmiszert helyezzük a
polcok belsejébe, míg a közeli
lejáratú alapanyagokat tegyük
könnyen elérhetővé.
9. Érdemes megismerkedni
a helyes tárolási praktikákkal.
Almát például nem érdemes
más gyümölccsel együtt tárolni, mivel etilén gázt bocsát
ki, ezért a körülöttük lévő
romlandó ételek könnyebben
penészedhetnek. Az uborkát,
a paradicsomot, hagymát és
a burgonyát nem szükséges a
hűtőben tárolni.
10. Tartósítsunk helyesen
élelmiszert! Dunsztoljunk,
fagyasszunk, szárítsunk, fermentáljunk!
Mint láthatjuk, az élelmiszerpazarlásnak számtalan
módja létezik. Legyünk nyitottak, tudatosak, körültekintőek és alakítsuk ki saját
szokásainkat, melyekkel az
élelmiszerhulladékot csökkenthetjük!
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Mintha
A napsugarak még tüzes nyílként záporoztak az elmenekülő felhők közül. Támadásuk elől a Szabadság téri fák
árnyéksátorába siettem. Az
egyik padon merengő férfi
ült. Felismertem. Barnult
bőre a nyár emlékeit őrizte.
Mellé telepedtem. Felnézett,
de tekintete távolra szökött.
„Mintha még mindig a Balaton-parton sétálnék, azokat
a képeket vetíti elém az emlékezet” – szólt megjelenítő
átéléssel. Ismerős állapot. Ez
az elme kettős látása.
Különös az idegenben töltött idő kezdete. Érzékszerveink „magukkal viszik” az
otthon képeit: utcákét, házakét, emberekét. Ha szemlélődve járjuk az ottani utakat, vagy leülünk az ősfák
strázsálta főtéren, figyelve a
napvégen kiáramló sereget,
képzeletünk csalóka játékba
vezet. Hasonlítgatunk. Hasonlókat keresünk. Kialakul
a mintha-állapot. Meglátni
véljük az otthon(i)t: ez is, az
is, ő is, mintha ceglédi… Vagy
tényleg…?
Először a környezetben tűnik azonosulni az itt és az ott
látványa. Jé, mintha az árnyas

Iskola utca végén érnénk ki a
templom mögé! Ez a téglás
épület mintha a ceglédi posta
lenne… Majd emberek, arcok.
A tekintetünk, mint a kíváncsi kamera, ráközelít egy-egy
karakterre. „Felbukkannak”
mindennapi életünk megszokott szereplői. Nézd, ő pont’
olyan, mintha B. lenne! Ott
mintha Sz. közeledne, olyan
a járása. A képzelgésben egyre személyesebbé válik a vélt
kapcsolat.
Mintha már magát látná
az ember a saját zavarával
küszködve, amint egy férfi
toporog a boltban a tetszelgő
áruk tolakodásában. Mintha én a boldog régmúltban
szorosabban fogtam volna
gyermekeim kezét a tülekedő
forgatagban.
Az otthoni kötelmek marionettzsinórjait eloldozva
a pihenő csendben tudatának mélyére merül az ember,
mintha gyöngyhalász lenne a
tengerben, hogy megtalálja
a kagylót, önmagát. Ha meg
is leli, felnyitni személyiségünk burkát nagyon nehéz.
A jelenmagam múltmagam
lenne? Egyáltalán: melyik az
igazi én? A mostani? Vagy a
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negyven, harminc, húsz…
évvel ezelőtti? Mintha más
lenne? (Ó, Sigmund Freud,
segíts!) Ráadásul nem elég
bátor és őszinte az ember
ahhoz, hogy összehasonlítsa
a saját önképét a mások által
róla alkotott arculattal.
„Világosodik lassacskán az
elmém” (József Attila) – ébredtem föl a tűnődésből ott,
azon a tóparti város főterének
padján. Mintha tényleg közelednének ceglédiek… Valóban. A szuggeráló képzelet
műve ez? „Ti is itt? Régen
találkoztunk, de majd otthon…” A hazai hang éppoly
kellemesen hatott rám, mint
az előttünk virgonckodó szökőkút hűs lehelete.
Majd már Cegléden. A Kossuth téri könyvesbolt kirakata
előtt a magukat kellető kötetekkel szemeztem. Megérintette a vállamat egy férfi:
„Mintha magát láttam volna
kijönni innen a bankból. Nem
tudna fölváltani egy húszezrest?” Abban a bankban még
sohasem jártam, azt a férfit
még sohasem láttam. De az
ilyen figura mintha ismerős
lenne.
Koltói Ádám

KÖNYVAJÁNLÓ
Az elmúlt két könyvajánlóban a háborúhoz, a hatalomhoz kapcsolódó könyveket ajánlottam, most szeretnék két olyan kötetet
bemutatni, amik inkább az érzelmekről, a kapcsolatokról és az
emberiséget foglalkoztató kérdésekről szólnak.
Lana Del Rey:
Lana Del Rey első versesViolet a fűben hátrahajol
kötete – mely a szerző elő„A Violet a fűben hátrahajol adásában hangoskönyvként
volt a legelső versem. Néhány is megjelent – egy kapcsolat
vers szinte készen jelent meg édes-bús lezárása, s egyben
előttem, ezeket lediktáltam Kaliforniához írt szerelmes
vagy begépeltem. Néme- levél. A sorok mégsem a meglyikkel hosszan dolgoztam, valósult amerikai álomról
szólnak, sokkal inkább az
Amerika-mítosz hazugságairól, a nyugati part aszályairól és tűzvészeiről – a
dalszerző-énekesnőtől már jól
ismert katartikus melankólia
hangján.
A különleges könyvet, melyet Simon Márton és Tóth
Réka Ágnes fordításában veheti kézbe az olvasó, többek
között Lana Del Rey saját fotói
illusztrálják.
***
Oded Galor:
szavanként szedtem szét és
Az emberiség utazása
raktam össze, hogy a lehető
Az elismert közgazdász és
legjobban sikerüljön. Vé- gondolkodó, Oded Galor az
gül sokfélék lettek, de mind emberiség hajnalától napőszinte. Nem akarják másnak jainkig tartó, érdekfeszítő
mutatni magukat, mint amik, utazásra hívja az olvasót,
és ezért büszke vagyok rájuk – amely során választ kínál
mert a valódiság, a hitelesség a történelem két nagy rejvolt a célom.” – Lana Del Rey télyére: Miért nem tudott
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az emberiség évezredeken
keresztül kitörni a szegénységből? Mi magyarázza, hogy
egyes országok gazdagabbak
más országoknál?

Az emberiség utazása tanulságos, olykor megdöbbentő
módon világítja meg a történelmet alakító nagy összefüggéseket, miközben sok egyéb
mellett olyan izgalmas kérdésekre is magyarázattal szolgál,
mint hogy milyen szerepet
játszott az ipari forradalom a
gyerekvállalási kedv változásában, hogy mi köze az ekének
a nemek közti egyenlőséghez,
és hogy összeegyeztethető-e a
folyamatos gazdasági fejlődés
a környezetvédelemmel.
Pap Zoltán

moziműsor

FILMAJÁNLÓ:
A MEGHÍVÁS
Kit ne tenne boldoggá, ha megtudja, eddig ismeretlen rokonságában
angol arisztokraták is vannak. A gyönyörű és magányos Evie (Nathalie Emmanuel) örömét az teszi teljessé, hogy látszólag az új rokonok
is nagyon örülnek neki, sőt, mivel kastélyukban esküvőre készülnek,
meghívják a lányt. De a vendégség elég furcsa. Kissé hátborzongató.
Az ódon kastélynak van pár szobája, amelynek sosem nyílik ki az ajtaja.

Valami történt itt nemrégen, amiről senki sem beszél. Vagy az a valami
nagyon régen történt? Miért tűnnek el egymás után a cselédlányok?
És ami a legfurcsább: bár mindenki esküvőről beszél, Evie még nem
találkozott a menyasszonnyal. És miért bámulja őt minden vendég
éhes tekintettel? Rendező: Jessica M. Thompson. Szereplők: Nathalie
Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh Skinner, Sean Pertwee.

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA
SZEPTEMBER 15-TŐL SZEPTEMBER 21-IG

SZEPTEMBER 8-TÓL SZEPTEMBER 14-IG

Patkós Irma terem

Patkós Irma terem

09.08. – 09.14. csütörtöktől szerdáig, 16:00 órai kezdettel
Mia és én: Szintópia hőse - német animációs ﬁlm
09.08. – 09.10. csütörtöktől szombatig, 18:00 órai kezdettel
09.11. – 09.14 vasárnaptól szerdáig 20:00 órai kezdettel
Miután boldogok leszünk - amerikai romantikus ﬁlm
09.08. – 09.10. csütörtöktől szombatig, 18:00 órai kezdettel
09.11. – 09.14 vasárnaptól szerdáig 20:00 órai kezdettel
A meghívás - amerikai horror
09.10. – 09.11. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel
Minyonok: Gru színre lép - amerikai, családi animációs ﬁlm

09.15. – 09.21. csütörtöktől szerdáig, 16:00 órai kezdettel
King - Egy kis oroszlán nagy kalandja - francia, családi vígjáték
09.15. – 09.17. csütörtöktől szombatig, 18:00 órai kezdettel
09.18. - 09.21. vasárnaptól szerdáig 20:00 órai kezdettel
A meghívás - amerikai horror
09.15. – 09.17. csütörtöktől szombatig, 20:00 órai kezdettel
09.18. - 09.21. vasárnaptól szerdáig 18:00 órai kezdettel
Háromezer év vágyakozás - amerikai romantikus ﬁlm
09.17. – 09.18. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel
Minyonok: Gru színre lép - amerikai, családi animációs ﬁlm

Huszárik Zoltán terem

Huszárik Zoltán terem

09.08. – 09.10. csütörtöktől szombatig, 15:45 órai kezdettel
09.11. – 09.12. vasárnaptól hétfőig 17:45 órai kezdettel
09.13. – 09.14. keddtől szerdáig 19:45 órai kezdettel
Fiatal szeretők - feliratos, francia ﬁlm
09.08. – 09.10. csütörtöktől szombatig, 17:45 órai kezdettel
09.11. – 09.12. vasárnaptól hétfőig 19:45 órai kezdettel
09.13. – 09.14. keddtől szerdáig 15:30 órai kezdettel
Csodálatos teremtmények - feliratos, dán ﬁlm
09.08. – 09.10. csütörtöktől szombatig, 20:00 órai kezdettel
09.11. – 09.12. vasárnaptól hétfőig 15:45 órai kezdettel
09.13. – 09.14. keddtől szerdáig 17:45 órai kezdettel
Szia, Életem! - magyar vígjáték
09.10. – 09.11. szombat-vasárnap, 14:00 órai kezdettel
Hamupipőke három kívánsága - szinkronizált, norvég, családi ﬁlm

09.15. – 09.17. csütörtöktől szombatig, 15:45 órai kezdettel
09.18. – 09.19. vasárnaptól hétfőig 17:45 órai kezdettel
09.20. – 09.21. keddtől szerdáig 19:45 órai kezdettel
Exhibition: A félreismert Raffaello - feliratos, angol dokumentumﬁlm
09.15. – 09.17. csütörtöktől szombatig, 17:45 órai kezdettel
09.18. – 09.19. vasárnaptól hétfőig 19:45 órai kezdettel
09.20. – 09.21. keddtől szerdáig 15:45 órai kezdettel
Együtt kezdtük - magyar vígjáték
09.15. – 09.17. csütörtöktől szombatig, 19:45 órai kezdettel
09.18. – 09.19. vasárnaptól hétfőig 15:45 órai kezdettel
09.20. – 09.21. keddtől szerdáig 17:45 órai kezdettel
Nyugati nyaralás - magyar vígjáték
09.17. – 09.18. szombat-vasárnap, 13:45 órai kezdettel
Szia, Életem! - magyar vígjáték

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

18. oldal

Állami kitüntetés
Irházi Emőkének
Állami kitüntetést, Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át augusztus 20-a alkalmából Irházi Emőke, a Ceglédi Szakképzési
Centrum Unghváry László Vendéglátóipari
Technikum és Szakképző Iskola nyugdíjba
vonuló igazgató-helyettese. A Pesti Vigadóban vehette át a kiváló pedagógus a rangos
elismerést.
(Fotó: Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola)

BEMUTATKOZOTT AZ ÚJ IGAZGATÓ
Semmilyen változás nem fog történni a Patkós
Irma Művészeti Iskola képzésében, viszik tovább azt az irányt, amit Andó László megálmodott 20 évvel ezelőtt – mondta az új igazgató,

A Ceglédi Televízió adását az alábbi
csatornákon találja meg a különböző
kábelszolgáltatóknál.
VODAFON (UCP): 508
DIGI (INVITEL): C11
TCOM: 139, 256
PR-TELECOM: 139

Bácskai József a szülőknek tartott találkozón.
270 diák kezdi meg a tanévet szeptembertől.
Az elméleti képzéseknek továbbra is a Török
János iskola majd otthont. Lesznek előadások
és a városi rendezvényeken is fellépnek a PIMI
tanulói, ugyanúgy, mint eddig.
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
ctv@ctv.hu
Főszerkesztő:
Pap Zsolt
Felelős szerkesztő:
Szokolai Attila
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik havonta
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és
Szokolai Attila
Nyomdai munkák:

Minden hétköznap 18 órától nézze
nálunk a helyi híreket!

Ceglédi Hírmondó

Ceglédi
Hírmondó

Kéthetente Ceglédről
19. oldal

Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz
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