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A AN R Á MOP

2022. április 30. SZOMBAT 
Kossuth tér

10.00 Tánccsoportok bemutatkozása a
TÁNC VILÁGNAPJA alkalmából
Fellépnek: 
• a KMK Társastánc csoportja
• Dalma Dance Klub gyermek csoportjai

(gyermek társastánc, zumba, modern tánc)
• Dolce-Dance Tánciskola ceglédi cso-

portja (salsa, bachata)
• KMK Country Csoportja
• Relevé Tánciskola csoportjai
• Patkós Irma Művészeti Iskola
14.00 Csonka András műsora

15.45 Kiflihajó gyermekkoncertje

17.30 Boggie lemezbemutató koncert

19.30 Kállay Saunders koncert 
21.00 Utcazene fesztivál eredményhirdetés

22.30 Vad Fruttik koncert
Egész nap: Virgonckodó Játékpark, Akörhintás
Kísérő programok:
• 16.00-19.30 XI. Ceglédi Utcazene Fes-

ztivál – Zenekarok 12 helyszínen a
belvárosban

• 17.00 – 19.00 CAM BORI JAM -
Nem zet közi Jazznap Bori Viktor és
zenész barátai (Banai Szilárd, Lattmann
Béla és sokan mások) több mint három
év kihagyás után újra örömzenélnek a
jazznapon, ezúttal új helyszínen, a
Dobmúzeum melletti Ordass közben. 

• Cegléd és Vidéke Unghváry László Bor-
rend fennállásának 25 éves évforduló-
ja, valamint a Vadászok bora válasz -
tásának 20. évfordulója (Városháza és
Református Gyülekezeti Ház)

• 21.00 Fényfestés (Városháza, Földhi-
vatal, Bíróság homlokzata)

2022. május 1. VASÁRNAP
Eötvös tér

10.00-18.00 Régi Idők Piacztere
Az Eötvös tér családok élményterévé vál-
tozik: kézművesek, termelők árulnak
kecskelábú asztalokon, bábelőadások, fa-
játékok, ládavasút, Füle Tanya állatsimo-
gatója, Cegléd Táncegyüttes – élőkép,

karikázó, népzene, kézműves és mesterség
bemutatók
11.00 MárkusZínház: Laci királyfi

Kossuth tér
10.00 Hagyományőrző műsor
Fellépnek: 
• Szent Kereszt Katolikus Általános Isko-

la és Óvoda – Magyarok Nagyasszonya
Katolikus Óvoda

• Patkós Irma Művészeti Iskola csoport-
jainak műsora

• Kossuth Művelődési Központ Liliputi,
Bogolya, Ifjonc és Kamasz gyer-
meknéptánc csoportjainak műsora

• Cegléd Táncegyüttes felnőtt csoport-
jainak műsora

• Kéve Táncegyüttes (Ráckeve) műsora,
közreműködik a Bara Zenekar

13.00-16.00 Középkori Lovagi Torna és
Játékok, XIII-XIV. századi hajítófegyverek,
ostromszerkezetek, ostromtalicska, ballisz-
ta, íjászpavéze, középkori vadász eszközök,
íjak, számszeríjak, gyalogos párviadalok,
kardvívás, borvívás, szálfegyvervívás, csa-
tabárd és láncosbuzogány-vívás, három fe-
gyverváltással tornavívás, lovagi sátrak,
címerpajzsok.
12.30 Marching Jazz Band
14.30 Vaga Banda Gólyalábasok:

„Vásári forgatag”
16.00 Bíró Eszter gyermekkoncert 

17.30 The Pontiac koncert

20.00 Caramel koncert 
Kísérő programok:
21.00 Fényfestés (Városháza, Földhivatal,

Bíróság homlokzata)

A két nap folyamán míves portékák vására,
helyi termelők, valamint gazdag étel- és
italkínálat várja a kilátogatókat.

Ünnepeljük együtt a Város Napját!
A Városnapok programjai ingyenesek! A
programváltozás jogát fenntartjuk!
A rendezvényen való részvétellel a részt -
vevő elfogadja a szervező intézmény házi -
rendjét. A házirendről a cegledikultura.hu
weboldalon tájékozódhat.

Szervező: Kossuth Művelődési Központ
Nonprofit Kft. | 2700 Cegléd, Kossuth tér
5/a | +36 53 500 287

Program



Pest megyei 12. választókerület-
ben az országos átlag (69,5 %)
alatti volt a részvétel, a választók
65,31 %-a, 48 478 fő járult az ur-
nákhoz. 
Földi László (Fidesz-KDNP) a

szavazatok 59,11 %-ával eddigi legnagyobb
győzelmét érte el és nyerte el mandátumát.
(2010-ben a választók közül 53,83%, 2014-
ben 44,05%, 2018-ban 51,64% támogatta
Földi Lászlót.) 
A második helyen
Zágráb Nándor
( D K - J O B B I K -
M O M E N T U M -
M S Z P - L M P -
PÁRBESZÉD) a
voksok 28,66 %-át
kapta meg. Bartha
Barnára (Mi Ha-
zánk Mozgalom)
7,73% szavazott.
Kis Viktornak
(MKKP) a választók 2,59%-a adott bizalmat.
Pásztor Éva Ilona (MEMO) 1,06%-ot,
Andriska István (Normális Párt) 0,85%-ot
szerzett.
Földi László győzelme után először család-
jának köszönte meg a támogatást, majd
azoknak az önkénteseknek és stábtagoknak,
akik a kampány alatt segítették munkáját. A
helyi képviselőknek is köszönetét fejezte ki
a csapatmunkáért, valamint a választási iro-

dának és a hivatalnak is a választás lebo-
nyolításáért.
- Bár ez a mandátum a személyemhez kötő-
dik, de annak örülök legjobban, hogy újra
kétharmados többséget tudott szerezni a
Fidesz-KDNP a Parlamentben. Immár ne-
gyedik alkalommal kaptunk bizalmat! Ez azt
bizonyítja, hogy helyesek voltak az elmúlt 12
évben született döntések, amelyeket a ma-
gyar emberek érdekében hozott a Kormány.
Nyilván számos hiba, gond, baj is volt ezek-
ben, ez benne van, ha valaki dolgozik, de
alapvetően a választók is úgy gondolták,
hogy jó irányba tartunk. Köszönöm az ag-
gódást, a biztatást, amit kaptam a választó-
polgároktól, amikor jártam a 10 települést.
Mindenkinek azt mondtam, hogy el kell vé-
gezni a munkánk és utána ugyan nem hátra-
dőlni, de azzal a tudattal továbbmenni, hogy

mi megtettük, amit
meg kellett. Kö-
szönöm a válasz-
tóknak, hogy érté-
kelték az elmúlt 12
év kormányzati in-
tézkedéseit, tudom,
hogy nemcsak
Fidesz-szimpati-
zánsok támogattak
engem is. Köszö-
nöm, hogy a vá-
lasztókerületben

nem volt alpári stílusú a kampány, hanem
meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat, hidegvé-
rünket. Remélem, hogy a következő négy
évet is ugyanazzal az elánnal tudjuk végig-
vinni. – fogalmazott Földi László. 
Zágráb Nándor az Ellenzéki Összefogás je-
löltje a közösségi oldalán ennyit írt: „Köszö-
nöm a rám leadott szavazatokat! Köszönöm
az aktivistáinknak a sok munkát, köszönöm
delegáltjainknak az önzetlen segítséget!”

Újra Földi Lászlót választotta meg Pest
megye 12. választókerülete parlamen-
ti képviselőjének az április 3-ai válasz-
táson. Földi László az eddigi legmaga-
sabb támogatottsággal kezdi negyedik
ciklusát a Tisztelt Házban. 

a

Földi László győzött
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4 milliárdból épül 
a rendelőintézet

AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM kereté-
ben több mint 4 milliárd forintból egy mo-
dern, nettó 2535,26 m²-es akadálymentes
lapostetős négyszintes új rendelőintézet épül a
kórház mellett Cegléden, melynek forrását
biztosította a Kormány. – tette közzé az öröm-
hírt Földi László országgyűlési képviselő a
közösségi oldalán, majd hozzátette: a beruhá-
zás befejezése után a járóbeteg szakrendelés
(SZTK) és a tüdőgondozó átköltözik a mosta-
ni helyükről a kórház mellé a Törteli útra.

Megújult a 
Blaskovich Múzeum

MEGÚJULVA VÁRJA A LÁTOGATÓKAT a
megújult Blaskovich Múzeum Tápiószelén.
Március 27-én Szinay Attila, az Agrármi-
nisztérium közigazgatási államtitkára a
Blaskovich Kúria főépületének ünnepélyes
megnyitóján párhuzamot vont a magyar ag-
rárium fejlődése és a tárca fenntartásában
működő Magyar Mezőgazdasági Múzeum
és Könyvtár munkája között. L. Simon
László, miniszteri biztos, a Magyar Nemze-
ti Múzeum főigazgatója beszédében a
tápiószelei múzeumról elmondta: az intéz-
mény, különösen a Blaskovich család ma-
gyar kultúrában betöltött szerepét tekintve
országos jelentőséggel bír. Czerván
György, a térség országgyűlési képviselője
köszöntő beszédében a kúriát nemcsak a
Tápió-vidék, hanem egész Magyarország
drágakövének nevezte. Kiemelte, hogy az
Agrárminisztérium finanszírozta az épület
180 millió forintos felújításának költségét. 

I. telephely - Albertirsa, Batthyány u. (Albertirsa szélén a 40-es út mellett)

Tel.: 06-30/382-1079
Nyitva tartás: H-Szo 800-1700, Vasárnap 800-1400 2022.05.01-én is várjuk vásárlóinkat 800-1400 óráig!

KÍNÁLATUNKBÓL
 cserepes dísz- és balkonnövények
 futó palánták
 ágyásba ültethető palánták
 függeszthető edénybe ültetett balkonnövények
 fűszernövények
 zöldség palánták (2022.05.02-től)

NYITÁS
2022.04.20-án

Virágvásár Albertirsán
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Megkezdődik 
az M44 építése 

MEGKEZDŐDNEK A MUNKÁK AZ M44 gyors-
forgalmi út M5 autópálya és Szentkirály kö-
zötti szakaszán. A szakasz megépítésével
Kecskemét és Békéscsaba között teljes hosz-
szában elkészül az M44 gyorsforgalmi út. A
nyitóeseményen jelen volt Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár,
Földi László Pest megye 12. számú válasz-
tókerületének országgyűlési képviselője, Dr.
Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét alpol-
gármestere, a térség országgyűlési képvise-
lőjelöltje és Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfej-
lesztési igazgató-helyettese.
A 32,2 km hosszú szakasz az 5 sz. főúton lé-
tesítendő turbó típusú körforgalommal kez-
dődik. A sza-
kasz elején egy
egyszerű pihe-
nőhely épül,
kb. 4 kilomé-
terre a kezdő
körforgalomtól.
A beruházás ré-
szeként egy
k ü l ö n s z i n t ű
c s o m ó p o n t
épül a 441. sz
főútnál, a
gyorsforgalmi
út a Cegléd-Szeged vasútvonal felett lesz át-
vezetve, valamint megépül 11 alujáró és 3
felüljáró is.

Földi László országgyűlési képviselő az
eseményen elmondta: „az M44 ezen szaka-
szának megépülése a jövőt jelenti Nagykőrös
és Kocsér számára. Dél-Pest megye az el-
múlt 4-5 évben nagyon sokat fejlődött az út-
fejlesztés terén. Az agglomeráció megtelt. A
vállalkozások egyre kijjebb húzódnak. Az
M44 Kecskemét és Szentkirály közötti szaka-
sza lehetővé teszi, hogy újabb területek vál-
janak vonzóvá a cégek számára.”

Adomány a tankerülettől 
TÖBB MINT HAT MILLIÓ FORINTNYI adományt
vitt egy ukrán határhoz közeli településre a
Ceglédi Tankerületi Központ. A központ
munkatársai és 24 iskola gyűjtött a menekül-
tek számára. Tisztálkodószerek, bébiételek,
takarók és vitaminok is kerültek a segélyra-

kományba. „Az adományokat Rozsály pol-
gármesterével – Sztolyka Zoltánnal történt
egyeztetés után – Nábrádra vittük, ahogy egy
55 fős menekült csoport él egy hónapja, épp
jókor érkezett a felajánlás. Soltész Ferenc
polgármester úr szervezi ott a segítséget. A
mai napra elkészült egy kis film az adomány-
gyűjtésről, amelyet együtt megtekintettünk a
gyűjtést szervező kollégákkal, diákokkal. To-
rokszorító volt átadni az adományokat,
ugyanakkor hálás vagyok az intézményveze-
tőknek, a pedagógusoknak, a diákoknak és a
szülőknek, akik a segítséget megszervezték és
az adományokat összegyűjtötték. Az jótékony-
sági akcióban részt vevők emléklapot kap-
tak.” – számolt be Fodor Gábor tankerületi
igazgató a közösségi oldalán. 
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Felújítják a gimnáziumot
KÖZEL 3 MILLIÁRD FORINTBÓL TELJESEN
felújításra kerül a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium, melyre fedezetet biztosított a
Kormány. Több oktatási intézmény közül a
Magyar Közlönyben megjelent határozatok
közül az első a Ceglédi Kossuth Lajos Gim-
názium fejlesztéséről szól. Erre 2 milliárd
878 millió forint fordítható.
A feltételes közbeszerzés lezajlott és a kivitele-
ző is megvan, így hamarosan megkezdődhet a
város patinás épületének teljeskörű felújítása.

Termálfürdő fejlesztés
A CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ 250 MILLIÓ forint
támogatást nyert. – erről a fürdő közösségi ol-
dalán számoltak be. „Az önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítése c. felhívására
benyújtott, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-
00011 támogatási kérelmet a Pénzügyminisz-
térium Regionális Fejlesztési Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője ér-
demesnek ítélte, így Fürdőnk 250.000.000 Ft
pályázati összeget nyert el. Ezt az összeget az
alábbiakra szeretnénk fordítani: nyílászáró
csere, épület szigetelés, hőközpont és hőter -
melő berendezés korszerűsítése.” – számolt be
a fürdő, ahol március 28-tól április 1-ig kar-
bantartási munkákat végeztek. A karbantartás
ideje parkosítanak a fürdő és az csúszdapark
területén: 50 fát ültettek el. A 30 db gledícsia
és 20 mezei juhar gondozásáról a fürdő gon-
doskodik. A gyógyfürdővel szembeni erdő
mellett egy hangulatos sétányt is kialakítanak
padokkal, világítással és virágágyásokkal. 

Múzeumi órák 
A KÖZELMÚLTBAN NAGY ÉRDEKLŐDÉS övez-
te a Kossuth Múzeum kiállításait. Óvodás,
alsó és felső tagozatos diákcsoportok hall-
hattak az 1848-as eseményekről és a sza-
badságharc időszakáról és Kossuth Lajos
gazdag életművéről, kultuszáról. 

„A Köztársaság Utcai Óvoda és a Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Óvoda Kőrösi Úti
Tagóvoda nagycsoportosai a kiállításban el-
énekelték a „Kossuth-nótát”, amikor felele-
venítettük Kossuth Lajos alföldi toborzó
körútjának első helyszínét, a ceglédi piacte-
ret. Rendhagyó módon az állandó kiállítás
kiegészült néhány, a korszakra jellemző
fegyverrel, majd a tárlatvezetést követően
kézműves foglalkozáson vettek részt a
Táncsics Mihály Általános Iskola második
és negyedik évfolyamosai.

A „Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói téma-
hét” keretében a Várkonyi István Általános
Iskola felsős diákcsoportjai vettek részt
pénztörténeti előadásokon. A Ceglédi
Kossuth Lajos Gimnázium egy osztálya a
Patkós Irma emlékkiállítást nézte meg. To-
vábbá jelentős számú felnőtt csoport is érke-
zett a múzeumba, hogy a „Tükör valék…”
Dokumentumok Kossuth Lajos életútjáról
című állandó kiállításunkat megtekintsék.” –
számolt be a kiállítóhely a programokról a
közösségi oldalán. 

Antall-est
ANTALL JÓZSEF SZÜLETÉSÉNEK 90. évfor-
dulója alkalmából tartottak jubileumi em-
lékestet április 8-án a Városháza dísztermé-
ben. A megjelenteket dr. Csáky András pol-
gármester, az est házigazdája köszöntötte.
Megemlékezést Martonyi János volt kül-
ügyminiszter és Farkas István dunaszigeti
plébános, piarista atya tartott. Az Antall-es-
ten a Patkós Irma Művészeti Iskola növen-
dékei működtek közre. 

Cegléd



Húsvéti üzenet 
a pékség ablakában

A SZABADSÁG TÉRI PÉKSÉG KIRAKATÁT vi-
rágvasárnaptól a Húsvét bibliai üzenete dí-
szíti. A Tóth Mariann grafikus készítette
egyedi dekoráció célja, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet a feltámadás ünnepének igazi tar-
talmára. 
- Az ablakban az egyik installáció egy fény-
árnyék játék, mely különösen az esti órák-
ban, sötétben mutatja meg a formáját. A kö-
zéppontban egy töviskorona látható, amely
árnyékot vetve koronává válik, benne Jézus
figurájával. Ennek üzenete az, hogy Jézus
földi életének végén halálával és feltámadá-
sával megfizette az árat bűneinkért és le-
győzte a halált. A kompozíciót egy fényfü-
zér veszi körül.
A másik kép a nyitott, belülről fényt árasztó
sírt mutatja meg, amely azt az isteni erőt
képviseli, amely feltámasztotta Jézust. Hát-

térben a Golgota áll, a már üres három ke-
reszttel, ahol a hajnal már egy új korszakot
jelöl az emberiség számára. – mondta el a
helyszínen az alkotó, aki azt is hozzátette:
számomra a Húsvét nem a tojás és a nyuszi
ünnepe, hanem Jézus kereszthaláláról és fel-
támadásáról szól. Az új élet, amit Jézusban
kaphatunk valóságos az életemben. Ez a kül-
detésem, hogy a hitem képek formájában
megosszam az emberekkel.

V. Ceglédi Ifjúsági Fórum
ÁPRILIS 6-ÁN MEGRENDEZÉSRE került az V.
Ifjúsági Fórum, melynek központi témája a
környezetvédelem volt. Több szempontból is
rendhagyó és különleges alkalom volt. A ren-
dezvényt a Ceglédi Ifjúsági Önkormányzat, a
TJSZKI Zöld Di-
ákönkor mány -
zata, valamint a
Kossuth Művelő-
dési Központ
szervezte. Az
eseményen részt
vett Cegléd al-
polgármestere
Hegedűs Ágota,
Kottes Anikó if-
júsági referens, valamint az ENSZ ifjúsági
küldöttje Kovács Domokos Péter is. Több,
mint 120 diák jelent meg a rendezvényen.
A délelőtt folyamán a jelenlévő diákok végig
hallgathatták a köszöntőket és részt vehettek
egy interaktív kerekasztal beszélgetésben. A
kerekasztal beszélgetésben részt vett Kocsis

Petronella (Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöksé-
gi tagja), Bognár Barbara (Ceglédi Ifjúsági
Önkormányzat elnöke), Kovács Domokos
Péter (ENSZ ifjúsági küldöttje), Falusi
Róbert (Ökológiai Iskola koordinátor) és
Jordán Balázs (TJSZKI Zöld DÖK elnöke). 
A délután a már megszokott módon interak-

tív work shop ok -
kal telt, ahol le-
hetőségük adó-
dott a jelenlévők-
nek növényt ül-
tetni, újrahaszno-
sított szatyrot,
méhviaszos ken-
dőt készíteni.
Sok hasznos
programon ve-

hettek részt, melyet nagyrészt a diákok ko-
ordináltak, főként a TJSZKI Zöld diákön-
kormányzat önkéntesei foglalkoztatták a je-
lenlévőket. TJSZKI minden oktatója támo-
gatja a diákok szerveződését, különösképpen
a környezetvédelem és az egészségügy terü-
letén.                                         BOGNÁR BARBARA
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BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

KIEMELT 
AJÁNLAT

Zsalukő 30-as 
645 Ft/db 

Szürke térkő
20x10x6 cm: 

4499 Ft/m2

Fenyőkéreg
50l/zsák 

2695 Ft/db

Semmelrock 
kerti díszkavics
fehér/szürke 
3039 Ft/db

KIEMELT 
AJÁNLAT

Flexibilis ragasztó
2645 Ft/zsák/25kg 

A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Buda-Házépítő Kft - Fürdőszoba Szaküzlet 
Mini növényedény
szürke: 995 Ft/db 

Felújításkor 50% Állami Támogatással

Beton járdalap 40x40x6cm: 
569 Ft/db

Beton folyóka 40X20X8cm: 
1175 Ft/db

Mini növényedény vörösbarna: 
1095 Ft/db

Esztrich 40 kg/zsák 
1399 Ft/zsák

Polisztirol 
ragasztó

2095 Ft/zsák
Kisméretű tömör tégla

149 Ft/db
Pillér tégla lyukacsos 

105 Ft/db

Állatmentők
A CEGLÉDI ÁLLATMENHELY NYÍLT
alapítvány a közösségi oldalán szá-
molt be arról, hogy a beregszászi
menhelyre vittek adományokat és on-
nan 10 kutyust elhoztak a ceglédi ál-
latmenhelyre.
„Eljuttattuk az adományt, melyet a
Fellengel in Not és Pfotenretter
Ungarn német szervezetek gyűjtöttek
Német or szágban, amit a Wildes Landes cég
szállított menhelyünkre, illetve Desiree
Tabbers hozott ki az ukrán kutyusok, cicák
megsegítésére. Andzselika és Alexa szívvel-
lélekkel gondoskodik a kutyusokról, cicák-
ról a beregszászi menhelyen. De szükségük
van több segítségre, hiszen Kijevből is ke-
rültek hozzájuk a kutyusok. Mi 10 kutyust
tudtunk vállalni! A Fellengel in Not német
szervezettel 1 heti megfeszített munkával si-
került ideiglenesen elhelyezni 12 ceglédi
kutyust, akik helyére kerülhettek az ukrán
kutyusok.” – írták a menhely oldalán. 

Hálaadó istentisztelet
HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET TARTOTTAK ápri-
lis 3-án délután Cegléden a Református Nagy-
templomban. Egyrészt az elmúlt évtizedben
végzett felújításokért mondtak köszönetet, de ez
volt a templom első felszentelésének ünnepe is.
A 150. évfordulót tavaly ugyanis a járványhely-
zet miatt nem tudták megünnepelni. Igét a
Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly
felszentelt püspöke, Balog Zoltán hirdetett.
Az istentiszteleten részt vett Földi László
országggyűlési képviselő és dr. Csáky
András polgármester is.
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35 éves a Ceglédi Galéria
35 ÉVES A CEGLÉDI GALÉRIA – ebből az al-
kalomból nyílt jubileumi kiállítás április 8-
án pénteken. A megjelenteket Kónya Ágnes,
az önkormányzat Humán Bizottságának el-
nöke köszöntötte; a tárlatot Barnóth Zoltán
képzőművész nyitotta meg. A megnyitón
Kulcsár Kristóf, a zeneiskola tanára műkö-
dött közre zongorán. A jubileumi kiállítás

megnyitóján elhangzott: a galéria első kiállí-
tása 1987. április 4-én volt – azóta túl vannak
a 440. kiállításon is. A mostani tárlaton kiál-
lító művészek: Apáti-Tóth Sándor fotómű-
vész, Barnóth Zoltán képzőművész, Csernus
Lajos festőművész, Csurgai Ferenc képző-
művész, Miklosovits László képzőművész, P.
Rónai Gábor képzőművész tanár és Sárközy
Erzsébet festőművész. A kiállítás április 30-
ig tekinthető meg a Ceglédi Galériában.

Kijevi gyógyító 
a Lifemednél

ZUBCHENKO PAVLO, AZ UKRAJNÁBÓL érke-
zett rehabilitációs specialista, oszteopata,
gyógy-, kismama-, csecsemő- és gyermek-
masszőr a Lifemed diagnosztikai központ-
ban fogadja a gyógyulni vágyókat.
Pavlo az ukrajnai háborús helyzet miatt me-
nekült családjával Magyarországra. Csemő -
ben fogadták be, míg szakmai otthonra a
Lifemed Diagnosztikai Központban lelt,
ahol hetente kétszer, szerdán és szombaton
10-től 17 óráig várja a gyógyulni vágyókat.
Oszteopataként kivételes, tanult technikákat
használ arra, hogy az elváltozásokat és a
működési zavarokat megszüntesse. Célzott
fogásaival és kézmozdulataival a kezelés so-
rán feltérképezi és elhárítja a csontok és ízü-
letek mozgáskorlátozásait és más szervek
vagy testtájak tüneteit is. Az alternatív
gyógyászatnak ez a módja az utóbbi évtize-

dekben egyre inkább tért hódított, az
oszteopátiás kezelés pedig egyre nagyobb si-
kereket ér el. A kezelés a pácienseknek ki-
kapcsolódást, ellazulást jelent, másrészt ja-
vulást éreznek minden alkalom után. Beje-
lentkezés és információ: +36 30 586 90 50



Hamburger a diákoknak
NYOLCSZÁZÖTVEN TÁNCSICS-OS DIÁKOT
ajándékoz meg a Kenyeres Birtok Rákóczi
úti üzlete kézműves hamburgerrel.
„A Kenyeres Birtok képviseletében Nagy győr
Árpád kereste fel iskolánkat azzal a megtisz-
telő felajánlással, hogy mind a 4 telephe-
lyünk 40 osztályába járó, közel 850 tanulót
megajándékoztak egy kuponnal, amit hely-
ben készült, szürkemarha húsból készített
hamburgerre válthatnak be Rákóczi úti üzle-
tükben. Köszönjük minden tanulónk és szüle-
ik nevében, sikeres szezont és sok vendéget
kívánunk!” – írta az iskola közösségi oldala.
Az üzletembernek személyes kötődése van
az iskolához, édesapja id. Nagygyőr Árpád
1974-től tanára, majd 1990-től nyugdíjazásá-
ig igazgatója volt az intézménynek. 

Három ceglédi a 
Tündérszépek versenyen

TÖBB CEGLÉDI HÖLGY IS INDUL a Tündér-
szépek országos szépségverseny regionális
fordulóján: Détári Virgínia, Fehér Fanni és
Varga Lilla is megméretteti magát a Pest me-
gyei induló között. A március 1-én elindult
verseny oldalán bővebb információkat, be-
mutatkozó videókat lehet megtekinteni a ver-
senyzőkről és szavazni a ceglédi lányokra is.

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk 

az alábbi pozíciókba 
keres új munkatársakat:

Élelmezésvezető - Albertirsa
Főbb feladatok:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok

összeállítása, rendelése;
• Napi étkezők létszámának összesítése;
• Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása;
• Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése;
• Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel;
• Hatósági előírások betartása, betartatása;
• Heti és havi nyersanyagleltárak készítése.

Szakács - Örkény
Szakács - Albertirsa
Szakács - Ceglédbercel
Főbb feladatok:
• Különböző ételek elkészítése, tálalása, 

tárolása és adagolása
• A meglévő készletek, készételek felmérése, 

nyersanyagok megrendelése
• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása 

(párolása, főzése, sütése)
• HACCP előírások kezelése, naplózása, ellenőrzése
• Konyhai dolgozók irányítása

Albertirsa - Takarító
Főbb feladataok:
• az irodai helyiségek takarítása, tisztán tartása
• konyha tisztán tartása
• alapvető higiéniai feladatok ellátása
• egyéb a takarítással kapcsolatos feladatok ellátása

Megváltozott munkaképességű 
konyhai kisegítő - Albertirsa
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

Rész és teljes munkaidős konyhai
kisegítő - Cegléd
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

További részletek és jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu
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Készülnek a szekérhúzók
MINT ISMERT, ABONY AUGUSZTUS 6-ÁN ren-
dezi meg az Abonyi Vágtát a Parkerdő mel-
letti területen.
„A tavalyi évben nagyon szépen szerepelt az
abonyi szekérhúzó csapat a Nemzeti Vágtán.
Április 6-án Kapás Krisztiánnal beszélget-
tem arról, hogy a város minden lehetséges

támogatást megad a szekérhúzó csapatnak
annak érdekében, hogy ebben az esztendő-
ben még sikeresebbek lehessenek. Nem tit-
kolt célunk, hogy idén a döntőben is szeret-

nénk látni az abonyi szekérhúzó csapatot.
Városunk augusztus 6-án a Parkerdő mellet-
ti területen az Abonyi Vágtát és a kísérőren-
dezvényeket a Parkerdőben augusztus 6-án
rendezi meg. Figyeljék ezzel kapcsolatos hír-
adásainkat!” – tette közzé Pető Zsolt pol-
gármester.

13. Ovi Olimpia Abonyban
AZ ABONYI GYÖNGYSZEMEK ÓVODA szerve-
zésében valósult meg az a sportrendezvény
március 6-án, melyen összesen 15 óvodás

csoport indult. A koronavírus jár-
vány miatt sajnos kétszer elmaradt
a program. Most azonban újra ver-
senyeztek az apróságok. Mindenki
kapott kis ajándékot és a csoportok
külön is ajándékcsomaggal mehet-
nek haza. Itt valóban a mozgás örö-
me a cél, eredményt nem hirdettek.
A program Orbánné Zsuzsi óvónéni
ötlete alapján valósult meg első al-
kalommal. A szervező Skultétyné
Őzse Hajnalka és a Gyöngyszemek
óvoda munkatársai. Ezúton szeret-

nék megköszönni Abony Város Önkor-
mányzat, Varga István Városi Sportcsarnok,
Somogyi Imre Általános Iskola, a Kék Láng
és az Innoven segítségét!

Abony



Szent Anna tó legendája
A KÖZELMÚLTBAN ISMÉT BENÉPESÜLT a
Kultúra Háza Színházterme, ahova iskolá-
sok, tanáraik, szüleik és persze sok-sok fel-
nőtt néző is érkezett. Igazi értéket láthatott a
közönség: a Szent Anna tó legendája kelt
életre szóban, zenében, énekben és árnyjá-
tékban egyaránt. Pető Zsolt polgármester el-
mondta: „Nagyon megható érzés volt látni a
teli széksorokat, köszönöm mindazoknak,
akik eljöttek és persze azoknak is, akik meg-
szervezték ezt az előadást, a Kultúra Háza
munkatársainak. Abony Városa számára na-
gyon fontosak az értékek, nem csupán a he-
lyi, hanem a magyar hagyományok ápolása
is. A külföldi magyarsággal ápolt kapcsola-
tunk egyik fontos állomása volt ez a mai na-
pon megrendezett zenés előadás is.”

Hatalmas pályázati siker! 
„HOSSZÚ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA UTÁN hatal-
mas pályázati sikereket értünk el. Magyar -
ország Kormánya az Európai Unió társfinan-
szírozásával mintegy 550 millió Ft támoga-
tást hagyott jóvá két abonyi projektre. 
A támogatás egyik részének köszönhetően
megújulhat és látogathatóvá válik az Ungár
ház és a Kostyán kúria. Az energetikai pro-
jektekből 250.000.000.-Ft támogatással fel-
újításra kerülhet a Varga István Városi Sport-
csarnok épülete, a Gyöngyszemek Óvoda
Köztársaság úti óvodája és a Báthory út 2.

szám alatti, városképet meghatározó épület. 
A Szeretlek Abony Programban meghatáro-
zott úton haladunk céljaink felé. Ebben az
évben 850.000.000.-Ft támogatást nyertünk
el és megállás nélkül készítjük elő a további
fejlesztési terveinket.” - számolt be Pető
Zsolt polgármester.

Abony építkezik
AZ ÜTEMTERVNEK MEGFELELŐEN ÉPÍTI az
EU Építő Kft a Varga János Birkózócsarno-
kot. Már beszerelték a nyílászárókat és meg-
kezdték a külső hőszigetelést is. 
Folyamatban van a Vasút úti járda térköve-
zése. Dolgoznak a Dukom út Kft munkatár-
sai. Félpályás útzár van érvényben egy sza-
kaszon. A járda kormányzati támogatással
újul meg. Közlekedjenek óvatosan és türel-
mesen. A járda önöknek épül! A járdán par-
kolni szigorúan tilos!

Elkészült ismét 
az „ABO-NYÚL”

ISMÉT ELKÉSZÜLT A VÁROSHÁZA ELŐTTI té-
ren a húsvéti installáció, mely Járdány Vanda
önkormányzati képviselő ötlete alapján ké-
szült. Ha erre járnak, sok szeretettel várjuk
Önöket, nézzék meg Önök is abonyi nyuszit!
Ezúton kívánunk a Dél-Pest Megyei Panorá-
ma minden kedves Olvasójának kellemes
Húsvéti ünnepeket Abonyból szeretettel! 



indig voltak színvonalas
rendezvények Abonyban,
de szeretnénk még nyi-
tottabbak lenni, hogy
mikro tér ségi központ-
ként is meg tudjuk mu-

tatni magunkat olyan rendezvények szerve-
zésével, ami nemcsak az abonyiaknak, ha-
nem a környék lakosságának is vonzó lehet.
Sokszor elmondtuk, hogy az a hátrányunk,
hogy két nagyváros vonzásában élünk, de sze-
retnénk ezt megfor-
dítani, hogy mi le-
gyünk vonzó prog-
ramturisztikai cél-
pont Cegléd és
Szolnok lakossága
számára. Az Abonyi
Vágta, vagy a három
hete megrendezett
Pecsenyeparádé va-
lóban turisztikai
vonzerőt jelenthet a
környékbelieknek is.
- Mi a titka a sokféle kezdeményezésnek,
kitől, honnan jönnek az ötletek?
- Sok kezdeményező, kreatív embert kell
vonzani, akik jó ötletekkel jönnek elő és
ezeket kidolgozva egyre színesebb progra-
mokat, fejlesztéseket tudunk megvalósítani.
Csak ez visz előre!
- Hogy látja Abony jövőjét, és mit tart a ki-
törési pontnak, a fejlődés kulcsának?
- Szeretném, ha vonzó kisváros lennénk, ahol
az abonyiak jól érzik magukat. De a nem he-
lyiek is örömmel látogassanak ide és ismer-

jék meg Abonyt és akár le is telepedjenek.
Már említettem, hogy fontosnak tartom,
hogy Abony mikrotérségi vezető szerepet
töltsön be. Bármilyen program, beruházás,
fejlesztés pénzbe kerül, ezért a legfontosabb-
nak a gazdaságfejlesztést tartjuk, ezért is fek-
tettünk ebbe a legtöbb munkát az elmúlt
években. Hatalmas lehetőség Abony számá-
ra a 4-es út elkészülte és már most látható,
hogy szívesen választják Abonyt a vállalko-
zások. 2020 és 2022 között 90(!) vállalkozás-

sal több működik a településünkön mint előt-
te és ez már látszik az adóbevételeken. Ehhez
szükség van támogató önkormányzatra,
amely segít otthonra találni a betelepülő vál-
lalkozásoknak. Ez megnyilvánul az építési
szabályozásban éppúgy, mint az adópolitiká-
ban, vagy az önkormányzati tulajdonú terüle-
teken ipari parkok kialakításában, magánte-
rületek esetén pedig a közvetítésben. A tele-
pülés szempontjából ez a legfontosabb: több
vállalkozás, több adóbevételt, több munkahe-
lyet és a helyi fogyasztás erősödését jelenti.

Kulturális rendezvények sorát szervezik Abonyban, augusztusban a település elő-
ször rendez helyben vágtafutamot is. Közben szépül a város, nyertes pályázatok,
betelepülő vállalkozások jelzik: Abony jó úton halad. Mi a lendületes fejlődés titka
és hova tart Abony? – erről kérdeztük Pető Zsolt polgármestert.

m
Abony, a vonzó kisváros
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Célegyenesben az Abonyi
Vágta szervezése

AUGUSZTUS 6-ÁN RENDEZIK MEG az Abonyi
Vágtát, a Budapesti Nemzeti Vágta Abonyi
Előfutamát. A rendezvény és kísérőprog-
ramjainak helyszíne a Parkerdő és környéke
lesz. A témában április 12-én délelőtt került
sor sajtóreggelire az abonyi Városháza dísz-
termében, ahol ünnepélyes keretek közt írták

alá az együttműködési szerződést. A sajtótá-
jékoztatón részt vett Ladányi-Kovács Zoltán
a Lovas–Show Kft. ügyvezető igazgatója,
Winkler Zsolt Nemzeti Vágta elővágta szer-
vező, Pető Zsolt Abony polgármestere,
Zboray Viktória Abony város lovasa, aki a
Nemzeti Vágta 2021-es döntőjében 5. helyet
ért el, Petrik Tamás az Abony színeiben in-
duló lovas edzője.
- Úgy gondoljuk, hogy ez a szívet és lelket
melengető sportrendezvény az, melyhez he-

lyi szinten is egy emberként
érdemes odaállnunk, ezzel
is támogatva Abony lovasát
és nagy örömöt szerezni a
lakosságnak, aki helyben
élőben nézhetik majd az
Abonyi Vágta futamait és
persze kísérőrendezvényeit.
Természetesen szekértoló
versennyel is készülünk,
ahol abonyiak is indulnak.
– fogalmazott Pető Zsolt
polgármester.

SAVE GUARD Kft
Cegléd

www.saveguard.hu
+3670/311-3494
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Társadalmi Innovációs 
díj Nagykőrösnek  

„A 2021. ÉV TÁRSADALMI INNOVÁCIÓJA” címet
érdemelt ki a Nagykőrösi Arany János Kulturá-
lis Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
által, „Hagyományőrző Játékbirodalom Nagy-
kőrösön” elnevezéssel benyújtott pályázati pro-
jekt. A szakmai elismerést Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszter adta át Dr. Körtvélyesi
Attilának, Nagykőrös város alpolgármesterének
és Juhász Nándornak, a kulturális központ veze-
tőjének az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Tükörtermében április 5-én.
A Népi fajátszótér, ami számos újabb él-
ményelemmel bővült ki, új logóval, Hagyo-
mányőrző Játékbirodalom néven született új-
já 2021-ben. Immár negyvenféle játékkal vár-
ják a nagykőrösi és környékbeli családokat. 

Rákóczi-hét 
70 ÉVE VETTE FEL II. RÁKÓCZI FERENC ne-
vét a nagykőrösi általános iskola. Ez alka-
lomból – a Rákóczi hét nyitányaként – egy
fantasztikus kiállítást tekinthettünk meg az
Arany János Kulturális Központban. – szá-
molt be Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerüle-
ti Központ igazgatója a közösségi oldalán.
„Botos Lajos magángyűjteménye aprólékos
alapossággal dolgozta fel a fejedelem életét.
A vendégeket Tóthné Patonai Csilla intéz-

ményvezető ismertette a kiállítás aktualitá-
sát. Ezután jómagam és Földi László or-
szággyűlési képviselő köszöntöttük a jelenlé-
vőket. A tárlatot Batár Zsolt Botond újság-
író-történész mutatta be. Az iskola kamara-
kórusa Lakatos Ibolya tanárnő vezényletével
kuruc dalokat énekelt.” – számolt be a meg-
emlékezésről a tankerületi igazgató.

Tevecsikók születettek 
MÁRCIUSBAN KÉT ÚJ LAKÓ SZÜLETETT a
nagykőrösi Richter Safari Parkban. Ifj.
Richter József a nagykőrösi Önkormányza-
ti Híreknek nyilatkozva elmondta: „Az egyik
tevecsikó március elején született, egy cso-
dálatos fehér kis csődör púposteve. A másik
pedig három nappal ezelőtt, március 15-én,
kedden hajnalban látta meg a napvilágot.
Mindkettőnek a születésénél ott voltunk, kol-
légáink segítettek nekik kibújni, illetve az el-
ső szoptatásnál. Azóta hála Istennek saját
magukat ellátják, makkegészségesek. Nagy
ritkaság, hogy ilyen hófehér tevék születnek,
általában ezek barnák. Láthatóan jól érzik
magukat az állatok itt Nagykőrösön, hogy
már szaporodnak is.”

Nagykõrös



Új üzemrésszel bővült 
a pacalüzem

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK A CSEMŐI Freddo-
Line Kft új üzemrészét a Csemő, Hornyák d.
5. szám alatt, ahol megjelent Földi László
országgyűlési képviselő és Bögös István al-
polgármester is. A Pénzügyminisztérium tá-
mogatásában kiírt pályázaton a cég telep-
helyfejlesztésre 62,08 millió forintot nyert a
110,36 millió forintos beruházáshoz. 
A támogatott tevékenység az új üzemrész
építése és berendezése új technológiával,
szorosan illeszkedik az üzem eddigi tevé-
kenységéhez. Eddig az üzem főleg fagyasz-
tott csíkozott pacalt gyártott, kevés friss pa-
callal. A piac igényeinek megfelelően az új
üzemrészben friss pacalt fog gyártani a cég
mind lédig, mind pedig 900g-os védőgázas
tálkás kiszerelésben. 
Keszthelyi Ferenc tulajdonos a következőket
nyilatkozta: - Az új üzemrészben automata
gépek csíkozzák, mérik, csomagolják és fel-
címkézik a friss tálkás pacalt, amelyeket már
a cégünk szállít is a multiknak. Jelenleg már
lehet kapni a Lidl-ben, az Aldi-ban és a Pen-
ny Market-ben. A fejlesztés hatására a követ-
kező eredményeket várjuk: Reményeink sze-
rint a friss pacal gyártásával megnövekedik a
pacal gyártásunk mennyisége, az eladásunk,
ezzel együtt az árbevételünk. A cégünk a pá-
lyázatban vállalta, hogy az árbevételünk a
fejlesztés hatására 300 MFt-al nőni fog és
pluszban két főt foglalkoztatunk az eddigi lét-
szám fölött az új üzemrészben.

Csemő is segített
A HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK menekült-el-
látási feladatainak segítésére vonatkozó fel-
hívásra 41 fő adományozott konzervet, kész-
ételt, édességet, ásványvizet és üdítőt. Kö-
szönjük a felajánlásokat, adományokat. –
köszönte meg az önzetlen adakozást dr. La-
kos Roland csemői polgármester a lakos-
ságnak, aki arról is beszámolt, hogy a határ-
hoz is szállították az adományokat.

Sikeres fejlesztések
BEFEJEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL SZÁMOLT BE
Csemő polgármestere dr. Lakos Roland a
közösségi oldalán. „Elkészült a sportcent-
rumban a „C” típusú sportpark. A szerkezet
már hetek óta állt – a tetőre vártunk. A tegna-
pi napon a műszaki átadás-átvétel is lezajlott
– most már szabadon használható a park.
Őszintén bízom abban, hogy tudunk vigyázni
rá, és mindenki képes lesz arra, hogy funkci-
ójának megfelelően használja az eszközöket! 
Elkészült a hivatali udvar „visszaburkolása” is.
Az épület környezetében minden földkábel és
vezeték a helyére került, így a vízgyűjtők kiala-
kítása mellett újraburkolták az udvart. Adóssá-
gunk volt a Wass Albert és Ereklyési út torkola-
tának felújítása. Most akként voltak kedvezőek
a csillagállások, hogy megjött a közút engedé-
lye, volt meleg aszfalt a keverőben készleten és
a vállalkozónak is ideje. Ráadásul a mini böl-
csőde épülete előtt is meg kellett oldani a bur-
kolatok szintkülönbségét, így két nap alatt
mindkét helyszínen elvégeztettük az aszfaltozá-
si munkákat. Úgy készülünk, hogy a jövő héten
a tavaszi kátyúzási feladatokat is kipipáljuk…”
– sorolta az elkészült és tervezett munkálatokat
a csemői polgármester.

Csemõ
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Megújuló utak 
A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN 2021-
ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi léte-
sítmény építése/felújítása – 2021 című pályáza-
ton elnyert 25.000.202 Ft támogatás segítségé-
vel három forgalmas külterületi útszakaszt újí-
tott fel önkormányzatunk Kocséron.

A több mint 900 méternyi dűlőút 20-25 cm
betonzúzalék és 5 cm murva borítást kapott.
Bízunk benne, hogy a felújítás megkönnyíti
az arra közlekedők mindennapjait.

HRIAGYEL CSABA polgármester

Megérkezett a gólya!
VÉGRE VALÓBAN ITT A TAVASZ: megérke-
zett a gólya Kocsérra! A kocséri gólyaka-
merán évek óta figyelhetik a gólyák vissza-
térését és fészekrakását az érdeklődők.

Kocsér
Bölcsőde átadó ünnepség
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ KERETÉN BELÜL át-
adásra került március 25-én a Nyársapáti
ÁMK Aprajafalva Bölcsőde. Ezzel megva-
lósult a község és a nyársapáti családok egy
régi álma. Nyársapát Község Önkormányzata
a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/27
projekt keretében valósította meg a 2 cso-
portszobás bölcsőde megépítését. A fejlesz-
tés keretében kialakított középület 28 böl-
csődés kisgyermeknek nyújt férőhelyet és 5
új munkahelyet biztosít a településen. 
A megnyitó a nagycsoportos óvodások mű-
sorával kezdődött, ami vidám és megható is
volt egyben. Kis Miklós polgármester meg-
nyitó beszéde után, Földi László országgyű-
lési képviselő mondta el ünnepélyes köszön-
tőjét. Az ünnepi szalag átvágásán Simon

János az EU Építő Kft. vezetője is részt vett.
Végezetül a bölcsődét Fejéregyházi Tamás
atya szentelte fel és Szabó Gábor református
lelkész áldotta meg. A megnyitót követően
az érdeklődők körbejárhatták az épületet,
megtekinthették, hogy a leendő bölcsődések
milyen szép és korszerű körülmények között
fogják tölteni mindennapjaikat. 

SZŐKE PIROSKA ANDREA

Nyársapát
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Eltűnt egy 17 éves lány
NAGY VANESSZA MAGDOLNA, ceglédi 17
éves lányt keresi a rendőrség március 29-
étől. Kérjük, hogy aki az eltűnt személy je-
lenlegi tartózkodá-
si helyével, vagy
eltűnésének körül-
ményeivel kapcso-
latban érdemleges
információval ren-
delkezik, hívja a
rendőrséget: a
107-es vagy 112-
es központi segélyhívó telefonszámok a nap
24 órájában fogadják a bejelentők hívásait.
vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111
Telefontanú zöldszámát.

Szétverte egy rendőrautó
szélvédőjét Abonyban

EGY ITTAS FÉRFI VERTE SZÉT március 20-án
az abonyi rendőrőrs előtt parkoló rendőrautó
szélvédőjét. – számolt be a vezess.hu. A be-
tontömb hajigálása közben egy pillanatra sem
vált meg a 47 éves szegedi férfi a másik kezé-
ben szorongatott borosüvegtől, ivócimborája
ezalatt nevetett és az egészet videóra vette.
A férfi a kiérkező rendőröket folyamatosan
provokálta és nyomdafestéket nem tűrő sza-
vakkal illette a testületet és annak képviselő-
it. Amikor felemelt ököllel indult a rendőrök
felé, megbilincselték, ám időnként akadozó
szitkozódásával továbbra sem hagyott fel.
A szolgálati autóban kb. 100 ezer forint kár

keletkezett, amit, így egy időre nélkülözniük
kell a rendőröknek. A férfi kihallgatásakor
már visszafogottabb volt, tettét idegességével,
az előző, valamint az aznapi alkoholfogyasz-
tása mennyiségével magyarázta. A rendőrök
kezdeményezik a férfi bíróság elé állítását.

Ceglédi rendőr a 
Zsaru Magazinban

LEBILINCSELŐ NYOMTÖREDÉKEK címmel je-
lent meg a Zsaru Magazinban cikk egy ceg-
lédi bűnügyi helyszínelőről.
„Huszák Milán főtörzsőrmester, a Ceglédi
Rendőrkapitányság bűnügyi helyszínelője járőr-
ként szerelt fel 2008-ban. A Pest megyei város-
ban kezdett szolgálni, majd elvégezte a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetemet.
– A technikusi munka mindig is nagyon érde-
kelt – mondja. – Közel tíz éve dolgozom bűn-
ügyi helyszínelőként, a hivatásom a krimina-
lisztika része. Az, ahogy a legkülönbözőbb tu-
dományágakra támaszkodva kell haladnunk,
máig lenyűgöző a számomra.
A főtörzsőrmester által rögzített nyomok a 3 év-
vel ezelőtti, vasúti dézsmálássorozatban is fő-
szerepet kaptak. Végül egy 14 fős banda tagjait
fogták el. Hasonlóan megmaradt Huszák
Milánban azoknak a bűnözőknek az azonosítása
is, akik több dohányboltot törtek fel a városban.
Az egyik alkalommal megzavarták őket, és el-
menekültek, de DNS-profilt tudott rögzíteni egy
elejtett csúzli nyelén és egy papír zsebkendőn.
Többek között ennek volt köszönhető, hogy hiá-
ba tudtak kámforrá válni a tettesek, nem sokkal
később mégis elfogták őket.
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Elkapták a karai 
sorozatbetörőt 

ADDIG JÁR A KORSÓ A KÚTRA, amíg el nem
törik, tartja a mondás, és pontosan ez történt
egy 19 éves férfival, aki azon bölcsesség
igazságát is igazolta, miszerint az ígéret szép
szó, ha betartják, úgy jó. – írta meg a zsaru-
magazin.hu.
A fiatal alig egy hónapja, március 19-én be-
tört egy jászkarajenői vegyesboltba, és miu-
tán a körzeti megbízott felismerte és az utcán
meg is látta, a fiatalember ismét esküt tett,
hogy ilyet soha többé nem fog csinálni. Is-
mét, mert lopás miatt korábban is indult elle-
ne eljárás. Csakhogy április 6-án megint be-
tört valaki ugyanoda, méghozzá ugyanúgy,
mint az esküdöző, és a szajré is hasonló volt.
Átmászott a kerítésen, majd betörte a hátsó
ajtót, és azon keresztül jutott be boltba, ahon-
nan egy szatyornyi alkoholt és energiaitalt vitt
magával, illetve a kassza tartalmát. Aznap éj-
jel egy másik jászkarajenői üzlet raktárába is
betört, oda az ablakon keresztül mászott be,
de onnan nem vitt el semmit. Cselekményei-
vel több százezer forintos rongálási, valamint

45 ezer forintos lopási kárt okozott.
A Ceglédi Rendőrkapitányság zsarui forró
nyomon követték, és másnap délelőtt Tatán el-
fogták. Egy jászkarajenői lakatlan házból a
zsákmány is előkerült. Kihallgatásán azt is el-
mondta, hogy kábítószerre akarta váltani a lo-
pott italokat. Újabb „soha többet” esküre nem
ragadtatta magát, a bíróság pedig elrendelte a
letartóztatását.

Kannabisz Cegléden
A CEGLÉDI NYOMOZÓK KANNABISZ magok mi-
att indultak egy címre, házi ültetvényt találtak.
A 10 darab magot tartalmazó postai küldeményt
a NAV munkatársai szúrták ki, majd feljelentést
tettek. A rendőrök gyanították, ahová magot
rendeltek, ott lehet más is, ezért 2022. március
17-én a postai küldemény címzettjéhez indultak.
Megérzésük nem csalt, a ceglédi ház mellék-
épületében, az egyik polcon egy első ránézésre
is jellegzetes tartalmú zacskót vettek észre - 24,3
gramm zöld növényi törmelék volt benne. Mi-
vel a 43 éves férfi egy csemői ház tulajdonosa
is, a nyomozók oda folytatták útjukat.
Már az előszobában volt mit lefoglalni, egy tük-
rös szekrény polcán újabb tömött zacskó hevert
- 30 gramm zöld növényi törmelék volt benne.
Az épületet bejárva a bűnügyi technikusok a
spájz újraértelmezett funkciójával szembesültek,
a lekvárok és a savanyúságok helyett öt cserepes
növény nevelkedett az apró helyiségben. A 24
és 38 cm közötti tőmagasságú növényeket bűn-
jeltasakokba csomagolták. Erre a sorsra jutott a
nagyszobában árválkodó, 82 cm tőmagasságú,
valamint a mellette álló ruhaszárítón lógó, leve-
leitől lecsupaszított növény is. 

SZÜCS GRÁNIT
2200 MONOR, Ceglédi út 74.

6000 KECSKEMÉT, Ceglédi út 100.2700 CEGLÉD, Puskaporos u. 36.
Információ: 06 30 431 5858 

Több száz készleten lévő síremlékből választhat!

www.granitsirko.hu szucsgranit@gmail.com

Gránit síremlékek készletről, rövid határidővel!
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csapatbővítés miatt keresünk
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felszolgálót, konyhai kisegítőt, 
szakácsot, konyhában jártas

munkatársat. 
Jelentkezni a 0670/5846680-as

telefonszámon lehet.
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yerekkorom emlékei a mai napig
kedvesek számomra. Az akkori
idők játékai egy fiú gyereknek a
városszéli erdők, mezők, pata-
kok, kis tavak világa jelentette
földi menyország volt. Szerettük
a madárdalos, mezei virágillatú,

szép határt. Ezen a vidéken tanyáztak és ga-
rázdálkodtak az énekes madarak fészkeinek
rablói a szarkák, szajkók, szürke és a vetési
varjak. Hangos csiviteléssel, kétségbeesett,
gyámoltalan támadásokkal próbálták a rigók,
a pintyek a pacsirták elzavarni a fészkük kö-
rül ólálkodó gonosztevőket. Ellenségként ke-
zeltük őket, a gyengébbek pártján álltunk,
próbáltuk a magunk módján csúzlival védel-
mezni az apróságokat, sajnos, nem sok ered-
ménnyel. Agresszív, de nagyon óvatos ma-
darak, nem engedtek közel magukhoz. 
Eltelt 30-40 év és a környezetünk nagyon

megváltozott, ahol szántóföld volt most ipa-
ri park, gyep és a legelő helyén bevásárló
központ, a lecsapolt és kiszáradt tó helyén
logisztikai centrum. Mi emberek vesszük el
vadjainktól, virágjainktól, madarainktól az
élő helyet. Darwin elmélete a varjúféléknél
is igazolásra talál: „A túlélés nem a legerő-

g
Vadászok vs „arcnélküli emberek”

Vélemény
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sebb, de nem is a legintelligensebb fajnak
adatik meg, hanem annak, amelyik a legin-
kább képes alkalmazkodni a változásokhoz.” 
A természetben bekövetkezett változások ma-
gukkal hozták, hogy egyes fajok köztük a var-
júfélék is beköltöztek a városokba. Könnyű
zsákmányt találtak a házak kertjeiben meghú-
zódó énekes és az ember számára hasznot ho-
zó házimadarakban. Az énekes madarak szá-
mának drasztikus csökkenésének ez is az
egyik oka. A város szélén lakók - akiknek egy
kis bevételi forrást jelent az a pár apró jószág
-folyamatosan panasszal fordulnak hozzánk,
hogy segítsünk, mert a róka elviszi a tyúkjai-
kat, a szarka és a varjú agyonveri a fiatalabb
szárnyas jószágot. Segíteni szeretnénk! Aki
jószágot tart, hálával gondol ránk, vadászok-
ra. A törvény által engedélyezett, előírt módon
kihelyezett csapdáink a segítségükre vannak.
Viszont a másik oldalon állnak a máshogy
gondolkodók, akik a dolgok ok-okozati össze-
függéseit nem, hogy megérteni, de meghall-
gatni sem akarják. A gyerekkori tanulmánya-
ikat, vagy nem tanulták meg, vagy tudathasa-
dásos módon elfelejtették. A vadászati tör-
vény rendelkezik a vadászható fajok elejtésé-
ről, csapdázásáról. A vadászati hatóság pedig
számunkra előírja a leckét az egyéb apróvad-
fajok elejtéséről. Egyes egyedek időkorlátozás
nélkül egész évben vadászhatók. A vadász-
idényhez kötött egyedkre pedig előírja va-

dászidényen kívüli csapdázását. Társaságunk
és ezzel a munkával megbízott hivatásos va-
dászaink pénzt, munkát, energiát nem sajnál-
va próbál eleget tenni a lakosság elvárásainak,
valamint a törvényalkotók előírásainak.
Szomorúan és bosszúsan tapasztaljuk időről-
időre, hogy a csalimadarainkat a csapdákból
eltulajdonítják, kiengedik és a szerkezetet
megrongálják. A hattyúnyak csapdáinkat
tönkreteszik, vagy ellopják. Ezek az arcnél-
küli emberek, – mert személyesen még egy-
szer sem kerestek meg bennünket egy be-
szélgetésre – kárt okoznak a vadásztársaság-
nak és azoknak, akik ránk szorulnak és se-
gítségért fordulnak hozzánk. Különösen
azon embereknek, akik amúgy is kevés
pénzből gazdálkodnak és a nehezen megter-
melt javaikat óvnák és védenék!
Nem tudjuk, mi vezéreli a kárt okozókat?
Csupán csak játéknak, jó heccnek veszik tet-
tüket, vagy nem tetszik ténykedésünk? Re-
méljük, – mert bízunk a józan emberi észben
– hogy így az írott és az elektronikus médi-
ában megjelent ezen írásunk gondolkodásra
és jobb belátásra készteti őket. Mi is meg-
próbáljuk a kötelességeinket elvégezni, mint
az esztergályos, vagy az irodai adminisztrá-
tor, vagy gyárigazgató a saját szakterületén
végzendő feladatát.

FÖLDI PÁL JÁNOS
Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnöke

Mentőautóba hajtottak
SZIRÉNÁZÓ MENTŐAUTÓBA HAJTOTT egy sze-
mélyautó Cegléden a Széchenyi úton márci-
us 18-án délután. A mentőautó beteggel ha-
ladt át a Kossuth Ferenc utcai kereszteződé-
sen, amikor egy fiatalember Skodájával neki-
ütközött. Személyi sérülés nem történt, a de-

fektessé vált mentőautóban szállított beteget
helyezték át egy másik betegszállító járműbe. 

Tűzeset
KÉT ÖSSZEÉPÍTETT MŰHELYBEN keletkezett
tűz március 24-én délután Csemő külterületén.
A kilencszáz négyzetméteres csarnok jellegű
épület szigetelése kapott lángra, az épületben
tárolt munkagépeket, eszközöket veszélyeztet-
ve. A lángokat több vízsugár segítségével a
ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók el-
oltották. Az oltás során az egységek az épület-
ből több ipari gázpalackot kihoztak, amiket
közvetlen hőhatás nem ért. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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lfogadom a vagabund megneve-
zést – feleli – , hiszen a mai napig
útjáró lendületben vagyok. Mér-
nöki geodéziával foglalkozom
harminc éve, szinte minden autó-
pálya-építésen, nagy beruházáson

dolgoztunk. Sokszor azt se tudom, hol ér az
éjszaka. Vannak bázisaim: Balatonalmádiban,
Somogybabodon, innen öt kilométerre
Látrányon (Számtalan nagyberuházás mérnö-
ki szolgáltató munkáit végeztük, melyeknek
se szeri, se száma: gyorsforgalmi utak, mű-
szaki létesítmények, hidak, víz alatti létesít-
mények.); Erdélyben, Csíkszeredában irodám
is volt. Amikor a Zsil völgyébe mentem, azt
jósolták, ott meg fognak enni, mert annak ide-
jén innen toborozták a román bányászokat a
marosvásárhelyi progromhoz. De amint látod,
nem ettek meg. Korábban is rengeteget szel-
tem keresztül-kasul az országot, mert térké-
pész voltam, s nem a munka jött hozzám, én
mentem a helyszínre. Akkor is, ott is élveztem

a természet szépségét és a szabadságot. 
- Szíved e tágabb és szűkebb pátriában do-
bog hevesebben, lelked Csíkszeredában lesz
békésebb. 
- Most érkeztem haza onnan dr. Szentpétery
Kálmánnal. Pár évvel ezelőtt sok hivatalos-
ság utazott ki március 15-ére, ott őszinte,
tiszta, lelkes ünnep ez. Ők szívükben őrzik
magyarságukat. Az idén azonban senki nem
képviselte Ceglédet! Talán a pandémia mi-
att? Én úgy gondoltam, nem szabad veszni
hagyni a szép hagyományú kapcsolatot, el-
szakadni a sok kedves baráttól. Április 22-re
összehívtam ott őket, kimegyünk hozzájuk
néhányan az oda szinte hazajárókkal, s fő-
zök egy barátságfeltápláló bográcsételt. 
- Hogyan kezdődött ez a csíki csábulás?
- Még 1969-ben a Dienes család, pontosab-
ban Panni megkért, vigyek ki Erdélybe öt-
ven címre ötven Bibliát. Egy barátom kísé-
retében autóstoppal végigjártuk a helyeket.
Azonnal megérintett a táj és az emberek
vonzó, békés lelkülete. Azóta minden évben
kiutazom, néha többször is, gyakran
Kálmánnal. A legkeményebb Ceausescu-
időszakban is útnak indultam, pedig akkor a
határon 18 órát várakoztattak oda és vissza
is. Annyira megtetszett a vidék, hogy 2003-
ban házat építettem a Hargitán, Piricskén,
szemben a Szentpétery-lakkal. Megpihen és
felfrissül ott a test és a lélek – azáltal is,

Bejárja Tolnát, Baranyát – mondják ar-
ra, aki sokfelé veszi az irányt. Ám van
olyan vándorló is, aki ezt a szólást szűk
volta miatt átírhatja, így: Bejárja a hon-
földet és Erdélyt. Ujházi György geo-
déta, a T.G.S. 3 Zrt. (a Teljes Körű Geo-
dézia Szolgáltatás) vezérigazgatója út-
jait hivatása és az ember s a természet
(a természeti ember) iránti szeretete
vezeti. Mentalitása folyton izzó zsarát,
ötletei szétröppenő szikrák. A parázsról
kulturális ízeket kínál. (Kitűnően süt-
főz!) Mai vagabundként járóföldeket
tesz meg mérföldkövek mentén.

e

Mai vagabund
Ember



hogy a szomszédságból betérnek a jó szó és
a jó itóka baráti hangulatáért. (Ott jártam,
éreztem, élveztem. K.Á.)
- Nem gondoltál arra, hogy odaköltözz?
- Sokszor. De oly erős szálak kötnek Ceg -
léd hez, hogy ezeket nem tudom elszakítani.
Bár néha elbizonytalanodom.
- Melyek ezek az erős szálak?
- Csak felsorolom. Artem Galéria: közel 300
kiállítást szerveztem itt Cegléden, például a
világot bejárt halasi csipkékből, műtárgy- és
festménybecsüsi képesítésem van; Vadásza-
ti Múzeum: ha kapok rá pénzt, felújítom;
Unghváry László Borrend: régi tagja va-
gyok; Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság:
húsz évig elnöke is voltam. A „nimród -
kodás” máig egyensúlyt teremt számomra a
társadalmi nyüzsgés zaja és a természeti
nyugalmas csend között. Még akkor is, ami-
kor csak egy bogár igyekvő araszolását fi-
gyelem vagy a mellém telepedő bagoly kí-
váncsi fejforgatását. Egyébként gomba-
szakellenőri végzettségem is van. S micsoda
felvidító harsona annak a három, díszül ha-
gyott libának az üdvözlése, amelyek
Vezsenyben, a kis Tisza-parti házam udva-
rán fogadnak. Az egész falu lelkesen mellém
állt, mert egy szabadtéri halászati múzeumot
és egy közösségi teret építek ott pályázati
pénzből. Ha kiülök a Tisza partjára, s nézem
a folyót, a hullámok dajkálják a gondolatai-
mat, ez a ritmus új impulzusokat ad. 
- Vibráló tettrekészséged, derűd vonzza a
barátokat. Sokan vannak? 
- Igen, de… olyan… igazi, mély barátság
kevés. 
- A cimborák hívnak így: Murca? 
- Nem csak ők. Régebben szinte mindenki
így hívott. Akadnak olyanok is, akik ezt hi-
szik vezetéknevemnek. 
- Ki a „keresztapád”? 
- Gyerekkori „keresztpajtásom” van, Bíró
Gyula. A Táncsics iskola közelében beszél-
gettünk, arra kerékpározott édesanyám:
„Gyurci – így hívott – gyere haza!” „Mit
mondott? Murci? Murca?” Azóta ez a szólí-
tó „logóm”. 
- Miből adódik az örök „mehetnéked”,
„alkothatnékod”?
- Olykor elgondolkodom ezen. Ugyan az

ember legnagyobb titka önmaga, talán há-
rom ok igaz lehet. Kíváncsi, kalandozó gye-
rek voltam. Tizenegy éves koromban meg-
halt édesapám, varrónő édesanyám nehezen
tartott el minket a húgommal. Hogy jobbá
tegyem az életem, s hogy önállóbb legyek,
dolgoztam az iskolai évek alatt, a gimnáziu-
mi időszakban is. Nyársapáton kukoricát ka-
páltam vagy vagont raktam… A munka
folytatódott az érettségi után is, a továbbta-
nulást és a diplomaszerzést is így oldottam
meg. Topográfus (térképész), majd geodéta
lettem, s ezek a feladatok mindig új és új
utakra vittek, visznek. Takáts Orsi (Pap
Zoltán felesége), unokahúgom családfa-ku-
tatást végzett. Nemrégen kiderült, hogy déd-
anyámnak az első unokatestvére Petőfi
Sándor volt. A gének is hozhatták a vándor-
ló és természetszerető indíttatást.
- A női természet szépsége is vonzott…
- Mindig, mint minden férfit. Egy ceglédi lány-
nak udvaroltam, az ő barátnője volt Bea, aki-
vel 1976-ban találkoztam, 1980-ban házasod-
tunk. Ő zenész, zenetanár. Három fiunk szüle-
tett ebben a sorrendben: 1986, 1988, 1990.
Márton fiam: dolgozni, pénzt keresni akar el-
sősorban, teszi is ezt egy kovácsműhelyben.
Együttélés után különváltak a párjával. Kislá-
nyuk született, de így van is unokám, meg
nincs is. Viszont Andorék kislányával élvez-
hetem a nagyapai örömöket. A fiú velem dol-
gozik a cégben. A legfiatalabb, de legmaga-
sabb Bálint, ő vargabetűs utat járt be. Hidrobi-
ológiát, környezetvédelmet tanult az egyete-
meken megszakításokkal, végül az én tudomá-
nyomat választotta, de már abból is váltott.
Megnősült, gyermekük még nincs. >>>

BARNA TOJÓTYÚK 
egyéves, jól tojó 
kedvezményes 
áron 15 db-tól 
megrendelhető.
T: 30/8602627 
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- Szép család, mégis…
- Igen, mégis: 2007-ben elváltunk. Tudod,
nem akarok én most elemezgetni, meg arról
sóhajtozni, hogy mit kellett volna másként
csinálni. Így hozta a sors. 
- Nem ti?
- Hát… Mindketten tettük a dolgunkat. Én
rengeteget voltam távol időben és térben
munkámból adódóan. Bea is sokat koncerte-
zik, több kórusban is szerepel. Válásunk óta
is jó a kapcsolatunk. Ha tehetem, ott vagyok
az előadásain, s lelkes hallgatója vagyok a
kórusoknak is. Van egy orvosprofesszorok-
ból álló énekkaruk, köztük Freund Tamás
akadémikus, az MTA elnöke is, akivel jó
kapcsolatban vagyok. Egy-egy este kiülünk
a tűz köré, beszélgetünk, énekelünk, én köz-
ben bográcsozok – a szó, a dallam, az íz
lángjai melengetnek.. 
- Hogyan élsz a válás óta?
- Volt, akinek kellettem, volt, aki nekem
nem kellett. 
- Jelenleg?
- (…)
- ? Nem beszélsz róla?
- Nem vagyok egyedül, de szabad vagyok,
mint a madár. Jelképesen értsd: hol oda van
készítve az ágy szélére az összehajtogatott
pizsamám, hol én vasalom ki.
- Nyitott és közvetlen vagy, de lám, nem
mindig. 
- Mint mindenkinek, nekem is van egy belső
világom, amelyet nem akarok megmutatni.
Csak egyvalakinek. Néha betérek hozzá a
csíkszeredai millenniumi templomba, vagy ki-
viszem a lelkem Csíksomlyóra. Vezsenyben
csináltam egy nagy asztalt a Tisza partján,
olykor ráfekszem tíz percre. Alattam a föld,
fölöttem az ég, mintha lebegnének a köztük
szálló gondolataim. Jókai Anna írónő mondta
egyszer, hogy minden reggel, ébredés után az
elmúlásra gondol. Hogy talán ez az utolsó
napja… Ilyeneken is jár az eszem. Átéltem
egy furcsa állapotot. Csíkszereda közelében,
az erdőben fáradtan feküdtem le a sűrű, puha
fenyőtűágyra. Elaludtam. Amikor kábultan
felébredtem, gyönyörű madártrillákat hallot-
tam, a fák ózonízét éreztem, a lombok közül
elő-elővillanó fénysugarakat láttam. Percekig
azt hittem, hogy ez már a túlvilág. Ha ez ilyen

szép lesz… Freund Tamás professzor gyász-
beszédet mondott elhunyt orvostársa temeté-
sén. Ebből idézek: „…megtért az életből a lét-
be. Az élet térben és időben zajlik, a létezés
azonban anyagtól, időtől független, ez az
öröklét. Testünk minden atomja egy régen fel-
robbant csillagból származik, tehát tulajdon-
képpen csillagporból épülünk fel. Ahogyan
József Attila írja: ’Por és Istenpor vagyunk. /
Visszahullván, por a porral elkeveredik, /
Visszahullván, így keveredik el Istennel a lé-
lek.” Ilyen misztériumokba tévednek a gon-
dolataim. De természetesen a konkrét, e vilá-
gi kérdések foglalkoztatnak elsősorban: Ten-
ni, nem tenni? Mit tenni? Hogyan tenni? Mi-
ért tenni? A legújabb, amit megtettem: írtam
egy könyvet Ez elment vadászni címmel. Át-
tekintettem a vadásztársasság történetét, ezt
egyéni élményekkel, sztorikkal, receptekkel
színesítettem, s helyt adtam vadász barátaim
gondolatainak is. 
Vannak új terveim és céljaim, amelyeket
szeretnék „becserkészni”.

KOLTÓI ÁDÁM

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások 
zirkonkerámiából rövid határidõvel

>Digitális röntgen diagnosztika
>Gyermekfogászat
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>Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel,
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FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG
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www.dombi-dental.hu



z új akadálymentesített épület
megújuló energiaforrások kialakí-
tásával részben önellátó lesz és 7
új munkahelyet is teremt a beru-
házás. A megnyitó ünnepség vár-
hatóan 2023 szeptemberében lesz.

Az alapkőletételen Karsa Andrea a Magyar
Pünkösdi Egyház gyermekvédelmi szolgá-
latának igazgatója elmondta: hagyományo-
san nagyon sok gyermek nevelkedik
Abony ban és környékén, így nagy szükség

van számukra bölcsődei nevelésre, de nem-
csak az állami gondozásban lévő gyermeke-
ket várják az intézménybe, hanem az abonyi
családokba született „csemetéket” is.
Ezután Kovácsné Bárány Ildikó bölcsődékért
felelős miniszteri biztos, majd D. Nagy Tamás
egyházkerületi vezető kapott szót, végül Pető
Zsolt polgármester üdvözölte az új beruházást.
Az ünnepség végén időkapszulát elhelyezve
tették le a Csemetekert Bölcsőde alapkövét. 
A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat vár-
ja nevelőszülők jelentkezését Cegléd és kör-
nyékén. Akinek van egy kis hely az ottho-
nában és a szívében, betöltötte a 24. életév-
ét, magyar állampolgár, és elhívást érez egy
misszióra, hogy segítsen olyan gyermeke-
ken, akik önhibájukon kívül nem élhetnek
családjukban, azt várják nevelőszülőnek!
Arról, hogy miért érdemes a Pünkösdi Gyer-
mekvédelmi Szolgálat nevelőszülői közé
tartozni részleteket a szervezet honlapján
www.gyermekvedok.hu lehet találni.

Március 30-án került sor a Csemetekert
bölcsőde alapkőletételére Abonyban. A
fenntartó Pünkösdi Gyermekvédelmi
Szolgálat az építésre több mint 417
millió forint támogatást nyert a Kor-
mánytól. A beruházásban kétcsoportos
bölcsőde és korai fejlesztő központ ke-
rül kialakításra.

a

Csemetekert bölcsőde
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Ha szívesen lennél nevelőszülő és segítenél olyan gyerme-
keken, akik önhibájukon kívül nem élhetnek családjukban, szere-
tettel várunk a Közösségben Istennel Pünkösdi Gyülekezet nyitott
vasárnapjára, melyen bemutatásra kerül a Pünkösdi Gyermekvé-
delmi Szolgálat munkája. Az alkalmon hatgyermekes nevelőszülőtől
hallhatunk a nevelőszülőség gyakorlati oldaláról, valamint a terület
szakmai vezetője ad tájékoztatást a felmerülő kérdésekben.

Időpont: 2022. május 29. vasárnap 1600

Helyszín: Ceglédi Ipartestület Székháza - Cegléd, Szolnoki út 1.

Meghívó
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keresztre feszítésről az emberek
többségének Jézus jut az eszébe.
Ő azonban csak egyike volt an-
nak a közel százezer elítéltnek,
akiknek a halálát ez a kivégzési
módszer okozta. A szakemberek

szerint a keresztre feszítés az egyik legke-
gyetlenebb kínzásnak számított, mert lassú
és fájdalmas halált okozott.
Kulturális jelentősége miatt
a tudósok, közöttük az or-
vostudomány képviselői a
mai napig kutatják.
A keresztre feszítés a világ
szinte minden területén is-
mert kivégzési módszer volt;
feljegyzések szólnak róla az
iszlám történetírásban is.
Több történész szerint
Európa egyes részein még a
II. világháború idején is tör-
téntek keresztre feszítések, sőt a mai napig
előfordul elsősorban az iszlám országokban.
A legszégyenletesebb halálnemnek tartottak,
rabszolgákat, kalózokat, árulókat végeztek ki
ilyen módon. Mégis mindössze egyetlen
olyan római kori régészeti lelet ismert, amely
összefüggésbe hozható a keresztre feszítéssel.
Ezt épp Jeruzsálem közelében találták. A ré-
gészek szerint nem meglepő, hogy egyetlen
ilyen csontvázról tudunk, a keresztre feszítet-
teket ugyanis nagyon ritkán temethették el, a
holttestek sokáig maradtak a kereszten, ahol
az állatok és a természetes bomlási folyama-
tok megnehezítették, hogy a csontvázak vizs-
gálható módon fennmaradjanak.
A keresztre feszítés gyakorlatáról elég sokat
tudunk, abban azonban még nem biztosak a
szakemberek, hogy milyen hatással volt ez a
kivégzés az emberi szervezetre. A korabeli
források szerint a keresztre feszítés előest-
éjén Jézusról véres verejték hullott a földre

(Lk 22, 45). Orvosi szemmel nézve ez a vérizza-
dás (haematohydrosis), amely az elképzel-
hetetlenül nagy szorongás, rettegés, halálfé-
lelem hatására a hajszálerek megpattannak,
s vér bekerül a verejtékmirigyekbe, amitől
aztán a test bőrfelülete vért izzadt.
Rómában gyakran megkorbácsolták az ál-
dozatokat még a keresztre feszítés előtt, és

arra is kényszeríthették őket,
hogy maguk cipeljék a sú-
lyos fakeresztet a kivégzé-
sük helyszínére (Lk 23, 26). A
szöges, vagy csontdarabok-
kal teletűzdelt korbács vé-
resre szaggatta az áldozat
bőrét, amely a kereszt cipe-
lésétől tovább súlyosbodott.
A kereszt súlya a fától és a
kereszt formájától függően
45-135 kiló is lehetett, így a
keresztre feszítés helyszíné-

re már jelentősen legyengülve, megtépázva
érkeztek az áldozatok (Lk 23, 34 skk).
A keresztre feszítés helyszínén aztán az ál-
dozat kezét és lábát a kereszthez rögzítették
(szögekkel, vagy kötéllel), majd felállították
a keresztet, a fejrésznél az áldozat adataival.
A kivégzéshez használt állvány lehetett T, X
vagy Y alakú is. A források szerint Jézust a
korbácsolás után, a keresztre feszítés előtt is
bántalmazták (Lk 23, 33), további sérüléseket
okozva neki. Fejére megszégyenítésként tö-
viskoszorút tettek (Mt 27, 27).
Az áldozatok lába vagy csípője alá egy kis fa-
darabot rögzítettek, ez lassíthatta a haláltusát,
mert lehetővé tette, hogy a keresztre feszített
csökkentse a karjaira nehezedő terhelést. Gya-
kori volt, hogy az áldozat lábszárát 1-2 nap
múlva a térd alatt eltörték – ez pedig felgyor-
síthatta a halált, egyrészt a fokozott vérvesz-
teség (hipovolémia), másrészt az esetleges tü-
dőbe kerülő és ott légzési elégtelenséget oko-

a
Jézus evilági halála 

Tudomány
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zó zsír- vagy vérömleny miatt. Ennek a gya-
korlatnak oka a sietség lehetett, hiszen a ki-
végzést végrehajtó katonáknak a helyszínen
kellett maradniuk az áldozat haláláig (Mt 27, 54).
A halál oka egyes kutatók véleménye szerint
nem a vérveszteség vagy más fizikai sérülés
lehetett, hanem a fulladás. A test súlya a vál-
lakon és a kinyújtott karokon függve egy idő
után a belégzés állapotában merevítette meg a
bordaközi izmokat, így akadályozva a passzív
kilégzést. A tüdő nem tudott megfelelően tá-
gulni, és úgynevezett hiperkarbia lépett fel.
Ezek a tényezők, a kimerültséggel, a dehidra-
tációval, a melegnek és napfénynek való ki-
tettséggel együtt okozhatták az áldozat halálát.
A források szerint Jézussal végül egy a jobb
bordák közé tett lándzsaszúrás végzett,
amely nemcsak a jobb tüdőt sértette, hanem
a szívet is (Jn 18, 31-32). Ha összevetjük a kuta-
tások és kísérletek eredményeit, arra jutha-
tunk, hogy a keresztre feszítés során bekö-
vetkező halál okát nem lehet egyértelműen
meghatározni. Ezt valószínűleg több ténye-
ző is befolyásolta, például a keresztre feszí-

tett pozíciója, a rögzítés módszere, a kivég-
zést kísérő katonák hozzáállása, s az elítélt
fizikai állapota.
Az egyik ilyen nagyszabású tanulmány szer-
zői, Matthew W. Maslen és Piers D.
Mitchell szerint, amíg nem találnak újabb
régészeti vagy történeti bizonyítékot, nem
fogjuk tudni pontosabban meghatározni, mi
is ment végbe az áldozatok szervezetében,
életük utolsó óráiban. Egy azonban biztos,
Jézus kegyetlen szenvedése és kínhalála
hozta meg számunkra a megváltást. ESDÉ
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színházi világnapot a Nemzetkö-
zi Színházi Intézet közgyűlés-
ének határozata alapján 1962 óta
tartják meg március 27-én annak
emlékére, hogy 1957-ben ezen a
napon volt a Párizsban működő

Nemzetek Színházának évadnyitója. A vi-
lágnap célja, hogy felhívja a figyelmet a
színházművészet – tágabb értelemben a kul-
túra – fontosságára, tisztelegjen a színészek,
színházi dolgozók előtt, kérje a közönség
szeretetét és támogatását.
A Színház Világnapja alkalmából mutatta be
Cegléden a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében a Patkós Irma Színház A
Megfeszített című rockoperát, melyben az is-
kola művésztanárai és tanulói szerepeltek. A
premier teltházas közönségét Andó László, a
Patkós Irma Művészeti Iskola igazgatója kö-
szöntötte. A világnap alkalmából minden év-
ben a színházi világ egy jelentős személyisé-
gét kérik fel, hogy fogalmazza meg üzenetét

a színház művészei és a közönség számára.
Idén Peter Sellars amerikai rendező szavait
hallgathatta meg a közönség Munkácsi Anita,
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mű-
vészének tolmácsolásában.
Az előadáson a Mester szerepében Balogh Ta-
más Zsolt művészt hallhatta a közönség, a to-
vábbi szerepeket Mahalek Gábor, Kázmér Ta-
más és Szilágyi Diána játszotta. A prófétákat,
keresztényeket és pogányokat a Patkós Irma
Művészeti Iskola növendékei alakították. A
darab koreográfusai Jámbrik Máté és Majláth
Árpád voltak, korrepetitorok Simon Erika és
Erdélyi Erzsébet, a zenei vezető pedig Simon
Erika. Az előadás rendezőjeként a darabot
Andó László igazgató állította színpadra.
Ezúton is szeretnék gratulálni a szereplők-
nek és mindenkinek, aki a darab színpadra
állításában bármilyen módon részt vett. Kö-
szönjük azt a csodát, amelynek nézőként ré-
szesei lehettünk a színházi világnap alkal-
mából.                             MONORI ADRIENN

a
„Színház az egész világ…”
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Bajnokság felé a Pimisek
AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN megkezdődött a
verseny szezon egyéb szakmai tereken is,
így a Patkós Irma Művészeti Iskola nevéhez
híven, újra ringbe szállt a dobogó fokaiért. A
Magyar Látványtánc Sportszövetség évek
óta látja vendégül diákjainkat. Az általuk
szervezett megmérettetés egy kvalifikáció-
val kezdődik, melyet a Magyar bajnokság és
az Európa bajnokság követ. Tanulóink első
körben 3 társastánc koreográfiával indultak
neki az idei évnek.
Nagy Éva tanárnő a 11. és 12.-es évfolya-
mokat készítette fel, ahol a latin mix kategó-
riákban jeleskedtek tanulóink. A 11. arany
helyezéssel, míg a 12. évfolyam ezüstérem-
mel került be a magyar bajnokság követke-
ző fordulójába.
Izsák Zoltán és Izsák Zoltánné Prokk Szilvia
pedig a 10.-es évfolyamnak készített ver-
seny koreográfiát. A téma itt a kelet és nyu-
gat találkozása, ahol a kiemelt, más tánc te-

rületeken is jeleskedő szereplőkre is épült a
bemutató. A szakmai siker itt sem maradt el,
hiszen tanulóink arany helyezéssel jutottak
szintén tovább.
A cél, most a májusban megrendezésre ke-
rülő, országos bajnokságon is kiváló ered-
mények elérése!                  IZSÁK ZOLTÁN SOTIRIS

Helyismereti vetélkedő 
A CEGLÉDI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ Egye-
sület fontos feladatának tartja, hogy minél
szélesebb körben megismertesse városunk
értékeit, megőrzésre méltó emlékeit. Kiemelt
figyelmet fordítva a fiatalokra, a tanulókra,
amihez igen nagy segítséget kapnak az okta-
tási intézmények vezetőitől, tanáraitól. 
2015-től Vámosi Márton az egyesület tagja
szervezte a helyismereti vetélkedőket, a
Kossuth Gimnázium dísztermében, úgy a kö-
zépiskolák, mint az általános iskolák csapatai
részére. Az utóbbi 2 évben, a járvány miatt
elmaradtak ezek a népszerű rendezvények.
Idén, mondhatni közkívánatra ismét napi-
rendre került új módon történő megtartása. A
tudnivalókat, a kérdéseket, Varga Erzsébet
nyugdíjas tanárnő állította össze, míg a „fe-
leltetést” Gachal-Kovács Zoltán tanár vállal-
ta magára online módszert alkalmazva. Az
érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint a
jelentkezők nagy száma. Április 7-én, mind-
összesen 85 tanuló adott tanulságot helyis-
meretből. Egyéniben az első három helyezett

fiatal: Burai Miklós (Gubody), Németh
Gergő (Közgáz), Alba Mónika (Kersuli).
A jól megérdemelt tárgyi jutalmakat, okle-
veleket, emléklapokat, a Városvédő és Szé-
pítő Egyesület 2022. május 6-ai ünnepi köz-
gyűlésén fogják átadni.
Ez a vetélkedő is bebizonyította, a tanulók
körében is nagy az érdeklődés Cegléd érté-
kei, nevezetességeinek megismerése iránt.
Általános tapasztalat az, hogy az egyéni he-
lyezettek mellett minden részvevő tanuló,
egyben győztes is volt! KI



Bajnokok a tekések
ÁPRILIS 10-ÉN A CEGLÉDI TEKÉSEK a Mező-
túri AFC csapatához látogattak el az NB II
Keleti csoport utolsó fordulójában. 
A sikernek köszönhetően megszerezték az
indulási jogot a 2022-23 szezonban az NB I
osztályban való indulásra. 
Az 2021-22 szezon NB II Keleti csoport végeredménye:
I. Ceglédi Vasutas SE - II. Fővárosi Vízművek SK - III. Prima SE
Eredmény: Mezőtúri AFC 2935     2:6      2941 Ceglédi VSE

Tereprally siker
TELJESÍTETTÉK A RIVERSIDE BAJA versenyen a
terepversenyzők az első szakaszt. A quadosok
között a ceglédi tereprally bajnok Balog László
kezdett a legjobban, őt tisztes távolból (21,2 má-
sodperc) követi Kardos Norbert, míg a harmadik
Soós Péter előtt már majdnem egy perccel (56
másodperc) vezet az éllovas. 
Korábbi interjúnkban a ceglédi sportoló – ci-
vilben fuvarozó vállalkozó – elmondta:
„egy-egy versenysorozat 6 futamból áll,
ezek egyenként 300-600 km hosszúságúak
és az ország több pontján találhatók. A futa-
mokat 2-3 nap alatt kell teljesíteni. A szaka-
szok között szerelő nézi át és esetleg javítja
a járművet. A gyakorlat érdekében minden
hétvégén quadozok és a mentális és fizikai
erőnlét is nagyon fontos, ezért heti 2-3 al-
kalmat az edzőteremben edzek.”

Nagykőrösi Sólymok: 
bajnokcsapat!

GYŐZELEMMEL ZÁRTA AZ IDÉNY 9. meccsét
is a Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egye-
sület női csapata március 19-én Karcagon.
Az egyesület a közösségi oldalán fotókkal
számolt be a „bajnokcsapatról”:
„A szombat esti meccs után készült fotók
ugyan homályosak, ám a „tartalom” kris-
tálytiszta... A képeken a Jász-Nagykun-
Szolnok-Megyei Felnőtt Női Kosárlabda
Bajnokság 2021-2022-es bajnokcsapatának
a tagjai láthatók!”

Abonyi birkózósiker! 
SILLEI JANKA ARANYÉRMET NYERT a
Tallinn Open nemzetközi birkózó versenyen
március 27-én – számolt be az abony.hu.
Tallinn-ban került megrendezésre a hagyo-
mányos KR. Palusalu Youth Wrestling
Tournament utánpótlás korcsoport nemzet-
közi versenye. A megmérettetésen közel 20
ország 600 birkózója küzdött meg az érme-
kért, helyezésekért. Abonyi Birkózó Club
egy versenyzője vett részt a versenyen, ahol
Sillei Janka 35 kg-ban remek birkózással, öt
magabiztos győzelemmel I. helyezést ért el. 
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Jászkarajenő fedett lovascsarnokában!

A szolgáltatások előzetes bejelentkezés
alapján, időpontfoglalással vehetők igénybe,

bejelentkezni a +36 30 7365757 
telefonszámon lehetséges.

DÍJAINK 2022. január 1-től: 
Lovaglás: 30 perc 2500 Ft; 50 perc 4000 Ft.

Tereplovaglás: 50 perc 6000 Ft.
Bérletárainkról és további szolgáltatásainkról

bővebb információ honlapunkon: 
www.jaszlovascentrum.hu

LOVASOKTATÁS TÉLEN IS



Atlétikai
verseny

ÁPRILIS 7-ÉN AZ
A L B E R T I R S A I
ECSEDI László
Sportcentrum-
ban került meg-
r e n d e z é s r e
Cegléd város ál-
talános iskolái-
nak és a Kossuth
Lajos Gimnázi-
um általános is-
kolai korú tanu-
lóinak 2021/22. tanévi atlétika versenye. A
Kossuth Lajos Gimnázium III. korcsoport-
ban (5. és 6. osztály) és IV. korcsoportban
(7. és 8. osztály) indított lány és fiú csapatot
6-6 fővel. A betegségek és egyéb nehézsé-
gek ellenére szép eredményekkel tudtuk zár-
ni ezt a színvonalas versenyt, amely a Ceg-
lédi Református Általános Iskola rendezésé-
ben tudott megvalósulni.

2. helyezést ért el: IV. korcsoportban a Kürthy Dóra 7. d, Kiss
Eszter 7. d, Szebeni Zoé 8. d, Duka Csenge 8. d, Hegedűs Nóra
8. d, Dudás Alma 8. d összetételű csapat
3. helyezést ért el: III. kcs-ban a Kocsis Kata 5. d, Macsári Ha-
jnal 5. d, Farkas Boglárka 6. d, Dóczi Hanna 6. d, Kendi Nóra 6.
d, Pintér Léna 6. d összetételű csapat; 3. helyezést ért el: III.kcs-
ban a Vadas Gergő 5. d, Vajkai Vajk 5. d, Petró Barnabás 6. d,
Kirsch Torda 6. d, Császi Balázs 6. d, Csáki-Balogh Ádám 6. d
összetételű csapat; 3. helyezést ért el: egyéni összetettben (az
5 versenyszámban elért összeredmény) Szebeni Zoé 8. d

CKLG.HU
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
T.: 53-310-285
M.: 70-368-2816
furdoszobaszakaruhaz.hu

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Diákolimpiai úszósikerek
DEBRECEN ADOTT OTTHONT a 4. korcsoport di-
ákolimpiai úszó döntőjének, melyen Denginé
Lakatos Gabriella tanárnő kíséretében a ceglédi
Várkonyi István Általános Iskola több tanulója is
részt vett. A 4×50 m-es gyors váltóban Farkas
Zalán, Hajdú Nimród, Lugosi Ádám és Banai

Máté (a CVSE pólósai) a megyei döntőből
1:56mp idővel nyerve jutottak a debreceni or-
szágos döntőbe, ahol 1:52.09 mp-es idővel Di-
ákolimpiai bajnoki címet szereztek..
A Ceglédi Táncsics Mihály Általános iskola
tanulója, a 8. i. osztályos Bori Noel a 100 m-
es mellúszásban bajnoki címet szerzett, 100
m-es hátúszásban pedig 8. helyezést ért el.
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A legszorgalmasabb 
osztály díj

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA támoga-
tásával három általános iskolai osztály is in-
dult a „Javíts egy jegyet” pályázaton. – szá-
molt be Pető Zsolt polgármester. „A mai na-
pon Budapesten megrende-
zett díjátadón több fővárosi
iskola, valamint Nyíregyhá-
za, Tata, Paks, Salgótarján,
Mohács, Baja diákjai mellett
a legszorgalmasabb osztály
címet 2022-ben a Gyulai
Gaál Miklós Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Is-
kola 7. ba osztálya nyerte el.
Gratulálunk a Gyulaisoknak,
a 7. ba osztálynak és Egedi
Orsolya osztályfőnöknek! A
legszorgalmasabb osztály el-
ismerése mellett Abony Vá-
ros Önkormányzata „Ka-

maszbarát Önkormányzat” oklevelet vehe-
tett át. A díjátadón Kókai-Dudinszky Anna
Mónika alpolgármester köszöntötte a diáko-
kat. A 7. ba osztályosok egyrészt elnyerték a
„ legszorgalmasabb osztály” címet, másrészt
meghívást kaptak a május 26-29 között
Miskolcon megrendezésre kerülő Kamasz-
fesztiválra.” – írta a polgármester. 

Birkózás
SZOMBATON A PESTERZSÉBETI KRUJ IVÁN
Sportcsarnokban rendezték meg a diák I. kor-
osztály kötöttfogású országos bajnokságát. A
megmérettetésen 40 szakosztály 140 birkózó-
ja küzdött meg a helyezésekért. A ceglédi
VSE birkózói közül öten vívták ki az indulás
jogát és ketten végeztek a helyezettek között. 
Eredmények: 35 kg  2.  Budai Milán; 76 kg  5.  Jakubek Bernát

Visszavonul Lőrincz Viktor
A SPORTRÁDIÓ HAZAFUTÁS C. műsorában
Lőrincz Viktor olimpiai és világbajnoki
ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó elárulta,
hogy a párizsi olimpián már nem versenyző-
ként, hanem edzőként lenne jelen. Az U23-
as birkózó Európa-bajnokságon debütált
edzőként Lőrincz Viktor olimpiai és világ-
bajnoki ezüstérmes Európa-bajnok birkózó,
akinek remekül sikerült a bemutatkozása. A
magyar csapat 10 érmet szerzett a tornán:
három arany-, két ezüst- és öt bronzérem

volt a magyar
k ü l d ö t t s é g
mérlege.
Elmondta a to-
kiói olimpián
„ahogy lejöt-
tem a szőnyeg-
ről a motiváci-
óm, hogy spor-
tolóként küzd-
jek tovább az
olimpiai érem
megszerzésével
megszűnt. Az
lett volna a tö-
kéletes, ha
Tomi után én is aranyat szerzek, de jött ez az
ukrán srác, aki megállított, de ettől függet-
lenül nincs bennem hiányérzet. Azt érzem,
hogy jókor sikerült átadnom a helyemet, jön-
nek a tehetséges fiatalok, és nagy a konku-
renciaharc. Már az Európa-bajnokságon is
komoly eredményeket várunk” – mondta
Lőrincz Viktor a nemzetisport.hu-nak.
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ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904


