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HÁRMAN KAPTAK VÁROSI ELISMERÉST
Nem túlzás azt állítani, hogy mára a szociális munkát végzők
váltak a társadalom lelkiismeretévé – így fogalmazott ünnepi
köszöntőjében a szociális munka napján a város alpolgármestere, Hegedűs Ágota. Idén is hárman kapták meg „Cegléd
Város Szociális Szolgálatáért szakmai kitüntetést: Fehér Edit,
Szlankó Andrea és Tompa Anett. A Városháza dísztermében
tartott ünnepségen az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei, valamint a Török János Református Mezőgazdasági
és Egészségügyi Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
diákjai adtak ünnepi műsort.
Fehér Edit a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ
gazdasági vezetője 2015 óta
dolgozik az intézményben.
2003-ban a Károli Gáspár
Református Egyetemen szociális munkás diplomát, majd
2011-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen igazgatásszervező diplomát, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem hallgatójaként 2017-ben Államháztartási gazdálkodási és
ellenőrzési szaktanácsadó
oklevelet szerzett. Feladatköréből adódóan más intéz-

mények, gazdasági társaságok,
önkormányzatok ügyintézői-
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vel, vezetőivel is példaértékű
kapcsolatot tart, segítőkészen,
barátságosan.
*****
Szlankó Andrea szociális szakvizsgázott, általános
szociális munkásként végzett
szakember. 2000-től Cegléden
tevékenykedik a rászorulókért, a szociális szakmán
belül. A családsegítés és a
gyermekvédelem területén
is dolgozott, majd a hajlék-

talan-ellátásban helyezkedett
el. 2016. június 1. óta a „Gondoskodás” Hajléktalanokat
Ellátó Intézmény vezetője. Az
elmúlt években kiemelkedő
teljesítmény volt részéről az
intézményi kiskert, az ott
rendezett közös programok,
a rendszeres belső felújítások.
*****
Tompa Anett Középiskolai
tanulmányait a tiszaföldvári szakközépiskola humán
tagozatán végezte el, ahol
megismerkedett a pedagógia, pszichológia, önismeret,

gondozástan alapjaival. Sok
időt töltött idősek otthonában,
fogyatékkal élők bentlakásos
intézetében. 2005-ben óvodapedagógusként diplomázott,
majd 2007-ben elhelyezkedett

a Malom Téri Tagóvodában,
ahol azóta is dolgozik. Kezdeményezésére és koordinálásával a tagóvoda elnyerte a „Boldog Óvoda”, majd az „Örökös
Boldog Óvoda” címet.

PIAC ÉS TÁNC
Ismét nagy sikerrel rendezték meg
az Ordass közben a termelői piacot,
ahol a mezőgazdasági termények
mellett mellett kézműves árúkat is
lehetett vásárolni. A vásári hangulatot színesítette egy néptánc program
is. A Közösen a Régió Feljődéséért
Egyesület jóvoltából jöhetett létre a
hagyományéltető program, amelyben
a Cegléd Táncegyüttes segédkezett.
ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK
90. születésnapja alkalmából köszöntötték
Gyimesi Béla Zoltán szépkorú lakost október
25-én. Az ünnepelt Dunakesziről érkezett és

pár éve él Cegléden nagy szeretetben feleségével, aki az egészségügyben dolgozott. Először
közlekedésmérnökként, majd vízimérnökként
helyezkedett el – az ország több pontján is
főmérnöki- és igazgatói pozíciót látott el. A
szellemi frissességgel, élénk tekintettel megáldott bácsi a hosszú élet titkának kérdésére
úgy felelt: „Isten gyermekei vagyunk. Ez azt
jelenti, hogy semmit nem csinálunk anélkül,
hogy az Úrral meg ne beszélnénk.” A születésnapos közel 50 éve él boldog házasságban
nejével.
Q
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RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTTAK
Több fontos téma is az önkormányzati képviselők asztalára került. Az egyik a jégpálya ügye volt. A karácsonyi
vásár mellett civil forrás bevonásával valósulna meg idén
sok gyermek és felnőtt örömére a korcsolyázási lehetőség
a Szabadság téren.
A testület a többségi frakció gármester. A testület végül
igen szavazatával elfogadta azt határozatban úgy döntött,
a FIDESZ frakció által mó- hogy az óvoda életveszélyes
dosított határozati javaslatot, részeinek használatát azonnal
mely szerint, ha november 21- fel kell függeszteni, illetve a
ig összegyűlik 5 millió forint, kazánok cseréjéig az óvodai
kinyithat a jégpálya.
csoportokat más óvodákba
November 4-én hosszan tárgyaltak a képviselők a Pesti úti
óvoda ügyéről. A város által
megbízott létesítményenergetikai szakmérnök észrevételeit
figyelembe véve ugyanis-az
intézményvezetővel történt
egyeztetés után- arra tett javaslatot a polgármester, hogy
a Pesti úti óvoda átmenetileg
költözzön át a Köztársaság
utcai óvodába. A szakmérnök
megállapítása szerint ugyanis a kazán életveszélyes, a 40
éves készülék cseréje halaszthatatlan. Költözzön az óvoda
vagy sem, illetve mi lehet a jó
megoldás a problémára, erről
ütköztették véleményüket
a képviselők, illetve a pol-

kell elhelyezni. erre pedig a kiürült Kőrösi úti óvoda látszik
alkalmasnak. Miután két szakértő vizsgálta a készülékeket
és az egyik életveszélyesnek
minősítette a kazánokat, a
másik pedig életveszélyről
nem tett említést erről, a polgármester, dr. Csáky András a
katasztrófavédelmi hatóságot
rendkívüli ellenőrzésre kérte
6. oldal

fel november 8-án, illetve
szakirányú jogosítvánnyal
rendelkező gázszerelőt is megkért a készülékek kontrolljára.
A gázkészülékszervíz szakértőjének véleménye szerint
élet és vagyon veszélyhelyzetet
nem tapasztalt-közölte a polgármester november 10-én.
A katasztrófavédelem szerint
sem találta életveszélyesnek az
óvoda épületrészét, így a gyerekeknek nem kell költözniük
másik intézménybe, a régi
kazánokat viszont kicserélik.
****
A többségi frakció a rendkívüli testületi ülés után sajtótájékoztatót tartott. Dr. Ferenczi
Norbert frakcióvezető elmondta: meggyőződésük, hogy az
egész Európában tapasztalható
hatalmas mértékű energiaár emelkedés Brüsszel hibás
szankciós politikájából fakad.
Emiatt a kormány arra kérte az
önkormányzatokat, hogy működjenek együtt velük abban,
hogy az önkormányzatoknál
is elérjenek legalább 25 százalékos gáz és elektromos áram
csökkentés vonatkozásában is.

Dr. Ferenczi Norbert úgy fogalmazott: a Fidesz frakció magához ragadta a kezdeményezést
ebben és kénytelen egyfajta
tempót diktálni a testületnek,
valamint az intézményeknek,
illetve a gazdasági társaságoknak is. A frakcióvezető arról
is beszélt: kezdeményezésükre kért fel a város energetikai
szakembert. Az ő észrevételeit
is be kell építeni az energiahatékonysági tervekbe.
Hegedűs Ágota, Imregi Tibor és Dr. Ferenczi Norbert
is elmondta: meglepetésként
érte őket, hogy a Pesti úti óvoda kazánját életveszélyesnek
minősítették. Erről a rendkívüli ülés napján értesültek. A
frakcióvezető úgy fogalmazott:
felelősségteljes, megalapozott
döntéseket nem lehet úgy hozni, hogy az ülés napján, helyben
osztott anyagként kapják kézhez
az információkat. A jégpályáról

Takátsné Györe Anett úgy fogalmazott: felhívták az ellenzéki
frakció figyelmét is arra, hogy
szükséges az energiamegtakarítás, de számos olyan tényező
van, amit figyelembe kell venni. A jégpálya nem csak aktív

sportolásra ad lehetőséget,
hanem közösségépítő szelleme
is van és nem csak a gyerekek
hanem a felnőttek esetében
is. a városvezetés ettől sem
tekinthet el, nem lehet csak
elvenni, valamit vissza is kell
adni- fogalmazott a képviselő.
A költségek csökkentése miatt
a többségi frakció azt javasolta,
hogy később nyisson a pálya,
amikor már kevesebb áram
kell a hűtéséhez. A FIDESZ
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frakció javaslatot tett, hogy a
sportcsarnok minél előbbi birtokba vétele után használják ki
az ottani geotermikus fűtést és
beköltözhessen oda más adminisztratív egység vagy gazdasági
társaság. Ezzel kapcsolatban
előterjesztést kértek a hivataltól, konkrét tervekkel. De arról
is, lehetséges-e és hogy a Deák
utcai óvoda geotermikus fűtése
vagy éppen a közvilágítás okossá alakítása.

VAN REMÉNY a Külső-Budai úti kisposta
ügyében. Fónagy János
miniszterhelyettes személyes tárgyalást folytat
a városvezetéssel, hogy
az energiacsökkentési
intézkedések ellenére se
kellejen bezárni a posta
kirendeltséget.

KÖNYVBEMUTATÓ
Bemutatták a Kossuth Múzeumban
dr. Kürti György „Trianon hatása
a Czeglédi Magyar Királyi Állami
Főgimnáziumra” című kötetét. A
könyv hiteles képet arról, hogyan élték meg az emberek a Trianon utáni
időszakot…

MÁR A CSEREPEKET RAKJÁK
Már az ácsmunkákat végzik a Nefelejcs utcai új bölcsődénél. Az építkezés
jó ütemben halad, még novemberben
felkerülnek a tetőre a cserepek. Az intézmény 56 kigyermeket tud fogadni
jövő év szeptemberétől…

HAGYOMÁNY LESZ
A TÖKFARAGÁSBÓL
Világító tökökkel telt meg a Malomtó
széli sportpálya lelátója halloween alkalmából. A tököket a CVSE utánpótlás
focistái faragták. Minél több közösségi
élményre van szükség ahhoz, hogy
igazán csapattá formálódhassanak a
gyerekek…
ÚJ KÖNTÖST KAP A GIMNÁZIUM
Jól halad a Kossuth Gimnázium felújítása – erről személyesen is meggyőződött
a térség országgyűlési képviselője. Földi
László a kivitelezővel tett bejárás során
arról is beszélt: megújuló energiát, termálvizet is szeretnének felhasználni a
megszépült intézmény fűtéséhez…
A hírekről bővebben a www.ctv.hu oldalon, valamint a Városi Televízió Facebook oldalán és Youtube csatornáján!
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GYERTYAGYÚJTÁSSAL EMLÉKEZTEK
Idén is gyertyagyújtásra várták az emlékezőket november 4-én, a nemzeti gyásznapon a
Református Templomkertben álló Szabadság

fája emlékoszlophoz. 66 évvel ezelőtt a szovjet
csapatok ezen a napon vonultak be az országba és tiporták vérbe a magyarok forradalmát.

ZENÉS ESTEK
Őszi zenés estek címmel indult rendezvénysorozat Cegléden. A Közösen a
Régió Fejlődéséért Egyesület pályázat
útján nyert állami támogatást amatőr
zenekari estek megszervezésére. A cél,
hogy támogassák a helyi előadókat, valamint további programokkal töltsék
meg a város kulturális életét. Legutóbb
Hernádi Péter, Bagosi Alexa és barátai
szórakoztatták a zeneszerető közönséget.

FOLYTATÓDNAK
AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK
Új burkolatot kapott a Bulcsú utca, és a
Fűtőház utca Bürgeház dűlő felöli szakasza
is. Elkezdődött a Múzeum utca felújítása és
hamarosan a Nádasdi utca két szakasza, a
Kőrösi út-Nádor utca és Nádor utca-Török
Ignác utca között szakasza kap teljes szélességében új burkolatot. A felújítást az Flaszter
Kft. végzi. A munkákat a város költségvetésének utak és járdák állagmegóvására szánt
keretéből valósítják meg.
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220 éves a ceglédi evangélikus egyházközség
Ha születésnap, akkor azt tortával illik megünnepelni. A ceglédi evangélikus gyermekek nagy örömére csodálatos torta várt
mindenkit a templom melletti Ordass Lajos lelkipásztorról
elnevezett közben, hogy lelkészünkkel Szlaukó-Bobál Orsolyával, vidám ünnepléssel emlékezzünk meg a Ceglédi Gyülekezet
220 éves fennállásáról.
A gyermekek számára izgalmas rész volt a családi ünnepi
istentiszteleten a rajzpályázat
nyerteseinek ismertetése. Nehéz feladat volt a Ceglédi
Fiatal Alkotóművészek elnöklésének segítségével kiválasztani a kiállított rajzok közül
a díjat érdemlő munkákat,
kiemelt különdíjasként Kucsera Hannát. Sok tehetséges
alkotó pályázott, megrajzolta
azt ahogy ő látja a templomot. Gyülekezetünk idén a
Százszorszép óvodával is gyarapodott. Nagy örömünkre
egyre többen tapasztalhatják
meg az otthonom a templomom érzést, bizakodva tekintünk a jövöbe. A rajzkiállítás
mellett, igazi kincseket is
megcsodálhattak az ünneplők. Történt ugyanis, hogy az
egyik presbiter testvér nemrég

kinyitott egy vasládát... így
elkezdődött egy időutazás,
a városi könyvtár segítségével sok becses irat, fénykép
kiállításra került a templomban, kiadvány készült a városi
könyvtár különszámaként. Az
evangélikusok már a mohácsi
vész után jelenkeztek Cegléden, az első ismert gyülekezet
keletkezése 1791-re tehető,
amikor 62 családban 235
evangélikust számláltak, de
1802-ig kellett várni, hogy
önálló anyaegyházzá nyílvánítsák, első lelkésze Kutnai
Zelenka Pál volt. A gyülekezet
lelkészei közül mindenképp
fontos említeni Ordass Lajos
nevét, ő gyerekek számára
norvég gyermekprédikációkat
fordított, a tanyán élők lelki
gondozását elkezdte, új harangot öntetett, igazi ˝Isten
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mindenes szolgája˝volt 1931től tíz éven át. A ceglédi evangélikusokra jellemző volt az
összefogás, nem máshonnan
vártak segítséget, első sorban
saját erejükre, áldozatkészségükre támaszkodtak, akár
gyülekezet, vagy templomépítésben. Legismertebb a
Gombos család neve, a jelenlegi 126 éves templom építésével kapcsolatban is sűrűn
előfordul a levéltárban. Külön
öröm volt a gyülekezetnek,
hogy Dr. Fabiny Tamás püspök lebilincselő igehirdetéssel
tisztelte meg ezt az ünnepet,
gyülekezetünk volt lelkésze,
Zászkaliczky Pál is közreműködött. A világhírű Bach
orgonán Kulcsár Kristóf szolgált. Református, katolikus,
baptista testvérek is együtt
ünnepeltek velünk ezen a napon, a ceglédi polgármester,
és az országgyűlési képviselő
is köszöntötték az ünneplő
gyülekezetet.
Bihari Beáta
presbiter, Ceglédi
Evangélikus Egyházközség

Fotó: Makó András

Erős várunk nekünk az Isten!
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civil szervezetek, alkotó csoportok, családok és magánszemélyek számára
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2022. december 17. szombat 10.00 – Szabadság tér
Jelentkezni lehet: Saját kezűleg hagyományos
módon elkészített díszkollekcióval.
Jelentkezési határidő:
2022. december 13. 12.00
advent.cegledikultura.hu/jelentkezes weboldalon
Nevezési díj nincs!
A díszítés:
2022. december 17-én szombaton 10.00 órakor
kezdődik a Szabadság téren.
A pályázók részére a fenyőfát
talppal együtt biztosítjuk.
A szavazás:
2022. december 17-18.
Szabadság tér
A karácsonyfákat
rászoruló nagycsaládosok
és szociális intézmények
részére osztjuk szét.
A legszebb karácsonyfák díszítői
jutalomban részesülnek!

:'>/ͳ^^ZM<^1dS
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2022. december 18. vasárnap 15.00
Szabadság tér
Jelentkezni lehet: Házilag készített bejglivel
vagy zserbóval, hagyományos és reform
változatokat egyaránt szívesen fogadunk!
Jelentkezési határidő:
2022. december 17. 12.00
advent.cegledikultura.hu/jelentkezes weboldalon
Nevezési díj nincs!
A leadás:
Az elkészített süteményeket
2022. december 18-án
14.30-tól 15.00-ig
lehet leadni
a Szabadság téren lévő
Manóműhelyben.
A legfinomabb
sütemények készítői
jutalomban részesülnek!
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Lecke boldogságból
Lehangoltságomat felhangolta az a tudósítás, amelyet a
ceglédi televízióban láttam.
Boldogságóra a Várkonyi iskolában (amely megkapta az
örökös boldog iskola címet):
a Tanítónő odaadó, figyelmes karmesterként varázsolta
elő a kedves szavakat, mosolyokat, kacagásokat, öleléseket. Tapasztaltam, átéltem (ó
hála…!), most megerősített: a
Teremtés legszebb látványa a
boldog gyermeki arc. Bárcsak
én is köztetek lehetnék! – szállt
fel a sóhajom. Ez az iskolai
lehetőség és pedagógiai azonosulás nemcsak lélekderítő,
hanem időszerű is. Az új és
újabb nemzedékekre vár e
búval feszülő világ megváltoztatása, derűsebbé tétele. A
boldogság képessége velünk
születik ugyan (a magzat is tud
mosolyogni az anyaméhben),
de a „kinti” létünkben újra kell
teremtenünk ékkőfényességgel: gyöngyökből füzért – örömökből boldogságot.
„Sírva vigad a magyar.” (Bajza József) Ennek a lelkületnek
történelmi okai vannak: „Bal
sors akit régen tép”, „Kit vészek hányának”. (Himnusz)
Szókincsünk is tükrözi ezt a
hajlamot: a rokon értelmű szavak és szókapcsolatok száma a

boldog-ra: 27, a szomorú-ra:
51; a jó-ra: 57, a rossz-ra: 101.
A tévében látott idilli kép
tévhitű kérdést sugallt: Nem
indít az iskola felnőttképzést
egyéni/társadalmi boldogságtanból? Az élet iskolájában
ugyan van erre lehetőség, de
sok a rovó és a bukás, a javításnak vagy ismétlésnek viszont
nincs meg a kellő kultúrája.
(Egyáltalán: lehet egy elrontott
életet megismételni?)
A boldogságunk részben
rajtunk, részben a körülményeinken múlik. Boldogságot hoz(hat)ó egyéni cél és
mód ezernyi, s mindenkinek
magának kell kijelölnie és
megtalálnia a sajátjait; mint a
madársereglet, amelynek szárnyasai egy helyre vonulnak, de
mindegyiknek más a fészke. Ez
igaz. De ebben az összemosó,
globális világban majdnem
találó Madách Imre egy történelmi korhoz kötődő tézise:
„Enyésszen az egyén, ha él a
köz!” Az egyéni és a közboldogság mint két összeműködő
fogaskerék. Tehát az embernek
a jól létezéséhez szüksége van
az ügyek (pénz-, egészség-,
szociális) áldásaira is.
Mi lehetne szentebb cél,
mint hinni, hogy vagy, „Ki boldogságot árjadoztatsz”? (Ma12. oldal
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dách) Eléréséhez sok bölcs,
tudományos, népi és irodalmi
segítséget kaphatunk. A boldog szó jelentésfejlődése: 1.
gazdag, 2. szerencsés, 3. megelégedett. Ebben a sorrendben
kell haladnunk? De aki gazdag,
az már…? Az intelmek: A
boldogság ott kezdődik, hol
a nagyravágyás szűnik. Boldog az, kinek kezében kacsó.
(Szerelmes) Első boldogság a
józan ész. „Boldogan élni anynyi, mint természetesen élni.”
(Seneca latin költő) „Boldog a
csönd.” (Tóth Árpád) – „S én
csüggtem ajkán szótlanul…”
(Petőfi) Boldog, szomorú dal
(Kosztolányi Dezső verse):
Mindene megvan, mégis bús,
„Mert nincs meg a kincs, mire
vágytam”. A kincs szimbólum:
ősvallott vágyak, célok, akaratok örök lehetőségű elérése.
„Mi az, mi embert boldoggá
tehetne? / Kincs? hír? gyönyör?”
(Vörösmarty Mihály) Tessék
választani!
Boldognak lenni? Boldogulni legalább. Irattassék be a mai
elszomorító világ a boldogságórákra, ahol leckéket kaphat
boldogságból.
Koltói Ádám

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, Szabadság tér 2.
szám alatt található 328 m2
alapterületű iroda, üzlethe-

lyiség (minimális bérleti díj:
533.500-Ft+ÁFA/hó), valamint a hozzá tartozó 111 m2
alapterületű pince (minimális
bérleti díj: 20.000-Ft+ÁFA/
hó).
• 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, üzlethe-

lyiség (minimális bérleti díj:
84.567-Ft+ÁFA/hó).
A pályázatok benyújtási
határideje: 2022. november 30.
(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 06/53505-240-es telefonszámon.

EMLÉKKONCERT

Fél évszázados születésnap
Lélekemelő koncerttel ünnepelte megalakulásának 50.
évfordulóját a Kardos Pál Pedagógus Énekkar. A kórus
tagjait összeköti a zene szeretete, ez pedig – mint minden
fellépésükön – most is érezhető volt.
Az énekkar hosszú heteken át készült a jubileumi
eseményre, változatos repertoárral kedveskedtek a
közönségnek a Városháza dísztermében. Az 50 éves
évfordulóról következő lapszámunkban olvashatnak
interjút Soltészné Lédeczi Judittal, Liszt Ferenc díjas
karnaggyal, az énekkar vezetőjével.

13. oldal

Palatinus Irénke néni tiszteletére rendeznek emlékhangversenyt a Művelődési
Központban november
20-án, 14 órakor.
Az esten fellép Palatinus Violetta koncert és
operaénekes, fuvolista,
valamint Ács József, Ács
János, Bori Viktor, Csiszár Ferenc, Farkasházi
Réka, Mihály Éva, a Kardos
Pál Pál Pedagóguskórus,
Gyermek-kamarakórus,
Erkel Ferenc Zeneiskola
zenetanárai, ütős csoportja
és hangszeres csoportja.
Bővebb információ a
Művelődési Központ facebook oldalán.

KÖNYVAJÁNLÓ
Sajó Dávid:
BACKSTAGE
10 éves a Budapest Park. Az
egy évtized önmagában is elég
hosszú idő, de én már vagyok
annyira középkorú, hogy még
emlékszem a nagy előd, a Zöld
Pardon fénykorára. Rengeteg
izgalmas koncertet szórakozhattunk végig a ZP-ben, és sok
irodalmi, könyves eseményt
szerveztünk annak idején a
Petőfi híd lábánál elhelyezkedő szórakozóhelyen. Olyanynyira, hogy az azóta sajnos elhunyt, nagy tekintélyű kortárs
írónkkal, Esterházy Péterrel
is úgy kellett időzítenünk az
Utazás a tizenhatos mélyére
című kötetének bemutatóját
2006-ban, hogy az véget érjen a németországi foci VB
nyitómeccsére, amit közösen
néztünk meg a ZP hatalmas
kivetítőjén. Sok más, ehhez
hasonló emlékkép ugrik be a
Zöld Pardonnal kapcsolatban.

Többek között Grecsó Krisztián és Dragomán György is
részt vett számos eseményen a
régi, népszerű koncerthelyszínen. Aztán 2011-ben egyszer

csak véget ért a ZP története,
de rá egy évre a korábbi szervezők, tulajdonosok találtak
egy méltó helyszínt, hogy ott
folytassák, ahol abbahagyták.
Pontosabban, hogy még egy
szinttel feljebb lépjenek, és
még a Zöld Pardon emlékét
is felülmúlják. Ez sikerült is,

14. oldal

az elmúlt 10 évben számtalan
nemzetközi sztár, és szinte
mindegyik magyar zenekar,
énekes, DJ fellépett a Park
színpadán. A hazai előadókat
nem is merem sorolni, elég ide
néhány külföldi név: Ziggy
Marley, Iggy Pop, Manu Chao,
Billy Idol, Marylin Manson, a
Body Count… És ez is csak
egy kivonatos lista. Az exkluzív képanyaggal megjelentetett kötet nagyszerű ajándék
mindazoknak, akik ott voltak
valamelyik koncerten az elmúlt 10 évben, és azoknak is,
akik csak egyszerűen érdeklődnek a könnyűzene iránt.
Természetesen vannak ceglédi
vonatkozásai is a könyvnek:
Sidi, a Tankcsapda gitárosa
több bulival kapcsolatban
elmondja a véleményét, megosztja az emlékeit az olvasókkal; de az elmúlt évtized fellépőinek a sorában ott találjuk a
Zanzibárt és a Fatal Errort is.
A The Pontiac hiányzik erről
a listáról, életkori adottságaik
miatt, de biztos vagyok benne,
hogy a 2032-ben megjelenő,
„20 éves a Budapest Park”
kötetben már kiemelt helyen
fognak szerepelni.
Kellemes olvasást és képnézegetést!
Pap Zoltán

TÉLI IGAZGATÁSI
SZÜNET
az önkormányzati hivatalban

EGYÉNI
GAZDASÁGOK
ÖSSZEÍRÁSA
2022. november 14. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági
tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel
összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

ONLINE KITÖLTÉS

SZEMÉLYES, vagy TELEFONOS

november 14–25. között,

válaszadás:

a www.maja.ksh.hu oldalon

november 26. és december 15. között

NYEREMÉNYJÁTÉK!
A kérdőívet november 14–25. között online kitöltők között a KSH
egy darab, 50 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsol ki!
További információ: www.ksh.hu

Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket,
hogy a 339/2022.(X. 20.) ök. határozat, továbbá a 460/2022. (XI.
10.) korm. rendelet alapján 2022.
december 22. (csütörtök) és 2023.
január 8. (vasárnap) között igazgatási szünet lesz a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatalban.
Az igazgtási szünet időtartama
megegyezik a kormányzati igazgatási
szerveknél elrendelt igazgatási szünet időtartamával, ezért a városháza
és valamennyi bejárata az igazgatási
szünet időtartama alatt zárva lesz.
Az igazgatási szünetben a telefonok
sem működnek!
2023. január 9-étől a hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje a megszokott módon vissza áll!
Köszönjük szíves türelmüket és
megértésüket!
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Tisztelt Cegléd Városi Önkormányzat!
Kedves Dr. Csáky András Polgármester Úr,
kedves Hegedűs Ágota Alpolgármester Asszony!
Rozgonyi Hajnalka vagyok, özvegy édesanyám született
Batonai Mária Magdolna nevében írok. Nagy meglepetés
ért minket, amikor tegnap kimenve nagypapám (Batonai
István) és nagybátyám (Batonai László) sírjához a 300-as
parcellában ott találtuk az Önök által oda helyezett emlék
koszorúkat. Megtiszteltetés és leírhatatlan érzés volt ez.
Önök egy olyan világban emlékeztek meg rokonainkról,
amikor az egyáltalán nem jellemző. Talán hihetjük, hogy
mégis van igazság és összefogás, szeretet és megbecsülés.
Hála és köszönet ezért, a Jó Isten áldását kívánjuk mindennapjaikhoz és városuk irányításához, vezetéséhez.
Tisztelettel: Özv. Rozgonyi Béláné és Rozgonyi Hajnalka

15. oldal

120 ÉVES A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP
„A művésztelep életében a napok, hónapok, évek úgy suhannak el, mint vonaton ülve a távíróoszlopok és a jubileumok az
állomások, ahol rövid időre megállítjuk az időt, visszanézünk
és emlékezünk.” Chiovini Márta
2017 novemberében Chiovini
Ferenc (1899-1981) Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes művész emlékkiállítása,
majd 2019 áprilisában Verebes
György Munkácsy-díjas festőművész önálló tárlata, s most
– 2022. október 28-tól – a 120
éves Szolnoki Művésztelep
valamennyi alkotója bemutatkozott a Ceglédi Galériában.
„120 évvel ezelőtt Magyarországon ugyanazok a művészeti változások mentek végbe,
mint Európa szerte. Részben a
fényképészet térhódításának
köszönhetően az alkotók szerettek volna kilépni a műtermi

körülmények közül és sorra
jöttek létre a művésztelepek.
Ebben az időszakban alakult
a szolnoki is.
Egyediségét az adja, hogy
folyamatosan művésztelepként működött. Talán ebből kivehetjük a második
világháború éveit, amikor
bombatalálat érte, viszont a
háború végére már elindult
az újjáépítés. Azt mondhatom, hogy nemcsak Magyarországon, de egész Európában
egyedülálló, legalábbis én nem
ismerek ilyen hosszú múlttal
rendelkező, folyamatosan
működő művésztelepet.” –

16. oldal

fogalmazott Verebes György
Munkácsy-díjas festőművész
a tárlat megnyitó ünnepségén.
A Szolnoki Művésztelep a
tárgyakat létrehozó művészet
fellegvára, vagyis műtárgyakat készítenek itt leginkább.
Évente 4-5 alkotótábort szerveznek, így évente akár 100
művész is megfordul náluk.
A Ceglédi Galériában rendezett tárlaton festmények,
szobrok és grafikák voltak
láthatók, tehát hagyományos
képzőművészeti eljárásokkal
készült művek. „Az érdekessége az – és azt hiszem, ez nem
csak az én benyomásom –,
hogy a sokszínűségének ellenére egy határozott egység
érződik ezen a kiállításon. Egy
szemléletbeli egység, amiben
részben benne van az is, hogy
ezek hagyományokra alapozott munkák, s a hagyomány
átszövi a szolnoki művésztelep
állandó alkotóinak a szellemiségét.”
Bár a művésztelep 12 műtermét, 1902. június 29-én adták át a törzstagoknak, mégis

a szolnoki festészet története
egészen az 1848-49-es magyar
forradalom- és szabadságharc
idejéig nyúlik vissza.
Ekkor érkezett hazánkba
August von Pettenkofen osztrák festőművész, aki először
haditudósítóként volt szemtanúja az eseményeknek.
Honvédeink hősiességétől
felbuzdulva több litográfiában
örökítette meg a szabadságáért küzdő magyar nép tetteit.
A forradalom leverése után
Magyarországon utazgatott,
főként Szolnokon dolgozott, s
az 1851–1881 között itt töltött
nyarai több száz szolnoki képpel gazdagították az európai
művészetet.
Példája nyomán számos
osztrák festő érkezett a városba az 1870-es évektől. Az így
kialakult művészeti élet nyomán vetődött fel a gondolat,
hogy az akkor már félszázados
festői múlttal rendelkező városban állandó művésztelep
létesüljön.
Az elmúlt évszázadban hazánk legjelentősebb festőművészei mind megfordultak itt,
s nyaranta gyakran látogattak
a szolnoki művésztelepre írók,
költők – Tamási Áron, Móricz
Zsigmond, Váci Mihály stb. –,
akik szívesen időztek a festőművészek társaságában.
Számunkra, ceglédiek számára Chiovini Ferenc festőművész neve ismerősen kell
csengjen. A magyarországi
freskófestészet egyik jelentős
alakja volt, akit 1955-ben Dr.

Nyitrai Ferenc lelkész kért fel
a katolikus templom mennyezetképeinek festésére.
„Az 1902-ben alapított, Magyar Örökség-díjas Szolnoki
Művésztelep működésének
legújabb, ma is tartó időszaka
2002-ben kezdődött, mikor a
kolónia fennállásának centenáriuma alkalmából felújított
épületek átadásra kerültek.
A kulturális közéletben betöltött szerep mellett a telep
napjainkban is elsősorban
a folyamatos alkotómunka
helyszíne. A nyugalom szigete
ez a város forgatagán belül,
ahol valódi elmélyülésre nyílik
lehetőség az épületeket övező
őspark fái közt.” A Szolnoki
Művésztelep alkotói az egész
évüket meghatározó 120. évforduló egyik állomásaként, a
Kossuth Művelődési Központ
meghívására mutatkoztak
be a városi galériában egy
lenyűgöző, harmonikus képzőművészeti élményt nyújtó
tárlat keretében.
Kiállító művészek: Baráth
17. oldal

Fábián – szobrászművész;
Debreczeni Fanni – festőművész; Fazekas Magdolna –
Munkácsy-díjas festőművész;
Kecső Endre – festőművész;
Király György – Barcsay-díjas
festőművész; Nagy Dénes –
festőművész; Nagy Katalin
Matild – grafikusművész;
Pogány Gábor Benő – Munkácsy-díjas szobrászművész;
Posta Máté – festőművész;
Révi Norbert – szobrászművész; Sinka Péter – grafikusművész; Soosur Georgius
– festő- és grafikusművész;
Szabó Ágnes – festőművész;
Szabó György – Munkácsy-díjas szobrászművész; Verebes
György – Munkácsy-díjas
festőművész, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője.
Kozma I.
Forrás: Ceglédi Galéria kiállításmegnyitó – Verebes György
festőművész; www.djm.hu/panteon/pettenkofen.htm; www.szolnokimuvesztelep.com/tortenet
Nyitókép: Pogány Gábor Benő – Posta
Máté – Fazekas Magdola alkotásai

moziműsor

FEKETE PÁRDUC 2.
A Marvel Studios új ﬁlmjében, a FEKETE PÁRDUC
2.-ben Ramonda királynő, Shuri, M’Baku, Okoye és
a Dora Milaje azért küzdenek, hogy megvédjék országukat a világhatalmak beavatkozásától T’Challa
király halálát követően. A vakandaiak számára új

fejezet nyílik a történelemben, hőseik pedig Nakia
és Everett Ross segítségével új ösvényt jelölnek ki
a királyság számára, amiben szerepet játszik Namor
is, a titkos vízalatti nép vezetője. Főszereplők: Letitia
Wright, Daniel Kaluuya.

A CEGLÉDI GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ MŰSORAJÁNLATA
NOVEMBER 17-TŐL NOVEMBER 23-IG:
Patkós Irma terem:
Tad, az elveszett felfedező és a Smaradtábla – spanyol, animációs kalandﬁlm csütörtöktől szerdáig 15:15
kezdettel
Azt mondta – amerikai ﬁlmdráma csütörtöktől szombatig
17:15, vasárnaptól szerdáig 20:00 kezdettel
Fekete párduc 2. – amerikai akcióﬁlm csütörtöktől
péntekig 19:45, vasárnaptól szerdáig 17:00 kezdettel
Tündéri bajkeverő – német animációs ﬁlm szombat és
vasárnap 13:30 kezdettel
Huszárik Zoltán terem:
Exhibition: Napraforgók vonzásában feliratos angol
dokumentumﬁlm csütörtöktől szombatig 15:45, vasárnaptól hétfőig 17:45, keddtől szerdáig 19:45 kezdettel
Szimpla manus – magyar vígjáték csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól hétfőig 19:45, keddtől szerdáig
15:45 kezdettel
Magasságok és mélységek – magyar ﬁlmdráma csütörtöktől péntekig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45,
keddtől szerdáig 17:45 kezdettel
Múlt és jelen – Vizeink az ember kezében magyar
ismeretterjesztő ﬁlm szombat-vasárnap 14:00 órától
Fekete párduc 2. – amerikai akcióﬁlm szombaton 19:15
kezdettel

NOVEMBER 24-TŐL NOVEMBER 30-IG:
Patkós Irma terem:
Fura világ – amerikai animációs kalandﬁlm csütörtöktől
szerdáig 15:15 kezdettel
Fekete párduc 2. – amerikai akcióﬁlm csütörtöktől
szombatig 17:00, vasárnaptól szerdáig 19:45 kezdettel
Azt mondta- amerikai ﬁlmdráma - csütörtöktől szombatig
20:00, vasárnaptól szerdáig 17:15 kezdettel
Tündéri bajkeverő – német animációs ﬁlm szombat-vasárnap 13:30 kezdettel
Huszárik Zoltán terem:
Exhibition on Screen: Delacroix-tól Gauguinig: a dán
műgyűjtő – feliratos, angol ismeretterjesztő
Stasi- Állambiztonsági Komisztérium – német romantikus vígjáték csütörtöktől szombatig 17:45, vasárnaptól
hétfőig 19:45, keddtől szerdáig 15:45 kezdettel
Veszélyes lehet a fagyi – magyar játékﬁlm csütörtöktől
szombatig 19:45, vasárnaptól hétfőig 15:45, keddtől
szerdáig 17:45 kezdettel
Szimpla manus – magyar vígjáték szombat-vasárnap
14:00 kezdettel

18. oldal

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT
FENNTARTJUK!

A TAXISBLOKÁDMásik
oldalán
GEORGE PAL FILMSZÍNHÁZ
VALAMINT A CEGLÉDI
LOKÁLPATRIÓTA KLUB
SZERVEZÉSÉBEN

2022 NOVEMBER 24-ÉN
(CSÜTÖRTÖKÖN) 17.00 ÓRAKOR

17:00 BLOKÁD CÍMŰ MAGYAR FILM
18:40 A TAXISBLOKÁD MÁSIK OLDALÁN
RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA:
BESZÉLGETÉS A TAXISBLOKÁD POLITIKAI HÁTTERÉRŐL AZ
EGYKORI RÉSZTVEVŐ ÉS A TÖRTÉNÉSZ SZEMSZÖGÉBŐL.
Vendégek:
Dr. Kajdi József, az Antall- és Boross-kormány
Miniszterelnöki Hivatalának vezetője (1990-1994) és
Kabdebó Flórián történész, történelem tanár.
Házigazda:
Pap Zsolt

VÁRJUK SZERETETTEL!
A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA INGYENES.

A Ceglédi Televízió adását az alábbi
csatornákon találja meg a különböző
kábelszolgáltatóknál.
VODAFON (UCP): 508
DIGI (INVITEL): C11
TCOM: 139, 256
PR-TELECOM: 139
Minden hétköznap 18 órától nézze
nálunk a helyi híreket!
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
INGYENES LAPJA
Felelős kiadó: Ceglédi TV
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
ctv@ctv.hu
Főszerkesztő:
Pap Zsolt
Felelős szerkesztő:
Junghansz Anita
HU ISSN 0864–7798
Megjelenik kéthetente
16.000 példányban
Fotók: Kisfaludi István és
Szokolai Attila
Nyomdai munkák:
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Nem elégedett a megvásárolt termékkel?
Nem felelt meg a szolgáltatás?
Nem foglalkoznak érdemben panaszával?
Hosszadalmas és költséges pereskedés helyett rendezze
fogyasztóvédelmi jogvitáját
egyszerűen, szakszerűen
INGYENESEN
a
Pest Megyei Békéltető Testület
segítségével.
Az eljárás megindítása néhány percet vesz igénybe.
Panaszát a www.panaszrendezes.hu oldalon az
„ONLINE kérelem küldés” menüpontra kattintva,
vagy ügyfélkapun keresztül
a PMKIKBEKEL ( KRID azonosító: 560351920)
és akár postai úton is el tudja juttatni hozzánk.

Ceglédi
Hírmondó

Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV.em.2
Telefon: (+36-1) 792 7881

TÁMOGATÓNK:
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
www.fogyasztovedelem.kormany.hu
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Jansik Autóház Suzuki Márkakereskedés és Szerviz
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