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"SZÍVÜNKNEK KEDVES"
A Ceglédi Értéktár kincsei
Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár
Megjelenés: 2021. augusztus 27.

Ö sszáll. és szerk.: Szilaj Anikó

Minden tájegységnek, városnak, falunak, közösségnek vannak értékei. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló,
2012-ben elfogadott törvény alapján minden település létrehozhat egy bizottságot, melynek feladata összegyűjteni, rendszerezni és
felterjeszteni az ott fellelhető értékeket. Bárki tehet javaslatot, mi kerüljön ebbe a gyűjteménybe, és a helyi bizottság döntésével történik meg az értékké minősítés. Ha a bizottság úgy dönt, akkor előterjesztheti ezeket a megyei értéktárba, és pozitív elbírálás esetén már
megyei értéknek számít. Az értékeket különféle szakterületenként lehet jelölni és rendszerezni. Az alulról építkező piramis csúcsán a
Hungarikumok gyűjteménye áll, amellyel már a magyar nemzetet azonosítják az egész világon.
2013. december 6-án, Cegléden is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, amely 2021-ig a következő értékeket vette fel:
A CEGLÉDI KASZINÓ EGYLET (Kulturális örökség)
BENEDEK PÉTER PARASZTFESTŐ MUNKÁSSÁGA (Kulturális örökség)
CEGLÉDI HUSZÁRLAKTANYA (Épített környezet)
CEGLÉDI KAJSZIBARACK (Agrár- és élelmiszergazdaság)
CEGLÉDI KANNA (Ipari- és műszaki megoldások)
CEGLÉDI LASKA (Turizmus és vendéglátás)
CEGLÉDI MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA (Épített környezet)
CEGLÉDI REFORMÁTUS ÖREGTEMETŐ EMLÉKPARCELLÁJA (Épített körny.)
CEGLÉDI SPORTMÚZEUM (Sport)
CEGLÉDI VASUTAS SPORTEGYESÜLET (Sport)
CSÍKOS KÁPOSZTA (Turizmus és vendéglátás)
CSIPKEVERÉS TECHNIKÁJA (Ipari – és műszaki megoldások)
CSÍRAMÁLÉ (Turizmus és vendéglátás)
DOBMÚZEUM-DOBOSGÁLA (Kulturális örökség)
EVANGÉLIKUS TEMPLOM ORGONÁJA (Kulturális örökség)
GÁL JÓZSEF BIRKÓZÓ TEVÉKENYSÉGE (Sport)
GERJE-PATAK (Természeti környezet)
IZRAELITA TEMETŐ (Épített környezet)
KÁLYHAMÚZEUM (Ipari- és műszaki megoldások )
KÁNYI ANDRÁSNÉ, A CEGLÉDI VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK
PÁLYAFUTÁSA (Kulturális örökség)
KÁRPÁTI AURÉL ÍRÓ, SZÍNIKRITIKUS MUNKÁSSÁGA (Kulturális örökség)
KATOLIKUS TEMPLOM (Épített környezet)

KOSSUTH ERKÉLY (Kulturális örökség)
KOSSUTH-KULTUSZ (Kulturális örökség)
KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM LEÁNYKARA (Kulturális örökség)
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Kulturális örökség)
KOSSUTH SZOBOR (Épített környezet)
KOSSUTH LAJOS CEGLÉDI BESZÉDE – 1848. SZEPTEMBER 24. (Kulturális
örökség)
NYUTÓ FERENC GYÜMÖLCSNEMESÍTŐ KERTÉSZMÉRNÖK MUNKÁSSÁGA
(Agrár- és élelmiszergazdaság)
PÁL GYÖRGY (GEORGE PAL) FILMRENDEZŐ/PRODUCER ÉLETMŰVE
(Kulturális örökség)
PATKÓS IRMA SZÍNMŰVÉSZ PÁLYAFUTÁSA (Kulturális örökség)
PÓKBANGÓ (Természeti környezet)
RÁKÓCZI ÚTI OSTORFASOR (Természeti környezet)
REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM (Épített környezet)
RÓNA VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT KULTURÁLIS/SZELLEMI HAGYATÉKA (Kult.)
TERMÁLVÍZ (Egészség és életmód)
TÓTH ISTVÁN FOTÓMŰVÉSZ MUNKÁSSÁGA (Kulturális örökség)
TURINI SZÁZAS KÜLDÖTTSÉG MÚZEUMBARÁTI KÖRE (Kulturális örökség)
UNGHVÁRY LÁSZLÓ SZŐLŐTERMESZTŐ MUNKÁSSÁGA (Agrár- és élelm.)
ÚT MENTI KERESZTEK (Épített környezet)
VASÚTÁLLOMÁS (Épített környezet)
ZSENGELLÉR GYULA FUTBALLISTA PÁLYAFUTÁSA (Sport)

A Pest Megyei Értéktárba került ceglédi értékek:
Benedek Péter parasztfestő munkássága (Kulturális örökség)
Benedek Péter 1889-ben született Uszódon. A parasztfestőként emlegetett művész tehetsége korán megmutatkozott. 1923-tól vett rész kiállításokon. 1949-ben került Ceglédre, ahol haláláig, 1984-ig élt és alkotott. Kedvenc témái az ünnepek köréből kerültek ki
(mulatozás, sorozás, keresztelő, vasárnapi séta). A falusi lakodalmakat, pántlikás vőfélyeket, szekereken vonuló násznépet számtalan formában örökítette meg. A színpompás
viseletben táncoló lányok és legények vigalmát, a menyasszony ágyát vivők menetét gazdag színvilággal, néprajzi hitelességgel, a tiszta lélek derűjével festette meg.

Ceglédi kajszibarack (Agrár- és élelmiszergazdaság)
Már az 1600-as években termesztettek kajszit az Alföldön, így Cegléden is. A Duna-Tisza köze népének a futóhomokkal kellett küzdenie
melyet jórészt sárgabarackfákkal kötöttek meg. A ceglédi gyümölcskutató intézetben az 1950-es évektől folyt kajszibarack nemesítés Nyujtó
Ferenc vezetésével.
Híres ceglédi sárgabarackfajták: Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi óriás,
Mandulakajszi, Magyar kajszi, Rózsakajszi, Ceglédi arany, Ceglédi kedves, Ceglédi Piroska, Ceglédi napsugár
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Ceglédi kanna (Ipari- és műszaki megoldások)
Rónay János helyi iparos készített először ilyen edényt alumíniumból, amelynek űrtartalma kb.
7 liter. Az eszköz egyetlen lemezből készült, amelynek elsődleges funkciója a vízhordás volt.
Sokáig csak a helyi gyártónál lehetett kapni, ezért ragadt rá a „ceglédi kanna” elnevezés. A II.
világháború után kezdték el gyártani az ország más területein. A hetvenes évekből vannak a
legkorábbi feljegyzések arról, amikor is a kannát ritmushangszerként használták.

Ceglédi laska (Turizmus és vendéglátás)
Cegléd polgárainak hagyományos és kedvelt tápláléka a laskaleves. A
kapás, földművelő ember a szőlősor végén bográcsban főzte meg az
egyszerű, tápláló étket, de a városi népek asztalára is gyakran fölkerül
napjainkig ez a levesféleség. Hajdanában még a Ceglédről Budapestre
bejáró ingázókat is "ceglédi laskások" névvel illették. Fél kiló liszt, négy
tojás, egy csipet só, kevés langyos víz: ez a laska receptje.

Dobmúzeum-Dobosgála (Kulturális örökség)
A Dobmúzeum megalkotója, szellemi atyja Kármán Sándor első kiállítását 1979ben nyitotta meg. A múzeumban négy földrészről gyűjtötték össze a kiállítási
anyagot, melyek a könnyűzene, a jazz és a klasszikus zene ütőhangszereinek
fejlődését mutatják be 1900-tól napjainkig. Mai helyén 2000 novembere óta
működik a ceglédi Dobmúzeum. Kármán Sándor az első Dobos Gálát 1993-ban
rendezte Kovács Gyula, egykori tanára emlékére. Azóta szinte minden évben
megrendezik, egyre több magyar fellépő játszik és mindig van egy külföldi dobos sztár is.

Evangélikus templom orgonája (Kulturális örökség)
2014 májusában adták át az evangélikustemplom új Bach-orgonát,
melyet az Aeris Orgona Kft. tervezte és építette. Mintául az arnstadti
Bach-templom 1703-ban épült Johann Friedrich Wender orgonája szolgált, az a hangszer, amelyet Johann Sebastian Bach első templomi állása során 1703-1707 között használt.
Barokk stílusú az orgonaház, így a külső megjelenés is tükrözi a barokk
hangzást, azzal szoros egységet alkot. Az evangélikus templom Bachorgonája átadása óta folyamatos koncertek színhelye. Nemcsak magyarországi, hanem külföldi neves orgonaművészek szólaltatják meg a
kitűnő hangszert.

Gál József birkózó tevékenysége (Sport)
Gál József Cegléden született 1918-ban. A MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) ifjúsági gárdájában kezdett birkózni. Tehetséges versenyző volt, sorozatosan aratta győzelmeit,
a közönség kedvence volt. Ő szerezte Magyarország első birkózó világbajnoki aranyérmét
1950-ben, Stockholmban a kötöttfogású világbajnokságon.
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George Pal (Marczincsák Gyula György) filmrendező/
producer életműve (Kulturális örökség)
George Pal, eredeti nevén Marczincsák Gyula György 1908. február 1jén született Cegléden. Számos országban, az animáció terén sikereket
elérő George Pal 1944.-ben életmű díjat kapott az általa kidolgozott
„puppetoon” technikáért. Alkotásai küzül számos kapott Oscar díjat. Olyan
filmeket rendezett, mint a „Destination Moon” (Végállomás a Hold), „The
War of the Worlds” (Világok háborúja) „The Time Machine” (Az időgép).
Hollywood évkönyveiben briliáns látnokként emlékeznek meg róla, aki
alapvető módon formálta át a filmművészetet. 2018. májusában a ceglédi
mozi felvette George Pal nevét, így tiszteleg a világhírű animátor,
filmrendező-producer munkássága előtt.

Kossuth-kultusz (Kulturális örökség)

A Kossuth Lajos tevékenységéhez, utóéletéhez és nevéhez kötődő magyarországi Kossuthkultusznak különleges, semmihez sem hasonlítható fejezete alakult ki Cegléden. A hagyomány megszületése 1848. szeptember 24-éhez, Kossuth ceglédi toborzóbeszédjének napjához kötődik, folytatódott 1867. évi ceglédi díszpolgárrá választásával, a vele levelező ceglédi híveivel, az őt 1877. január 24-én személyesen meglátogató ceglédi 100-as küldöttséggel és az útról szóló évenkénti megemlékezésekkel. A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya 2014-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére.

Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara (Kulturális örökség)
A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban már 1904-től működött fiúkórus, amely az évek
folyamán vegyes karrá alakult át. 1964-ben Béres Károly, a gimnázium akkori ének-zene
tanára hívta életre a számtalan sikert elérő Leánykart. Hazánkban, valamint jelentős nemzetközi versenyeken is értékes díjakat, kitüntetéseket gyűjtöttek be az évek folyamán.
Számtalan külföldi fellépés, hangverseny öregbítette hírnevüket a világ országaiban. Legbüszkébbek az I. Kórusolimpián Linzben elért olimpiai bajnoki címükre voltak.

Patkós Irma színművész pályafutása (Kulturális örökség)
Patkós Irma 1900. március 8-án született Cegléden. 1921-től egészen
1960-ig számtalan operettben, operában, színdarabban, daljátékban
lépett fel nagy sikerrel. 1965-től 1994-ig, 94 éves koráig szerepelt olyan
filmekben mint a Sárika Drágám, A legszebb férfikor, Ripacsok, Te rongyos élet, A falu jegyzője, Öregberény.
Cegléden működik a Patkós Irma Színház, a Patkós Irma Művészeti Szakközépiskola és a ceglédi filmszínház egyik terme is az ő nevét viseli. A
hagyatékát a Kossuth Múzeumban tekinthetik meg az érdeklődők.

Pókbangó (Természeti környezet)
Az orchideafélék családjába tartozó ceglédi pókbangók átlagosan
15 cm magasak, levelei hosszúkás-lándzsásak, fényes világoszöld
felületűek. Vörösesbarna alapszínű, szőrzetszerű képlettel borított
és tarka rajzolatú virágaik bizonyos távolságról nézve ülő rovarra
emlékeztetnek. A pókbangó három gyepmozaikban virágzik Cegléden. A legnagyobb a Csíkos-szélen található, szomszédságában egy
utca viseli a nevét.
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Református Nagytemplom (Épített környezet)
1835-ben, Hild József tervei alapján kezdték építeni a templomot.
1870-ben sikerült csak befejezni a monumentális épületet. 1895-96-ban Balázs Ernő
tervei alapján átépítették, és kupolával fedték le. 1936. augusztus 6-án, gondatlanság következtében a kupola meggyulladt és leégett. Benedek Frigyes tervei alapján
1938-ban készült el az új kupola. A templom teljes magassága 60 m, a tornyoké 48
m. Az épület hossza 44 m, a belső magassága 33 m. A falak vastagsága 2 m. Az alapok 4-5 m mélységben vannak. Az építkezéshez mintegy félmillió darab téglát használtak.

Termálvíz (Egészség és életmód)
Az első ártézi kutat Cegléden a Gubody-kert mellett fúrták 1894-ben. A 144 méter mélyről
feltörő víz mennyisége és minősége elegendő volt a szomszédos fürdő táplálásához. A Vaskovics Antal által tervezett fürdő 1895-ben nyílt meg. A ceglédi termálvíz (K-343 és K-347 kutak)
1000 méter mélyről érkezik, az Alföld egykor volt tengeri üledékes kőzetéből. 50-54 fokos,
2000 mg/l feletti oldott ásványi anyag tartalmú. Nátrium-klorid-hidrokarbonát, valamint fluorid és jodid gyógyvizek csoportjába tartozik.

Tóth István fotóművész munkássága (Kulturális örökség)
Tóth István 1923. július 26-án született Nyáregyházán. 1945-ben került Ceglédre. Az
évszázad fotóművészét 52 országban és több mint 2200 kiállításon bemutatott műveiért számtalan nemzetközi díjjal jutalmazták. Élete során kiemelkedőt alkotott a magyar
fotóművészetben, számos országban, kontinensen öregbítette Magyarország hírnevét.

Turini Százas küldöttség Múzeumbaráti Köre (Kulturális örökség)
A Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Köre az ország egyik legrégebbi közössége. A küldöttség
1877. január 24-én érkezett meg Kossuth, Barracone melletti villájához. A ceglédiek voltak az elsők, akik ilyen nagy létszámú zarándokcsoporttal látogatták meg Kossuth Lajost, amire a ceglédiek
azóta is büszkék. A társaság hazatérte után sem oszlott fel, hanem zárt testületben a mai napig
fennáll, tagjai, később a tagok leszármazottai, valamint a tiszteletbeli tagok egészen 1949-ig minden évben fényes ünnep keretében ünnepelték meg ezt az évfordulót. A közösség 1973-ban a Kossuth Múzeum baráti körként éledt újjá.

Unghváry László szőlőtermesztő munkássága (Agrár- és élelmiszergazdaság)
Unghváry László 1856. június 6-án született Cegléden, régi iparos családban. Az általa létrehozott, ceglédi telephelyű faiskolából százezer számra futottak szét a különböző fajtájú facsemeték és egy-két évtized
alatt megváltoztatták az Alföld gyümölcstermesztésének képét. Korszerű, 2000 főt foglalkoztató vállalatában, kisvasúttal, vízvezetékekkel könnyítette meg a munkát. Telepe valóságos szabadföldi egyetem
volt. Nevét egy szakközépiskola (Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola) és
egy borrend (Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend) viseli Cegléden.

Zsengellér Gyula futballista pályafutása (Sport)
Zsengellér Gyula 1915-ben született Cegléden. Itt is kezdett el futballozni. Profi pályafutása Salgótarjánban kezdődött, majd 1936 és 1947 között az Újpest, illetve az UTE
játékosa volt.
1938-ban tagja volt Párizsban a világbajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak ahol
kiváló teljesítménye miatt meghívták az Európa válogatottba.
1947-ben külföldre távozott és Olaszországban az AS Roma, az US Anconitana, valamint Kolumbiában a Deportivo Samarios csapataiban játszott. Visszavonulása után
Cipruson közel harminc éven át dolgozott edzőként és itt élt haláláig, 1999-ig.

