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Tájékoztató a Kossuth Ferenc utca Városháza
előtti járdaszakaszának és parkolóinak lezárásáról
Tájékoztatom a lakosságot és a Ceglédi
Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a
Városházán működő más szervek ügyfeleit,
és hogy 2022. október 1-jén megkezdődik
az épület Kossuth Ferenc utcai szárnyának
tetőcseréje. A munkálatok idejére lezárásra
kerül a Kossuth Ferenc utca Gubody utca –
Kossuth tér közötti járdaszakasza, valamint
e a szakaszon a parkolóhelyek. A Városháza
díszudvarról megközelíthető szerveinek ügyfélforgalma a Rákóczi úti kapun keresztül
fog bonyolódni.

A felújítás ideje várhatóan négy hét, október végére előre láthatólag visszaáll a megszokott rend. Köszönjük türelmüket!
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!
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lás. Az adatgyűjtés pontos és
részletes képet ad a népesség
számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról,
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és
vallási összetételéről, élet- és
lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a
2018. évi CI. törvény írja elő,
eredményei mindannyiunk
mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági
döntések, országos, regionális
és helyi fejlesztések alapjául
szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember
utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre
szólóan érkezik a postaládába,
a címzésben csak a ház címe
szerepel. Annak érdekében,
hogy a felkérőlevél minden
háztartásba eljusson, kérjük,
még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról,
hogy háza falán, a kerítésén
látható legyen a házszám,
hiszen ezzel megkönnyítik
a felkérőleveleket kézbesítők
munkáját. Nagyon fontos,
hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a
népszámlálásról szóló hasznos
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a népszámlálási kérdőíveket
a népszámlálás honlapján
(nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni mindenkiről, aki Magyarországon
él, azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb
ideig külföldön tartózkodnak,
a külföldi állampolgárokról
is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a
lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén
minden lakás, lakott üdülő
és lakott egyéb lakóegység,
közösségi éjszakai elhelyezést
szolgáló intézmény összeírása
megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem
lakott, üresen álló lakásról is
ki kell tölteni, az arra a címre
érkezett felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy
lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni,
ahányan a lakásban laknak. A
kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot
alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet
önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet
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lehet belépni. Mindazok, akik
október 16-ig online kitöltik
a népszámlálási kérdőívet,
nyereményjátékban vehetnek
részt, amelynek keretében
az online kitöltési időszak
alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű
ajándékutalványt sorsol ki a
KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló
kódot mindenki őrizze meg,
mert azzal igazolható, hogy
valóban megtörtént az online
válaszadás, ki lettek töltve a
kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig
nem élnek az online kitöltés
lehetőségével, október 17. és
november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik
tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online,
sem számlálóbiztos által nem
teljesítik november 20-ig az
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28.
között a település jegyzőjénél
jelentkezve tehetnek ennek
eleget.
FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Idén is minden a hagyományokról, a népművészetről és minőségi zenéről szólt a Kossuth Toborzó Ünnepélyen és Huszárfesztiválon. A szervező, a Kossuth Művelődési Központ gazdag
programkínálatában éppúgy gondolt a kisgyermekes családokra,
mint az idősebb korosztályra.
A kisdiákok huszársapkába öltözve meghallgathatták
Kossuth toborzó beszédét,
az Eötvös téren gyermektoborzóval várták a kicsiket és
nagyobbakat, a Kossuth tér
pedig huszártáborrá változott. Rengeteg játékos népi-és
katonai hagyomány elevenedett meg. Borlovaggá avatták
az olimpikon testvérpárt,

Lőrincz Tamást és Lőrincz
Viktort, és természetesen a
város, valamint az intézmények vezetői megkoszorúzták
a Kossuth szobrot.
Népszerű volt a folkudvar a
Cegléd Táncegyüttessel és az
emlékhelytúra a Városvédő
és Szépítő Egyesülettel. A
Művelődési Központ galériájában díjátadóval egybe-
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kötött kiállítás nyílt a néhai
államférfi születésének 220.
évfordulójára hirdetett rajzpályázat anyagából. Szebbnél
szebb alkotások, több mint
160 pályamű érkezett be. A
színpadon egymást váltották
a fellépők. A Petrik G. Band,
Csík János és a Mezzo, Dánielfy Gergő és az Utazók,
Jónás Géza, Palya Bea és a
Szokolay Dongó Balázs duó
a Cimbaliband Remaster, valamint a Duna Táncegyüttes
és az Aurevoir koncertjét élvezhette a közönség. Finom
ételekből és italokból sem
volt hiány, vasárnap például
a ’48-as étkeket készítették el
a huszárkonyha programján
résztvevők. A Toborzó egyik
leglátványosabb eseményén, a
hagyományőrző felvonuláson
több mint háromszázan vettek részt. A város legnagyobb
rendezvénye nagyon népszerű volt, sokan ünnepeltek
együtt, minden nap megtelt
a belváros.
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Fotók: Szokolai Attila

ÁTADTÁK A DÍSZPOLGÁRI CÍMEKET
Idén két díszpolgárt avattak a Kossuth Toborzó
keretében. A dísztestületi ülésen Magyar László
és Lőrincz Viktor vehette át Cegléd legrangosabb
elismerését.
MAGYAR LÁSZLÓ
a Kürti Béla Városi
Sportgyűjtemény vezetője
Magyar László 1943-ban született Cegléden. Iskoláit a
városban végezve, a város
sportéletének szervezésébe
már középiskolásként bekapcsolódott.

Ifjúsági korú sportolóként
az atlétikának kötelezte el
magát. Eredményes pályafutása során – dobóatlétaként
– megyei ifjúsági bajnok, felnőttként pedig az országos
mezőny tagja volt.
Felnőttként, sportolói pályafutása mellett, sportszer-
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vezőként is tevékenykedett.
Újságírással kezdte, majd
1974-ben a Járási és Városi
Sportfelügyelőség vezetője
lett.
A Ceglédi Vasutas Sportegyesületnek 15 évig volt
az elnöke, majd a BVSC elnökhelyetteseként a magyar
sportélet irányításával foglalkozott, miközben elvégezte a
Testnevelési Főiskola menedzser szakát.
Jelentős szerepet vállalt az
élsport segítésében és a tömegsport népszerűsítésében.
A Magyar Olimpiai Akadémia
múzeumi albizottságának tagja. Évente több ezer fiatallal
ismerteti meg az olimpizmus
eszméjét.
A Sporttörténeti Bizottság
élén 2005-től Magyar László
vezeti az országban is egyedülálló „Kürti Béla Városi
Sportgyűjteményt”. Sok időt
szentel a város sportmúltjának kutatásával, a fellelhető

relikviák gyűjtésével, sportkiadványok előkészítésével,
szerkesztésével és sporttörténeti kiállítások szervezésével.
Magyar László 2002-ben
megkapta Cegléd Város
Sportjáért Díjat, 2006-ban a
Pest Megyei Sportdíjat, 2018ban a Magyar Olimpiai Akadémia Tiszteleti érmét, és
2019-ben a Magyar Olimpiai
Bizottság érdemérmét. A magyar sport, de elsősorban
Cegléd város sportélete sokat
köszönhet Magyar László elkötelezettségének, áldozatos
tevékenységének. Eredményes
és sikeres életútja méltán vívta
ki a díszpolgári címet.
LŐRINCZ VIKTOR
olimpiai és világbajnoki
ezüstérmes, kétszeres
világbajnoki bronzérmes,
Európa-bajnok
Kisgyermek korában kezdett
el birkózni a CVSé-ben. A
virtus, a küzdeni akarás már
ereiben csörgedezett, ami
korán feltűnt edzőinek is, és
a legifjabb korosztály versenyein már sorra aratta győztes
mérkőzéseit.
Viktor első versenyén 1996ban, Budapesten a 22 kg-os
súlycsoportban győzött, Pap
Ferenc edző tanítványaként.
2007-ben, a varsói kadett
Európa-bajnokságon szerzett
első nemzetközi érmét, ami
bronzérem volt.
A Magyar Birkózó Szövetség idejekorán felfedezte a
benne rejlő elhivatottságot

és tehetséget, ezért a legmagasabb szintű felkészítés és az
ezt övező feltételek biztosításával segítette sportkarrierje
kibontakozását a fővárosban.
Ceglédtől, a szülői háztól és a
nevelőegyesületétől azonban
soha nem szakadt el.
A felnőttek közé a 2012-es
belgrádi EB-n robban be, ahol
szintén bronzérmet szerzett.
Innentől kezdve a kontinensés világversenyeken rendre
érmesként végzett.
A 2016-os riói olimpián
egy erősen vitatható intéssel
kapott ki német ellenfelétől a
75 kg-os kötöttfogású bronzmeccsen – ezzel élete első
olimpiáján pontszerző ötödik
helyen végzett.
A hazai birkózótársadalom
az olimpia hőseként, s egyben
érmeseként tisztelte már akkor is Viktort.
Kitartását, sportemberi
nagyságát jelzi, hogy innen
felállva, az egy évvel elhalasztott tokiói olimpián 2021-ben,
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nagyszerű ezüstérmet szerzett
a 87 kilogrammos súlycsoportban.
Kitartása, küzdőszelleme,
sportolói és civil élete sokak
számára lett követendő példa.
Versenyzői sportpályafutását az idei év tavaszán fejezte
be, s a 31 éves sportember az
utánpótlás válogatott munkáját már edzőként segíti.
Kiemelkedő sporteredményeit több alkalommal ismerték el kitüntetésekkel.
Háromszor lett az „Év magyar
birkózója”.
2016-ban „Magyar Bronz
Érdemkeresztet”, 2019-ben
„Az év legjobb kötöttfogású
birkózója” címmel tüntették
ki. Több ízben nyerte el az
„Év felnőtt sportolója Cegléden” címet.
2021-ben a „Magyar Érdemrend lovagkeresztjével”
tüntették ki.

KOSSUTH LAJOSRE EMLÉKEZVE
„Az örökkévaló Istennek nevében, ki az igazságot védi és
megbünteti az árulást, fegyverre szólítom fel a nemzetet:
szegény hazánk megvédésre” – így kezdődött az a kiáltvány, amely Kossuth Lajos ceglédi beszédének napján,
1848. szeptember 24-én került ki a nyomdából.

V

alószínű, hogy a hirdetményt Kossuth aznap
magával hozta Ceglédre és
biztosak lehetünk abban is,
hogy az ott megfogalmazottakhoz hasonló gondolatokat
mondott el itt, ezen a helyen,
városunk akkori főterén. A
történet folytatását ismerjük.
„Ceglédre 4 órakor érkeztem.
Holnap reggel ugyanonnan
vagy 3000 ember és 180 lovas
megy vasúton Pestre” – számolt be az útról a feleségének
Kossuth már késő este, Nagy-

kőrösről írott levelében. A
korabeli sajtóból tudjuk, hogy
a ceglédihez hasonló jelenetről számoltak be a tudósítók
Nagykőrösről, Kecskemétről,
Abonyból és Szolnokról is.
Pedig az előzmények nem
sok jóval biztattak. A magyar
törvényes forradalom ellen a
király nevében induló ellenséges haderő átlépte az ország
határvonalát és úgy látszott,
hogy megállíthatatlanul bevonulnak majd az idegen
katonák a magyar fővárosba.
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A Batthyány-kormány készült
ugyan a honvédelemre, de
nem számított erre a támadásra. A válságos helyzetben csak
az összefogás segíthetett. De
az ország és a kor hangulatát
jól ismerők tapasztalatára érdemes volt odafigyelni. A nép,
bár a hazáját nagyon szereti,
közömbös, szabad akaratából
nem éppen kész valamit tenni
– osztotta meg az egyik, akkor
népszerű újságíró, Csernátoni
Lajos ezzel kapcsolatos megfigyeléseit.
Hölgyeim és Uraim!
Kossuth Lajosnak „mindössze” ezen a helyzeten kellett
változtatni, ráadásul csak a

saját békés eszközeit használhatta fel, mindenek előtt
a magyar történelemben is
kivételesnek számító szónoki
tehetségét. Mindez, persze
kevés lett volna, ha a meggyőződése, addigi tevékenysége nem ad hitelt szépséges
mondatainak. „Én is egyike
voltam azoknak, kik szabadságtokért küzdöttek sok esztendő óta” – írta a márciusi
napokról a ceglédieknek és
az általa felszabadított alföldi
mezővárosi volt jobbágyoknak, polgároknak, akiknek
ennél hosszabb magyarázatra
nem is volt szükségük. A nép
embere szólott a néphez – foglalta össze a lényeget a ceglédi
beszéd egyik szemtanúja.
Az önvédelmi háborúhoz
szükség volt még fegyverekre, katonákra, hadvezérekre,
haditervekre, elvekre és a
Kossuthhoz hasonló zseniális államférfiakra is az ’48-as
Magyarországon! A magyar
történelem különleges pillanata volt ez a másfél esztendő,
hiszen ugyan rövid időre, de
megvalósult a polgári demokrácia és nemzeti függetlenség.
A sikerhez vezető út fontos mérföldkövét is ez a reformkori nemzedék helyezte
el, arra pedig ezt, a hosszú
időkre szóló tanulságos szót
írták: érdekegyesítés. Ezzel az
egyetlen szóval magyarázható meg Kossuth Lajosnak és
a kortársainak a kudarcot és
a bukást is túlélő, minden
korszak számára követhető

példája. Ez lehet az egyik magyarázata a Kossuth-kultusz
ceglédi hagyománya máig
tartó történetének is. Bár ennek a tartalma és a formája is
természetesen sokat változott
az idők során, mindig képes
megújulni és egy közösségbe
összehozni a különböző hitű,
gondolkodású, műveltségű
embereket is. Kevés település

megáldott Kossuth Lajos, bár
nem írt emlékiratokat, tanulságos mondatokat hagyott az
utókorra. „Múltat Isten nem
varázsolhat vissza többé, s
azért a földi élet pokolkínjaihoz tartozik a haszontalan
emlékezet. Haszontalan pedig
minden emlékezet, mely csak
az elszalasztott alkalom sajnálata körül forogván, gyötör

dicsekedhet a hozzánk hasonló örökséggel; bizonyíték erre
ez a mai és azt ezt követő két
nap, az idei rendezvények, a
kiállítások, az előadások, a
hangversenyek, kiadványok.
Kossuth Lajos születésének
220. évfordulójára is emlékeztetnek bennünket ezek a
programok, hiszen országunk
első pénzügyminisztere, majd
kormányzója Monokon 1802.
szeptember 19-én látta meg a
napvilágot. A hosszú élettel

és bánkódtat anélkül, hogy a
jelenben segítene, a jövendőre tanácsot adna” – üzente a
2022. esztendő embereinek
a múltról, a jelenről és a jövendőről.
Kedves Barátaim! Adjunk
hálát a Teremtőnek, hogy adta
nekünk Kossuth-ot, adjunk
hálát elődeinknek, hogy Kossuth személyét városunkkal
összeforrasztották.
Dr. Csáky András
polgármester
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Rendelet módosítások, rendelet alkotások
Nyári szünet utáni első ülését tartotta a képviselő-testület
Több beszámoló is asztalra került a szeptemberi ülésen. A
Ceglédiek a Ceglédiekért közalapítvány mellett a Cegléd Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021-ben végzett munkájáról is összefoglalót olvashattak a képviselők de egy kérelem is
eléjük került, melyben a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője arról tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy az év közbeni üzemanyag, élelmezési
költségek, földgáz és villamos energia áremelkedése miatt jelentősen megemelkedtek a kiadásaik.
Tovább nehezítette a helyzetüket, hogy a májusi normatíva módosításnál 4 millió
Ft állami támogatást vontak
el tőlük. Mindezek alapján a
polgármester arra tett javaslatot, hogy 25 millió Ft-ot
biztosítson az önkormányzat
– rendkívüli vissza nem térítendő támogatás formájában
– azzal a kikötéssel, hogy ha
az októberi állami normatíva módosításánál sikerül a
hiányzó támogatás lekérni,
akkor 2022. december 31-ig
az intézmény visszafizeti az
önkormányzatnak az összeget. A testület egyhangúlag
a támogatás mellett döntött.
Egy korábbi bizottsági kezdeményezés eredményeként
felülvizsgálták a városban
működő oktatási intézmények megközelítését, közle-

kedésbiztonságát. 30 helyszínt
vizsgáltak meg a szakemberek
és ezt figyelembe véve 13 db
30-as sebességkorlátozó és
gyermekekre figyelmeztető
tábla kerül ki az intézmények
közelébe.
Az egyre növekvő galamb
populáció és a Rákóczi úti
fasort megtámadó levéltetvek
problémájára szeretnének
megoldást találni, ezért nyújtott be előterjesztést Rimóczi
Gábor, Hegedűs Ágota és
Kocsó Tamás. Azt szeretnék,
vizsgáltassák meg szakértők
bevonásával, hogy akár mesterséges szaporodóhelyek
kihelyezésével hol és milyen
sikerrel terelhetők ki a belvárosból a galambok valamint
hogy szükségesek-e kiegészítő intézkedések, például
solymászat, baglyok újbóli
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urbanizációja. De azt is javasolták, hogy 2023-ban a Rákóczi úti ostorfasor levéltetű
elleni kezelését is végeztesse
el a város. Hosszú vita után
a testület a többségi frakció
támogatásával és a többi képviselő tartózkodása mellett
elfogadta, készüljön terv a
galambok okozta problémák
megszüntetésére.
Ifjabb Károly Ferenc pedig
ahhoz kérte a testület jóváhagyását, hogy új játszóeszköz
kerülhessen a Vörösmarty
térre. Úgy fogalmazott: őt
személyesen kereste meg egy
cég, hogy az eszközt nagyon
kedvezményes áron, az eredeti ár negyedéért felkínálják.
Forrásként a saját képviselői
keretét jelölte meg. Dr. Csáky
András polgármester a város
jelenlegi nehéz és várhatóan
még nehezebb helyzetére hivatkozva nem támogatta a
beszerzést, a többségi frakció
szavazatával azonban végül
ezt is elfogadta a testület.
A Czigle frakció pedig
arra tett javaslatot a testületnek, különítsenek el forrást
adrenalinos önadagoló toll
beszerzésére. Az allergiás

reakció életveszélyessé válását akadályozhatnák meg
ezzel és véleményük szerint
minden oktatási intézményt
el kellene látni legalább egy
ilyen eszközzel. A testület
jóváhagyta az előterjesztést,
azzal a kikötéssel, hogy oktatáshoz legyen kötött az eszköz
használata.
László Ágnes önálló indítványt is benyújtott. Ebben
leírja, havonta több megkeresésért kap a Fűtőház utca
Bürgeház dülő felöli részének
állapotával kapcsolatban. Arra

O

kérte a testületet, hogy most
biztosítsa azt a 18 millió forintot az útszakasz aszfaltozására,
amely a korábban meghatározott prioritási sorrendben
igen hátul van. A testület
többsége nem támogatta ezt
a kérést. Szintén László Ágnes
előterjesztéseként lett a testületi ülés témája a Köztársaság
utca burkolatának állapota is.
Az utca felújításának terveztetését a testület el is fogadta.
Mégsem kell állami tulajdonba adni a város 8 milliárd
forint értékű víziközmű va-

któber 1-től – szigorú szabályok
szerint – újra lehet égetni kerti
hulladékot. Az erről szóló rendeletet –
hosszú vita után – de elfogadta a testület.
Eszerint kizárólag megfelelő légköri viszonyok esetén április 1-től november 30-ig
lehet kerti hulladékot és avart égetni, hétfőn
és pénteken 9 és 19 óra között, szombaton 8
és 18 óra között. Munkaszüneti napon valamint a tűzgyújtási
tilalom alatt tilos.
Változás: belterület
mellett lakóövezetként meghatározott
területekre is kiterjed
a rendelet. A Czigle
frakció már az ülés
előtt is hangot adott
annak, egészségvédelmi okokból rossz döntésnek tartják a
kerti hulladék égetésének engedélyezését.
Fehér István frakcióvezető úgy fogalmazott:
számukra egyértelmű, hogy a kerti hulladék
égetése egészségkárosító. Ráadásul úgy vélik – és azt tapasztalták – hogy sokan, sok
esetben egyáltalán nem csak kerti hulladékot

gyonát. Erre azért lett volna
szükség, mert az előrejelzések
és számítások szerint a Bácsvíz Zrt 2023. első negyedévére fizetőképtelenné válhat. Ha
a víziközmű vagyon állami tulajdonba kerül, akkor viszont
az állam vállalja az ellátási felelősséget is. A testületi ülésen
kiderült: a BÁCSVÍZ többségi
tulajdonosának, Kecskemét
önkormányzatának sikerült
megállapodnia az állammal,
kap annyi pótlást veszteségeire a cég, hogy egyelőre ne
váljon fizetésképtelenné.

égetnek el. Mindent, ami felesleges. Most
ugyan a rendelet életbe lép, de fontos lenne
más megoldást találni erre a problémára. Ők
korábban már tettek javaslatot zöldhulladék
lerakó létesítésére, ez azonban nem valósult
meg. A többségi frakció álláspontja szerint
a nagyszámú lakossági igényt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Dr. Ferenczi Norbert
frakcióvezető elmondta: szerintük alapvetően
ez egy tiltó rendelkezés, hiszen tiltják a
kerti hulladék égetését, kivéve bizonyos
időszakokban, amikor mégis szabad.
Tiltja a rendelet a téli
égetést, hiszen akkor
épp eléggé terheli a
levegőt a kéményekből kiáramló füst. És tiltja szeles időben is,
amikor a füst szétterjedhetne. A frakcióvezető elmondta: ők is arra kérik a lakosságot,
hogy komposztáljanak, de vannak olyan
élethelyzetek, amikor ez nem megoldás. A
rendelet tervezetet végül 9 igen, 5 nem és
egy tartózkodás mellett fogadta el a testület.
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KÖSZÖNTÉS
A szeptemberi testületi ülés
elején a város nevében Dr.
Csáky András és Hegedűs
Ágota köszöntötte Baloghné
Makai Sára Mártát, a Lövész

Utcai Óvoda Malom Téri
Tagóvodája- óvodapedagógusát, akinek kimagasló
szakmai tevékenysége elismeréséül, a belügyminiszter,
Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetést adományozott. És
most köszöntötték a Kossuth
Múzeum nemrég nyugállományba vonult igazgatóját,
Reznák Erzsébetet is. Dr.
Csáky András polgármester

Pályázati hirdetmény
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 költségalapon

meghatározott lakbérű bérbeadásra kiírt lakások: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 52. I.
lh. 3. emelet 8. ajtószámú 55
m2 alapterületű, 2 szobás,
összkomfortos lakás (Minimális bérleti díj: bruttó
37.859,- Ft/hó, különszolgáltatási díja: bruttó 7.424,- Ft/
hó).
A pályázatok benyújtási
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úgy fogalmazott: nyugállomány ide vagy oda, sokáig
számítanak még Reznák Erzsébet tudására, a helytörténet terjesztése iránti lelkesedésére, üdítő személyiségére.

határideje: 2022. október 5.
(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.
Q

ÚTFELÚJÍTÁSOK – FEJLESZTÉSEK
Az elmúlt hetekben sem állt
meg a fejlesztés Cegléden,
számos utca kapott, illetve
kap szilárd burkolatot, de
az intézményeken is jól haladnak a munkákkal. Az új
bölcsőde építésénél a Nefelejcs utcában már végeztek
az alapozással. Az épület és
játszóudvar 56 gyermek fogadására lesz alkalmas. A

már korábban elkezdett energetikai korszerűsítés. Ezzel
nem csupán komfortosabbá
tette az ott élők életét, de a
költségek csökkentésében is
nagy szerepe lesz majd az új
fűtőtesteknek, nyílászáróknak. Folytatódik a Törteli
úti járda felújítása, a vasúti
átkelőhely és a Szállás utca
között dolgozik a kivitelező.

bölcsőde építésére 479 millió
forint kormányzati támogatást
kapott a város, ehhez kell még
135 millió forint önerőt biztosítani. A Budai úti óvoda
felújítása már befejeződött,
ott csoportszobát és konyhát
is felújítottak, kicserélték a
padló és a falburkolatot, valamint a beltéri ajtókat is. A
Bajcsy Zsilinszky úti idősek
otthonában újabb lakrészek
újultak meg, folytatódott a

A várhatóan október elejéig
tartó felújítás miatt a járdát és
a mellette lévő forgalmi sávot

J

időszakosan és ideiglenesen
teljes szélességében lezárják.
A Szűcs telepi városrész egyik
utcája is megújult. A Pacsira utca már tavaly útalapot
kapott, most speciális réteg
is rákerült, a szegélyeket pedig murva sáv védi. A Bedei
városrészben is történt fejlesztés. A Három utca, a Tüske, a
Kalász és a Vetés utca egy-egy
szakaszának burkolatát újították meg. Három utca kapott
szilárd burkolatot az Öregszőlőben. A munkálatokat a
tükör kiszedéssel kezdték a
Homok és Folyondár utcában. Megújul ezek folytatása
az Unghváry László utca is. A
fejlesztésre pályázaton nyert
20 millió forintot Cegléd Város Önkormányzata, hogy
ezzel segítsék a zártkertek
megközelítését.

ól halad az új medence építése a Városi Sportuszodában.
A 25×11 méteres medence fokozatosan mélyülő lesz és
szezonálisan fog működni, tehát csak a tavasztól őszig tartó
időszakban lehet használni. A
fejlesztéssel még több lehetőséget szeretnének biztosítani
a vendégeknek az úszásra,
fürdőzésre.
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Könyvajánló
Ian Gittins:
Depeche Mode –
Hit és rajongás
Amikor tinédzser voltam,
nem szerettem a Depeche
Mode-ot. Nem azért, mert
rossz volt, hanem azért, mert
akkoriban vagy rocker volt az
ember, vagy DM-es (esetleg
még a britek magyar mutációja, a Bonanza Banzai jöhetett
szóba). Zenei szempontból
nem lehetett kritizálni az angol, elektronikus zenét játszó,
négy tagú bandát, maximum
az lehetett a legerősebb kifogás ellenük, hogy nem klaszszikus hangszerekkel, hanem
szintetizátorokkal dolgoztak.
Aztán ahogy teltek az évek,
ahogy változott az ember, egyre inkább rájöttem, hogy nem
a hangszerelés a kérdés, hanem a dal, a zene, az életérzés,
amit vagy képes átadni egy
zenekar, akár kizárólag ütős
hangszerekkel is, vagy nem.
A Depeche Mode-nak ez sikerült, minden idők egyik legnépszerűbb csapatává váltak
bő négy évtizedes pályafutások során. Közben megjárták
a mennyet és a poklot is.
Amikor elkezdett dolgozni

a magyar kiadáson, még nem
sejtették, hogy idén szomorú
aktualitása lesz a megjelenésnek.

Igaz, hogy Dave Gahan 60
éves lett, de bekövetkezett
egy szomorú, korszakzáró
esemény is: idén májusban
váratlanul elhunyt Andy Fletcher, a zenekar egyik alapítója.
Élete 60 évéből bő négy
évtizedet a zenekarral együtt
létezve töltött el, és mostantól
nem lesz már olyan a Depeche
Mode, mint korábban, nem
lehet ugyanaz. Ezért is kapott szomorú aktualitást ez
a most megjelent, hiánypótló
kiadvány.
Az is különlegessé teszi,
hogy nem csak a zenekar tör14. oldal

ténetét meséli el, hanem olyan
képanyaggal dolgoztak a szerzők, amiket sok esetben még
nem is láthattak a rajongók. A
korai példaképekkel, a 70-es
évek angliai munkásnegyedeinél indul a történet, majd
a sorra megjelent lemezek
mentén jutunk el egészen a
közelmúltig, amikor például
Magyarországon egy éven
belül háromszor lépett fel a
Depeche Mode.
Majd jött a koronavírus, a
lezárások, és nem is koncerteztek azóta – tervezték, hogy
újra elindulnak, de az idei tragédia kérdésessé tett a jövőt.
Mindenkinek ajánlom a
könyvet: legyen az illető keményvonalas rajongó, vagy
olyan, aki csak egy-két dalt
szeret; és azok is jól tudnak
majd szórakozni, akik a 80-as,
90-es évek mára már viccesnek mondható frizuráira és
ruháira kíváncsiak.
Azoknak pedig szinte kötelező elolvasni a könyvet, elmerülni a gazdag képanyagban,
akik szeretnének lehetőleg
mindent megtudni erről a
korszakalkotó zenekarról.
Pap Zoltán

EGYÜTT A MAGÁNY ELLEN
Idősek hónapja

A

z idei évben az idősek
világnapjával kezdődően 1 hónapon keresztül
szeretnénk változatos programokra invitálni a ceglédi idős embereket, azzal a
szándékkal, hogy jobban
megismerjük őket, ki mivel
tölti nyugdíjas éveit, milyen
gondolatok foglalkoztatják,
milyen emlékeket tud megosztani a mai fiatalokkal, mit
tud tanácsolni a tapasztalatai
alapján a nehéz napokra.
Valamint szeretnénk ingyenes egészségfelmérést,

tanácsadást, szórakozást biztosítani számukra, hálánk
és köszönetünk jeléül, hogy
munkájukkal hozzájárultak
városunk, országunk gyarapodásához.
Néhány program nemcsak
egyszeri megrendezésű lesz,
hanem igény szerint több alkalommal is megvalósítható.
A helyi fiatalokat is bevonjuk
a programokba, ezzel felpezsdítve az idősek hétköznapjait
és az ifjúsági életet. Segítségünkre lesznek a CIÖK (Ceglédi Ifjúsági Önkormányzat),
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a FECSKE (Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres
Közösségekért Egyesület)
tagjai és a ceglédi oktatási
intézmények tanulói.
Fő helyszín: az Idősek Gondozási Központja – 2700
Cegléd, Rákóczi út 55. fsz.
1. (a volt Tömörkényi Patika
épülete). Az eltérő helyszíneket külön jelöljük.

Október 1.
Az Idősek Világnapján egy
kiállítás megnyitóval kezdjük rendezvénysorozatunkat.
Ceglédi ügyes kezű nyugdíjasok alkotásaiból nyílik
kiállítás a Művelődési Központ Kamaragalériájában. A
jelentkezésre a felhívást már
közzé tettük, nagy örömünkre
és szép számmal érkeznek, a
csodálatos alkotások.
Ünnepi műsor a Művelődési
Központ Nagytermében 15
órai kezdettel.
****

Útravaló

Idősek sport napja

(október 4. 15 óra)
Dr. Kürti György, Tűri
László, Vermes Andrásné
Egyfajta híd létrehozása a
fiatalok és az idősek között
egy irányított beszélgetéssel. Mesélhetnek arról, hogy
nekik milyen gyerekkoruk
volt, milyen körülmények
között nőttek fel, és hogy
mennyiben változott a világ a
rendszerváltással. Az idősek
adhatnak egyfajta „útravalót” a fiataloknak, amit ők a
több évtizedes tapasztalatok
alapján leszűrtek az életből,
legyen az egy bohókás történet fiatalkorából, vagy egy sokatmondó bölcselet. Ezentúl
pedig mesélhetnek azokról a
hagyományokról, amik az idő
múlásával elkoptak, eltűntek
vagy hiányolják.
****

Így kerek a világ
(október 5.)
Kossuth tér 9-12 óráig
Az idei évben is elmaradt
az Idősek testébresztő fesztiválja, annak a mintájára
szeretnénk egy délelőttöt biztosítani a mozgást kedvelő
nyugdíjasoknak. A sportnap
lebonyolításában az önkéntesek és vállalkozó szellemű
fiatalok segítenének a gyakorlatok elvégzésébe. A közös bemelegítő torna után lesz zenés
torna, gerinc- és gyógytorna,
valamint megismerkedhetnek
néhány játékkal. Frissítővel
várjuk a megjelenteket.
****

Gyakran megkapják a fiatalok, hogy miért nyomkodják
folyton a számítógépet és a telefont. Sajnos eléggé addiktív
dolog, de valahol az újságot
is helyettesíti és elősegíti a
könnyebb kommunikációt
szeretteinkkel, ismerőseinkkel. Ez is egy megtanulható
dolog, amit a gyermekek
biztos nagyon szívesen megpróbálnak megtanítani az
időseknek, amivel, ha csak
egy kicsit, de hozzájárulunk
ahhoz, hogy próbálják tartani a tempót a technológia
fejlődésével. A Rákóczi úti
épületben létrehoznánk egy
számítógépsarkot, amit szabadon és/vagy segítséggel
használhatnának.
****

Kisszobából nagyvilág
Ép testben ép lélek
(október 6., október 13.,
október 20. és október 27.
naponta 9-11 óráig)
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(október 11. és október 25.
9-11 óráig)
Egy korosodó szervezetnek
szüksége van a rendszeres
egészségfelmérésre és fejlesztésre. Az időseknek lehetőségük lenne vérnyomásmérésre,
cukormérésre, és számos állapotfelmérésre, mindemelett,
ha van lehetőség egy dietetikus és/vagy személyi edző
kíséretében az egészséges
táplálkozásról és életmódról
egy kisebb előadást tartani.
Ezt megkoronázva megismerkedhetnek közelebbről a
mézzel, annak jótékony hatásával és reményeink szerint
kóstolót is kapnak.

Szeretnénk megismertetni
néhány egzotikus gyümölccsel
az időseket, amiket korábban
nem volt lehetőségük megkóstolni, vagy nem merték
levenni a boltban a polcról,
mert nem ismerték (pl. gránátalma, grapefruit, maracuja,
pitaya).
****
Kezeket fel
(október 12. 9-11 óráig)
Kézműves foglalkozások
Megtanulhatják az origami
hajtogatást, vagdoshatnak,
ragaszthatnak és készíthetnek
egymásnak kedves kis ajándékokat, nem utolsó sorban
felidézhetik, mikkel töltötték
anno az idejüket, mint például csuhébaba, gesztenyebábuk, ajtódísz, koszorú vagy
gyöngynyaklánc készítés. A
kézműves foglalkozásokban
Balaskáné Bujdosó Melinda
lesz segítségünkre.
****
„Az írók köztünk élnek”
Ceglédi írók műveinek bemutatása (Ceglédi Városi
Könyvtár, október 13. 17
órai kezdettel és október
21. 17 órai kezdettel)
Ezeken az eseményeken
megismerkedhetnek azokkal
az idős ceglédi alkotókkal,
akik könyvet, esetleg verset írtak az utókor számára.
(Dr. Jójárt György, Dr. Kürti
György, Reznák Erzsébet, Kol-

tói Ádám, Korondi Miklós,
Korondi Rózsa, Borda János,
Palásti Géza, Veres Tamás)
****
Primadonna percek
(október 14. 15 óra)
A Patkós Irma Művészeti Iskola növendékeinek előadása
****
Ortopédiai szakrendelés
(október 18. 9-11 óráig)
Ortopédiai szakrendelés keretein belül lehetőségük van
állapot felmérésre és szükség
esetén gyógyászati segédeszközök felíratására.

Művilág karneválja
(október 19. 9-11 óráig)
Sokan talán azért nem élnek
környezettudatosa, vagy azért
nem gyűjtik szelektíven a
hulladékot, mert nem tudják,
hogy kell. A leírások és cikkek
szárazok ezt a témát érintően,
és az ember elsiklik felette.
Alternatív megoldásként egy
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rövid, de annál áttekinthetőbb
és szórakoztató előadás létrehozása tudatosabbá teheti az
embereket. Ebben a témában
Gyigor Tiborné játékos feladatokkal készül az időseknek.
****
Menzás teadélután
(minden nap)
A programoktól függetlenül a Rákóczi úti épületben
minden nap szeretettel várják
az érdeklődő fiatalokat, akik,
amíg várják a hazafelé tartó
buszt vagy vonatot az iskola
után, addig megihatnak egy
bögrével az emlékeikbe égett
menzás teából. Eközben az
idősekkel együtt tölthetik el
az időt, ami akár az 50 órás
közösségi szolgálatba is számítható.
****
Zenés irodalmi délután
(október 20. 15 órától)
A zene összeköti az embereket. Egy délután folyamán
megörvendeztethetnénk az
egybegyűlteket néhány ismert

dallal, amikből először csak
részleteket mutatnánk, ami
alapján ki kell találniuk, hogy
melyik dal szól. Ha sikeresen
kitalálták, akkor lejátsszuk az
egész dalt és közösen énekelhetik a dalszöveget.
****
Kirándulás
(október 26.)
Indulás 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Kossuth Ferenc utcai kapuja elől. Kirándulás Tápiószelére a Blaskovich Múzeumba, majd Tápiószentmártonba, a Kincsem
Parkba, majd délben egy finom
ebéd elfogyasztása. A kirándulást azoknak szervezzük, akik
az idősek hónapjában minél
több programon részt vettek.
Ehhez kis füzetek készülnek,
amelyekbe lehet gyűjteni, a
részvételt igazoló pecséteket.
****
Őszi színek
(október 27. 15 órától)

A hónap végén őszi dekorációkat készíthetnek az
érdeklődő idősek, például
tökfaragás, csuhébaba, gesztenyebábu.
****
Retró vetélkedő
(október 28.)
A hónap zárásaként egy
Retró vetélkedőre invitáljuk a
volt munkahelyi közösségeket
5-7 fő részvételével. Hívjuk
és várjuk azok jelentkezését,
akik szeretnének egy vidám
délutánt eltölteni a volt munkatársaikkal. A kvíz kérdések
többsége Ceglédről vagy bizonyos tárgyak, cselekvések ré-
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gies megnevezéséről szólnak,
avagy csupán a régmúlthoz
kapcsolódnak.
Elhozhatják kedvenc süteményüket és annak receptjét.
Az elkészült műveket többek
között Rábai Roxi fogja zsűrizni és a győztes csapat egy
különleges tortát fogyaszthat
el, melyet a díjnyertes cukrász
készít el számukra.
A programokon való
részvétel ingyenes,
előzetes bejelentkezés csak a Retró vetélkedőre (október
10-ig) és a kirándulásra szükséges (október 15-ig).

Cegléd Város 2022. évi Környezetvédelmi és Környezetszépítési Programja

„Mi parkunk, Mi kertünk” rajzpályázat Online rajzkiállítása
A „Mi parkunk, mi kertünk” rajzpályázatra
beérkezett alkotásokat idén is online térbe költöztetjük. Reméljük, hogy a pályázó
gyermekek, a szülők, óvodapedagógusok
és pedagógusok örömmel és büszkén né-

zik a kiállított pályaműveket. Mindenkinek
köszönjük a részvételt! Az eredményekkel
kapcsolatban hamarosan jelentkezünk.
Cegléd Város Önkormányzata
VÁRVAG Nonprofit Kft.

„Mi parkunk, mi kertünk” rajzpályázat közönségszavazása
Idén is közönségszavazásra
hívjuk a kedves érdeklődőket!
Keressük a közönség szá-

mára legszebb alkotásokat
A rajzok két kategóriában
készültek, óvoda kategória és
Általános iskola 1-4.osztályig.
Közönségszavazás menete:

Szavazataikat a www.varvag.hu honlapon adhatják
le.
Minden számítógépről egy
szavazat adható le.
Az alkotásokra lájkolással
lehet szavazni. A szavazás
2022. szeptember 23-án in-

dul és 2022. október 9. 24:00
órakor zárul.
Kategóriánként a legtöbb
lájkot elérő rajz alkotója közönségdíjban részesül.
A nyerteseket értesíteni
fogjuk a díjátadással kapcsolatban.

HIVATALI MUNKAREND
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!
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ÉPÍTŐ EXPO
Szakmai előadásokkal és több mint 30 kiállítóval
várták a diákokat a Bem iskolában. A Szakképzési
Centrum első alkalommal rendezte meg az Építő
Expo-t. A cél hogy hasznos információkkal és
tudással lássák el az érdeklődőket. A fiatalok kipróbálhatták a legújabb technikákat és ajánlásokat
is kaphattak a szakemberektől…

CSIBENAP
Felavatták a Várkonyi iskola legújabb
kisdiákjait. Csibenapot tartottak, ahol
több állomáson, feladatokkal várták a
gyerekeket. A kicsik kukoricát morzsolhattak, körjátékot játszhattak, a
program végén pedig esküt is tettek…

AUTÓ HELYETT BICIKLI
Cegléd is csatlakozott az autómentes naphoz. A
szokásosnál is többen érkeztek munkahelyükre, és
az iskolába kerékpárral szeptember 22-én. A város
több pontján programokat is szerveztek és ajándékokkal kedveskedtek a két keréken közlekedőknek. Prizma, láthatósági mellény, üdítő, gyümölcs,
csengő és esőkabát is volt az ajándékok között…

ONLINE FÜGGŐSÉG
Az online világ okozza a legnagyobb függőséget a fiatalok körében. Nagyon fontos
megtanulniuk az internetet megfelelően és
észszerűen, valamint kritikusan használni,
erről is beszélt a Ipartestületi székház teltházas
közönségének Zacher Gábor, toxikológus, akit
a Ceglédi Lokálpatrióta Klub hívott meg…
A hírekről bővebben a www.ctv.hu oldalon valamint a Városi Televízió facebook oldalán és youtube csatornáján!
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ELKÉSZÜLT A VÁROS BMX PÁLYÁJA
Hivatalosan is átadták a Budai
úti szabadidőparknál található BMX pályát. A kiváló
minőségben elkészült pálya
tökéletesen alkalmas a gyakorlásra, a versenyekre való

felkészülésre és nem csak a
birngások, a gördeszkások és
görkorcsolyások is használhatják. A pálya részben önkormányzati, részben pályázati
pénzből épül. A beruházáshoz

15 millió forintot nyert a város. Az átadó ünnepség után
látványos megmérettetéssel is
készültek, amatőr, junior és
profi kategóriában indultak
BMX versenyzők.

ELHUNYT ID. PINTÉR ISTVÁN
Gyászol a ceglédi sportvilág, elhunyt idősebb Pintér István. A néhai kiváló focista és edző minden
tudásával, és erejével, szívvel-lélekkel a ceglédi focit
segítette. A helyi ifjúsági csapattal évekig a megyei
bajnokság élén végeztek. Pintér István munkásságát
2005-ben Utassy József-díjjal ismerte el a CVSE,
2010-ben pedig átvehette a legrangosabb városi
sportelismerést, a Cegléd Város Sportjáért díjat.
Fotó: CVSE labdarúgás

ZENÉS EST AZ ÚJVÁROSON
Civil kezdeményezéssel jöhetett létre idén is a
mulatós est a Vörösmarty téren, ahol a városrész önkormányzati képviselője, ifjabb Károly
Ferenc és Dr. Ferenczi Norbert is köszöntötte
a szépszámú közönséget. Sokan szórakoztak
együtt a felállított sátorban, nemcsak az újvárosiak, hiszen egy székelyudvarhelyi társaság
is érkezett a zenés-táncos estre.
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IDŐSZAKI KIÁLLÍÁS A MÚZEUBAN
Bíbor és Arany-a Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya címmel nyílt időszaki kiállítás
a Kossuth Múzeumban. A
tárlattal a néhai államférfi születésének 220., a ceglédi Kossuth szobor 120., és a turini

százas küldöttség látogatásának 145. évfordulója előtt tisztelegnek. A Kossuth-kultusz
ceglédi hagyománya 2014ben került fel az UNSECO
Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékére. A ha-

gyomány azonban nem létezik
önmagában, a hagyományt
folyton újra kell értelmezni- hangzott el a tárlat megnyitóján. A kiállítás március
31-ig látogatható.
Q

EVANGÉLIKUS ÓVODA LETT
Százszorszép Evangélikus Óvodának hívják ezentúl
a Szép utcai óvodát. Az intézmény egyházi fenntartásba került, ünnepi átadót is tartottak. Az óvoda
munkatársai és a szülők is egyetértettek a változás
mellett. Az óvoda 5 csoportban 105 kisgyermekkel
kezdte meg a nevelési évet. Az átadó ünnepségen
az evangélikus lelkész, Szlaukó-Bobál Orsolya úgy
fogalmazott: az egyszerűségben van a tökéletesség,
az egyszerűségben van a legszebb dolog, az óvoda
neve ezt a nemes egyszerűséget, az evangélikus
egyház lelkiségét jelképezi.
87 ÉVE SZÜLETETT
Nagy László Lázárra emlékeztek a Városi Pantheonban,
születésének 87. évfordulóján.
A Városháza udvarán tartott
megemlékezésen az alpolgármester, Hegedűs Ágota majd a
Városvédő és Szépítő Egyesület
elnöke, Kocsis István beszélt a
néhai művész csodálatos szakmai
életútjáról, emberi nagyságáról.
22. oldal

Gyönyörű óvodával gazdagodott a város
Átadták a Magyarok Nagyasszonya Óvoda Eötvös téri új épületét. Marton Zsolt váci megyés püspök megáldotta az épületet
és az ott dolgozókat, illetve az oda járó gyerekeket. Az óvoda
több mint egy milliárd forintból épülhetett meg. Hat, gyönyörűen berendezett csoportszobával, a legmodernebb műszaki és
energiatakarékossági feltételeknek is megfelel az új intézmény.
Hálaadó szent misével kezdődött az az ünnepség, melynek
keretében átadták az Eöt-

EKIF főizgatója is. Mindanynyian elismerően beszéltek az
összefogásról, a szeretetteljes

vös téri Katolikus Magyarok
Nagyasszonya Óvodát. A
megvalósulásáért Sági Anikó,
intézményvezető köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik
hozzájárultak, hogy az óvoda
megépülhessen. Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós
államtitkár, Tarnai Richárd
főispán, valamint Selmeczi
Zoltán, a Váci egyházmegye

közegről, amiben a gyerekek nevelkedhetnek és a hit
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fontosságáról, ami jellemzi a
ceglédi embereket. Az óvodát hatalmas terek és üvegfelületek jellemzik. Három
csoportszoba a földszinten,
három pedig az emeleten van.
Minden a gyermekek kényelmét és a legmagasabb szintű
óvodapedagógiai munkát
szolgálja. Mindennek megvan
a helye, a játékok tárolásának, a kulturált öltözőknek,
és egy rendezvényterem is
helyet kapott az épületben,
ahol szakmai összejövetelt
lehet tartani.
Az óvodában minden a
természetességről szól a
berendezéstől a dekorációig. Az intézményen a kör
motívum vonul végig. Az
óvoda gyönyörű udvarral,
étel- és személylifttel is rendelkezik.

NEHÉZ FÉLÉV ELÉ NÉZÜNK II.
Előző lapszámunkban Dr. Csáky Andrást kérdeztük arról,
hogy milyen változásokat hoz az emelkedett áron szerzett
földgáz- és áramenergia a város életében? Emellett szó volt
arról is, hogy új, ideiglenes épületbe költöznek a gimnazisták.
Ezt követően az iránt érdeklődtünk, milyen helyzet áll fenn a
víziközmű szolgáltatás terén? Hogy állnak az Örkényi út- és a
Gál József Sportcsarnok felújítási munkálatai? Polgármesteri
interjú második rész.
– A víziközmű kapcsán mi
a helyzet Cegléden?
– Mi is megkaptuk azt a
levelet, amiben az illetékes
minisztérium államtitkára
egy a víziközmű szolgáltatóknak megtartott összejövetelen – amire egyébként a
tulajdonosokat nem hívták
meg – elhangzottakra hivatkozva a víziközmű vagyon
államosítását jelentette be. A
lényeg, ha az önkormányzatok nem tudják működtetni
a víz- és csatorna hálózatot,
mert anyagi gondjaik vannak, akkor önként átadhatják
a teljes vagyonnal együtt,
ingyenesen az államnak. Jelentős, többszázmillió forintos
vagyonról van itt szó, és ez
igen jelentős vagyonvesztést

jelentene a városnak. Az idei
évben – legalábbis a BÁCSVÍZ
tájékoztatása szerint – komolyabb likviditási problémáik
nincsenek, tehát tudják működtetni az intézményt. A
következő évet pontosan nem
ismerhetik, mert épp azokra
24. oldal

az áram-, illetve gáz ár ajánlatokra várnak, amelyeket eddig
nem kaptak meg az ebben az
ügyben illetékes szolgáltatóktól. Mindenesetre milliárdos veszteségre számítanak.
Mindez nem azért következett
be, mert maga a szolgáltató,
azaz a BÁCSVÍZ, rosszul működött volna, hanem azért,
mert tíz éve hatósági áron
végzik ezt a tevékenységet. Tíz
év alatt az infláció mértéke,
az élő munkabér növekedése,
most pedig az energiaárak
emelkedése már végképp a
maga pucérságában mutatja
a valódi helyzetet. Aki ezt a
hatósági árat jogszabályban
előírta, az nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy
az így keletkező hiányokat
kompenzálja a szolgáltatónak. Ezzel kényszerpályára
kerül minden önkormányzat,
és innentől az a kérdés, hogy
mi lesz a későbbiek folyamán.
Most is beigazolódott, aki időt
nyer, életet nyer. Konzultálva a BÁCSVÍZ vezetésével,
abban maradtunk, hogy az

év végéig várunk, bízunk abban, hogy lesz más megoldás
is. A hónap közepén kaptuk
a tájékoztatást, hogy a legnagyobb tulajdonos: Kecskemét a veszteséget valamilyen
forrásból pótolni fogja és a
kisebb tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatokat
arra kérik, hogy ne adják át
tulajdonrészüket. Így haladékot kaptunk, aztán meglátjuk
mi lesz egy esztendő múlva.
– 300 millió forintot nyert
pályázati úton a város az
Örkényi út felújítására.
Hogy állnak az ezzel kapcsolatos előkészületek?
– Lezajlott a közbeszerzés,
9 ajánlat érkezett be. Jelenleg
ennek a feldolgozása zajlik,
illetve a végső eredményhirdetésre várunk. Kedvező ajánlatokat kaptunk, itt
mutatkozik a versenynek az
előnye, hogy nem kell túllépnünk a költségeket. Ez egy
95% intenzitással támogatott
beruházás, 5%-ot kell az önkormányzatnak hozzátenni,
ezt nem kell túllépnünk. Néhány héten belül lényegében
aláírhatjuk a szerződést a
kivitelezővel. Amennyiben
az időjárás engedi, akkor idén
már elkezdődik, sőt vannak
olyan szakemberek, akik azt
mondják: idén lehet, hogy be
is tudják fejezni a beruházást.
– Hogy áll a Gál József
Sportcsarnok építése?
– A város legnagyobb beruházása, több mint 5.3 milliárd forinttal. Az ütemtervnek

megfelelően halad, a közelmúltban volt egy nyilvános
sajtóbejárás, ahol a szakszövetségek vezetői is megjelentek. Ha az előtörténeteket
nézzük, akkor ez óriási eredmény. Úgy fest, hogy még
az idén avatóünnepség lesz.
Az megint kérdéses, hogy
ilyen energiaárak mellett mi
lesz a működtetésével. Most
igazolódik vissza annak a helyessége, hogy a kiviteli tervek
készítésébe bevontunk olyan
szakembereket, akik az úgynevezett okosváros programban jártasak. Ezáltal minden
olyan technikát igyekeztünk

beépíteni, ami a későbbi üzemeltetés költségeit minimális
szinten tartják. Termálvíz fogja a fűtést megoldani, amivel
gázt tudunk helyettesíteni,
következő lépésként ki van
alakítva napelemek helye a
tetőn. Duplája lesz a sportcsarnok alapterülete mint a
korábbié volt. Sportolók és
a lakosok is nagyon várják
már, hogy új ékszerdoboza
legyen a városnak. Én akkor
leszek teljesen nyugodt, ha az
objektum megkapja a működési engedélyt és már edzések-mérkőzések színhelye
lesz a Gál József Sportcsarnok.

KÖZMEGHALLGATÁS
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. október 20-án, csütörtökön, 17:00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Városháza Dísztermében, melyre
Cegléd város lakosságát tisztelettel meghívom!
A bemutatkozást követő felszólalásra személyenként 5 perc
áll rendelkezésre. Kérem, hogy a hatósági jellegű egyedi
ügyeket, személyes érintettséget mellőzve, lehetőleg közérdekű felvetésekkel készüljenek.
Dr. Csáky András
polgármester
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Tájékoztatás új településrendezési eszközök
hatályba lépéséről
Tájékoztatom Cegléd város
lakosságát, az érintett területen székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezeteket, az érintett területen
működő – az Országgyűlés
által elismert – egyházakat,
a településen működő érdekképviseleti szerveket és civil
szervezeteket, (továbbiakban:
Partnerek), hogy Cegléd Város Településrendezési Eszközeinek teljes eljárásban lefolytatott felülvizsgálata befejeződött. A településrendezési
eszközök felülvizsgálatának
végső elfogadása tárgyában
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi döntéseket hozta meg:
278/2022. (IX.22.) ök. határozat Cegléd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról;

22/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet a Cegléd
Város Helyi Építési Szabályzatáról, amellyel egyúttal hatályát veszti Cegléd város
Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet.
Az új településrendezési
eszközök 2022. október 22-től
hatályosak.
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a TAK és a településképi rendelet készítéséhez,
módosításához a lakosság,
érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetekkel,
vallási közösségekkel történő partnerségi egyeztetés
részletes szabályairól szóló

IDŐSEK KLUBJA A RÁKÓCZI ÚTON
Ünnepélyesen is átadták és a szépkorúak
már birtokba is vették az új idősek klubját. Az önkormányzat a Rákóczi úton, a
volt Tömörkény patika helyén alakította
ki a gondozási központot, ahol az időseket
nappali foglalkozásokkal várják. A teljesen
felújított helyiségben gyönyörű közösségi
teret hoztak létre új fűtési rendszerrel, burkolattal, nyílászárókkal. De pihenőszoba,
étkező és konyha is szolgálja a nyugdíjasok

27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) előírásainak megfelelően
a Partnerek tájékoztatására
Cegléd Város honlapján a
Település / Építésügy, fejlesztés / Településfejlesztés
/ Partnerségi egyeztetések
menüpont „Jóváhagyási szakasz” „2022” címsor alatt a
jóváhagyott munkarészek
megtekinthetőek.
Elérhetőség: https://cegled.asp.lgov.hu/partnersegi-egyeztetesek
A fentiek alapján teszek
eleget a Partnerségi rendelet
13. § előírt, az elfogadott eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedésnek.
Dr. Csáky András
polgármester

kényelmét. Az idősek mostantól gyönyörű
környezetben találkozhatnak egymással.
Egyebek között kártyázhatnak, dominózhatnak, énekelhetnek, de hagyományéltető
és kézműves foglalkozások is várják őket.
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A becsület olyan,
mint a gyufa:
csak egyszer lehet
felhasználni.
(Moldova György)

Becsben
Ma is van némi igazsága ennek a közmondásnak: A becsület elvetette a bizalmat,
amely ritkásan sarjad, gyéren terem. Mivel a becsül,
megbecsül nemcsak tiszteletet, hanem mértéket is jelent
(megbecsüli, hogy mennyi…),
ez a mérték érték is az emberi
jellemben. Ennek viszont olykor kitelik a becsülete.
Hatezer forint meg kevéske garasos toldalék került a
számlámra az egyik belvárosi
boltban. Hét ezrest letettem
a pultra. Mivel nem tudott
visszaadni a hölgy a felsőbb
összegből (én maradi módon
még híve vagyok a megfogható kápénak, azaz a kézben pénz-nek), megkérdezte:
„Nincs 15 forint aprója?” „Itt
nálam nincs, de talán kint a
kocsiban, az autóstáskában”
– feleltem, s visszakapván egy
ezrest, szó, mi szó, kéz, mi kéz,
megfogtam a lényegében már
kifizetett csomagot, indultam
volna az apróért. „Azt hagyja
itt!” – csattant a hátamon az
éles hang, erre zavartan letettem az árut. Hatezer forint
versus tizenöt? Nem bízott
abban, hogy behozom azt a
néhány forintot? Tehát ennyit
sem ér az ember becsülete?!

A vasútállomás csarnokában hosszú sor toporog az
egyik pénztár előtt. Fel-felpillantanak az órára, s mintha
az idő múlásának ritmusára
csosszannának előbbre. A
jól öltözött idős(ebb) hölgy
küszködik két nagy pakkjával
és a kézitáskájával, nyilván a
pénztárcáját keresi. Odalép
hozzá egy fiatalember, hallom,
udvariasan szól: „Asszonyom,
ne fáradjon a bőröndjeivel, én
itt vigyázok rájuk addig, amíg
az ablaknál végez”. Érdekes
fizikai jelenség következett:
a hangot elfojtotta a szemvillanás, amely szinte a levegőbe karcolta az elutasítást:
„Ugyan! Hogy képzeli?!”
Szúnyogszárnyon jutott el
hozzám a történet, s bizony
megcsípett a tanulsága. A kamasz fiú piruló lélekkel mesélt
anyjának az új barátnőjéről.
„Járni fogunk” – büszkélkedése és zavara is egyformán
magas fokú volt. Az anyuka
természetesen kikérdezte a
fiút a kislány családjáról. De
mivel minden ágat-bogat meg
akart ismerni a családfán, töviről hegyibe végighaladt azon
– „lecsekkolva” az interneten.
Mit lehet tudni…
A becsületszó elvesztette a
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bizalmat. Ez az oka annak,
hogy jelentéktelen, ismétlődő, adatokkal betározott
ügyekben is „kártyáznunk”
kell az irattárcánkat duzzasztó
plexilapokkal. Terítünk, hogy
elhiggyék, nem csalunk, nem
ámítunk. Egyébként is nyílt
lapokkal játszunk, hiszen az
ismerős ügyintéző székfoglalónk után már be is üti a nevet,
látható előtte – mint az orvos
előtt a testi – a társadalmi
meztelenségünk. Sok (jog)
szabály – tudom, hivatalos és
közös érdek miatt – eleve gyanakvás szülötte. Igaz persze,
kedvező a mai klíma a szélhámossághoz, az átveréshez,
a visszaéléshez. De ha már
régóta ismernek…?
Egykor csak annyit mondtak: Becsületszavamra! Becsszó! Egymás tenyerébe csaptak, s máris szilárddá köttetett
a kijelentés. Ma az előírt kétkedés ezt sugallja: Ne higgy a
szájnak, mint az éh kutyának;
Többet higgy a szemnek, mint
a fülnek.
Higgyünk inkább ennek a
humánus hitnek: Ki mint becsül mást, magát becsüli úgy.
Koltói Ádám

„Egy templomi koncertnek hihetetlen
mély hatása van”
A ceglédi Kossuth Művelődési Központ, Kossuth Lajos születésének 220. évfordulója alkalmából alkotói pályázatot hirdetett,
melynek eredményhirdetésére szeptember 23-án került sor a
Ceglédi Galériában, ahol a beérkezett mintegy 160 pályaműből
kiállítás épült. A megnyitó ünnepség színfoltja volt Kulcsár
Kristóf tanár úr zongorajátéka, aki az előadott művet szerzőként
jegyzi, sőt nevezett a darabbal a pályázatra. A zsűri Különdíjjal
jutalmazta munkáját.
– „Kossuth Lajos azt üzente…” Ezt a címet adtad a
zeneműnek. Hogyan született a darab?
– Egy szóló zongoraműről
beszélünk, vagyis inkább népdalfeldolgozásról. Három forradalmi dallamot próbáltam
egybeszerkeszteni: „Kossuth
Lajos azt üzente…”, „Huszárgyerek…”, „Fel, fel vitézek…”.
Még 2022 márciusának elején
kapott el a forradalmi hevület
és szinte az emléknapra el is
készültem a feldolgozással. A
pályázatról később értesültem,
de ahogy megláttam a felhívást rögtön éreztem, hogy
a két kezdeményezésnek van
közös halmaza. A műről csak
annyit, hogy Liszt Ferencnek

nem merném megmutatni, de
Petőfinek szerintem tetszene.
– Aktívan bekapcsolódsz
Cegléd zenei vérkeringésébe, hiszen az Evangélikus templomban több
alkalommal adtál – és
szerveztél – koncerteket
(Múzeumok Éjszakája, Pünkösdi koncert, Bach-orgona
koncertek). Említhetem
a Tourinform Iroda programjait is, melyeknek mára
nélkülözhetetlen eleme
az orgonajátékod. Mindemellett az elmúlt években
többször megmutattad
zeneszerzői tehetségedet is a nagyközönségnek.
Mi inspirál, milyen ötletek
mentén haladsz egy-egy
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zenemű komponálásakor,
a műsorok összeállítása alkalmával?
– Először is szeretném leszögezni, hogy mint zeneszerző semmiképpen sem szeretnék hivatkozni magamra.
A tudásom nagyon távol áll
egy hivatásos zeneszerzőétől.
Alapvetően két terepen nyílik alkalmam megnyilvánulni
saját kompozíciómmal: a zeneiskolában és a templomban.
A zeneiskolában bajtársakra is találtam, Solymosi
Sebestyén és Volter Kálmán
kollégákkal közösen is szoktunk bűnözni és már olyanra
is vetemedtünk, hogy egy
egész koncertet megtöltöttünk
saját művekkel. Itt vegyes az
ihlet forrása: van, hogy egy
festmény, van, hogy egy zeneszerző előtti tisztelgés inspirál,
és van, hogy az adventi tanári
koncertre szeretnék valamit
alkotni. A templomban úgy
érzem, hogy egyszerű a dolgom, ott az egyházi ünnep
adja az inspirációt: Húsvét,

Pünkösd, Szent Iván éjszakája,
Mindenszentek, Reformáció
ünnepe. A felkészülés ebben
az esetben többrétegű, de a
legfontosabb a lelki része.
Ha az őszinte, akkor a többi
része szinte magától megoldódik. De hogy konkrétumot is mondjak: egy ünnepi
koncertre való felkészülés
kezdete, hogy megnyitom
Bach-kantátinak listáját és
megnézem, hogy az adott
ünnepre mely kantátát vagy
kantátákat komponálta, innen indul ki minden. És as
is előfordul, hogy teljesen
önkényesen beszúrok néha
egy-egy saját kompozíciót az
előadás során.
– Hangversenyterem és
templom. Zenei pályád két
fő színtere. Más környezet,
más légkör. Lehet mérlegre
tenni? Összehasonlítani?
– Összehasonlíthatatlanok.
Nem szeretek nagy szavakat
használni, de egy templomi
koncertnek hihetetlen mély
hatása van. Rám legalábbis
biztos, de én úgy vettem észre, hogy más előadókra és a
közönségre is.
– Jól gondolom, hogy a
templomi koncertek alkalmával átélt mély érzések, élmények ösztönöztek
arra, hogy az idei tavaszi
tanszaki hangversenyt új
helyszínen, az Evangélikus
templomban rendeztétek?
Feltételezem, hogy Te voltál ennek az ötletgazdája.
– Én dobtam be az ötletet

egy értekezleten, de nem erőszakoskodtam. Néhány kollégának megtetszett az ötlet,
segítettek megvalósítani. Nem
tudtuk mire számítsunk, de
szinte megtelt a templom, és
egy remek hangulatú növendékhangverseny kerekedett
belőle. Külön öröm, hogy ezt
is felhoztad, nem gondoltam
volna, hogy a koncert híre a
zeneiskolán kívülre is eljutott.
– Főállásban zongoratanár vagy, de kiválóan játszol
orgonán is.

tudok ellenállni a kisértésnek,
muszáj játszanom rajta, akár
közönség előtt is.
– Zene és család. Teljes
az összhang, nem is lehetne ez másképp, hiszen
feleséged is zongoratanár.
Számomra külön öröm,
hogy gyermekkoncertek
alkalmával mindig összefutunk. Mennyire tudatos
kisﬁad zenei nevelése?
Egyrészt nagyon boldog tudok lenni, ha a feleségem és a
kisfiam bárhol meg tud hall-

– Itt is szeretném tisztázni, hogy az orgonához csak
saját kedvtelésemre ülök,
nincs semmiféle képzettségem, amit és ahogyan játszok
csak magamtól silabizáltam
ki, biztos, hogy nagyon sok
benne a dilettáns megoldás.
De ennek a ceglédi Bach-orgonának tényleg olyan hangulata, hangzása, vonzása
van, hogy egyszerűen nem

gatni. Ha pedig még tetszik
is nekik, az maga a mennyország. A zenei nevelésében
egyelőre semmilyen tudatosság nincs, szeretnénk minél
több olyan eseményre eljutni,
mint a nyári Mesekertek a
művelődési központban, vagy
a minőségi előadások. Egy cél
van: minél kevésbé elrontani
tiszta, gyermeki ízlését.
Kozma I.
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FILMAJÁNLÓ:
NINCS BAJ, DRÁGÁM!
Minden tökéletes. Alice és Jack szeretik egymást, boldogok, és a férﬁ munkahelye által fenntartott kisvárosban,
Victoryban, egy szép házban élnek. Körülöttük mindenki
szép, boldog, és ugyanannál a titokzatos cégnél dolgozik.
De mit csinálnak, amikor nincsenek otthon? Mivel foglalkozik ez a bőkezű vállalat? Alice először unalmában kezd

kérdezősködni, azután egyre több furcsa részletre akad, és
a cég képviselőinek nagyon nem tetszik a kíváncsisága.
Számukra, úgy látszik csak az a lényeg, hogy senki ne
tudja meg, min dolgoznak – és bármire hajlandóak, hogy
megőrizzék a titkaikat.
Főszereplők: Olivia Wilde, Florence Pugh.

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA
SZEPTEMBER 29-TŐL OKTÓBER 5-IG
Patkós Irma terem:
Elátkozott barlang – francia vígjáték csütörtöktől szerdáig 16:00 kezdettel
Nincs baj drágám! – amerikai horror - csütörtöktől
szombatig 17:45, vasárnaptól szerdáig 20:00 kezdettel
Mosolyogj! – amerikai horror csütörtöktől szombatig
20:00, vasárnaptól szerdáig 17:45 kezdettel
Minyonok – Gru színre lép – családi animációs ﬁlm
szombat és vasárnap 14.00 kezdettel
Huszárik Zoltán terem:
Mennem kell - feliratos, szerb ﬁlm - csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől szerdáig
19:45 kezdettel
Nyugati nyaralás – magyar vígjáték csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45, keddtől szerdáig
15:45 kezdettel
Esemény - feliratos francia dráma csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig
17:45 kezdettel
Családi legendák – magyar animációs ﬁlm szombat-vasárnap 14:00 órától
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

OKTÓBER 6-TÓL OKTÓBER 13-IG
Patkós Irma terem:
október 6. csütörtök 9.30 kezdettel: Ahol a folyami rákok
énekelnek – amerikai ﬁlmdráma
Sonic, a Sündisznó 2. - amerikai, animációs vígjáték
csütörtöktől szerdáig 15:45 kezdettel
Beugró a Paradicsomba – amerikai vígjáték – csütörtöktől szombatig 18:00, vasárnaptól szerdáig 20.00 kezdettel
Nincs baj drágám! – amerikai horror csütörtöktől
szombatig 20:00 kezdettel, vasárnaptól szerdáig 18:00
kezdettel
King, egy kisoroszlán nagy kalandja – francia, családi
vígjáték szombat és vasárnap 14.00 kezdettel
Huszárik Zoltán terem:
A művészet templomai: Napóleon 200. feliratos, olasz
dokumentumﬁlm- csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől szerdáig 19:45 kezdettel
Hűség – magyar dokumentumﬁlm - csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45, keddtől szerdáig
15:45 kezdettel
Nyugati nyaralás – magyar vígjáték csütörtöktől szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől szerdáig
17:45 kezdettel
Mennem kell – feliratos, szerb ﬁlmdráma szombat és
vasárnap 14:00 kezdettel
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SZÉPÜLŐ UTCA

ELKÉSZÜLT A SZOBOR LÉPCSŐJE

37 kis fát ültettek el a Bercsényi utcában.
A városrész önkormányzati képviselője,
Imregi Tibor a lakossággal egyeztetve
kezdeményezte: legyen új fasora ennek
az utcának is. A fejlesztés, szépítés pedig
nem áll itt meg. Szeretnék mihamarabb
kiépíttetni az utca csapadékvíz elvezetését
és felújítani a járdákat.

Biztosan sokan emlékeznek a Szentháromság szobor régi, töredezett lépcsőjére, ami
már egyáltalán nem volt méltó sem a szoborhoz, sem a gyönyörű, virágos térhez. Az
önkormányzat még korábban döntött arról,
hogy lépésről lépésre megújítják a Katolikus
templom előtti tér ékét, a Szentháromság
szobrot. Először a kerítés felújításával kezdték, most pedig a szobor talapzatánál lévő 3
sornyi mészkő tömblépcsők rekonstrukciója
következett.

ERDÉLYI VENDÉGEK
A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár munkatársai tettek látogatást Cegléden. Megnézték
a belvárost, meglátogatták a nevezetes épületeket és persze a Könyvtárakat is. A cél a
tapasztalatcsere és a jó kapcsolat fenntartása
Cegléd testvérvárosával, Székelyudvarhellyel.
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