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„Száz titok kavarog”
zenés, irodalmi est Ady Endre emlékére

„Úgy érzem s bátran vallom, hogy az európai magyar lelkének a szószólója vagyok.”
(Budapesti Napló 1906)

Ady Endre új személyiség-felfogást, nemzeti önismeretet, s ezek talaján egy merőben új, mo-
dern és merész költői nyelvet hozott a XX. század eleji magyar szellembe. Mindezt oly módon,

hogy eközben mély gyökerekkel kapcsolódott hazája történel-
mébe, kultúrájába. Kora válságát, a hagyományos európai vi-
lágkép és értékrend összeomlását nem csak önmaga, de a kö-
zösség, a nemzet identitásvesztéseként élte meg. Nem kisebb célt
tűzött maga elé, mint a még megmaradt értékeknek az átmenté-
sét, újrafogalmazását, az „új időknek új dalaival” való ötvözését.
Ez a műsor a népzene és a klasszikus zene sajátos ízeivel kíván
segíteni a hallgatóságnak elmélyedni Ady Endre költészetében
úgy, hogy az útkereső, vívódó, gyarló ember gondolatait, igaz-
ságait felidézve élményt és hitet adjon. Reményt, sőt meggyő-
ződést ahhoz, hogy globalizálódó világunkban van még a kul-
túra értékeit őrző, továbbadó és szerető ember, aki nyilvánva-
lóan európai, egyszerre keleti és nyugati, ezzel együtt magyar.
Csík János népzenész és előadóművész hosszú évek óta dol-
gozik együtt Őze Áron színművésszel. Együttműködésük ered-
ményeként néhány évvel ezelőtt született meg az ADAGIO cí-
mű rendhagyó zenés-irodalmi estjük, amelyet Balogh Kálmán
cimbalomművésszel és Dresch Mihály szaxofon mű-
vésszel közösen állítottak színpadra. Ennek sike-
re alapján született az Ady-életműből készített
„Száz titok kavarog” című előadás, melynek
során a magyar népzene, a klasszikus zene, a
magyar jazz ízű muzsika és a vers sajátos egy-
másba fonódása jelenik meg.
Ennek megvalósításában közreműkö-
dik Auksz Éva színművész és éne-
kesnő, Bognár András, Vizeli
Máté népzenészek és a Budapesti
Kamarazenei Műhely. A ceglédi
előadás 2019. november 17-én
vasárnap 19 órakor kezdődik
a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében.
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Őszi árpa, búza, tritikálé,
rozs vetőmagok

csávázatlan vetőmag árak: 100 Ft + ÁFA/kg

csávázott vetőmag árak: 108 Ft + ÁFA/kg

Lucerna vetőmag
Verko fémzárolt 1270 Ft/kg

100 kg feletti akciós ár: 1.143 Ft/kg

Őszi dughagymák, virághagymák
széles választékban érkeztek!

Aradi vértanúkra
emlékeztek

OKTÓBER 6-ÁN CEGLÉDEN IS megemlékeztek
az Aradi vértanúkról. A Nemzeti gyásznapon
az Eötvös téren Nagy-Sándor József honvéd
vezérőrnagy emléktáblájánál hajtottak fejet a
170 évvel ezelőtt kivégzett katonák emléke
előtt. Takáts László polgármester visszaem-
lékező beszédében így fogalmazott: „A vér-
tanúk nem azért lettek vértanúk, mert valami-
lyen társadalmi, etnikai vagy vallási csoport-
hoz tartoztak, hanem azért, mert tetteikkel egy
olyan polgári alkotmányos modell megszüle-
tését és megőrzését szolgálták, amely nem il-
lett bele a Habsburg-birodalom vezetőinek
abszolutisztikus elképzeléseibe. A tudatosság
– nem a vértanúság, hanem a vértanúsághoz
vezető harc vállalásában – az az elem, amely
megkülönbözteti ezeket az embereket a hu-
szadik század sok százezernyi ártatlan áldo-
zatának többségétől.” Az ünnepi beszéd után
a Török János Mezőgazdasági és Egészség-
ügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola di-
ákjainak műsora következett. A megemléke-
zést koszorúzással zárták.

Emléktáblák
olimpikonokról

ELKÉSZÜLT CEGLÉD VÁROS OLIMPIKONJAINAK
tablója, melyeket azzal a szándékkal adtak át
a Sportmúzeumban a városban működő álta-
lános iskolák és középfokú oktatási intéz-
mények vezetői számára, hogy azokat az is-
kolában, a diákok által is jól látható módon
helyezzék ki. A 24 sportoló fényképét tartal-
mazó dicsőségtáblával az a cél, hogy megis-
merjék a diákok a ceglédi sport példaképeit.
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z új képviselőtestületet a Fidesz-
KDNP 9, míg az ellenzék 5 kép-
viselője alkotja. A 10 egyéni vá-
lasztókörzetből 9-ben a Fidesz-
KDNP jelöltje nyert. Nyolc kör-
zetben a korábbi képviselő ka-

pott újra bizalmat a választóktól. A 7. kör-
zetben Horváth Gábor Jobbik-os képviselő
alulmaradt Tarr Felicián Fidesz-KDNP je-
lölttel szemben. A 3. választókörzetben
azonban László Ágnes Czigle Egyesület
képviselője nyert Hörömpő Annamáriával a
Fidesz helyi elnökével szemben. A kompen-
zációs listán a Czigle Egyesület 4 jelöltje ju-
tott be a képviselőtestületbe.
„Azt gondolom, hogy mindenképpen a de-
mokrácia sikere az, hogy elmentek Cegléden
ilyen sokan szavazni, hiszen magasabb a
részvételi arány, mint öt évvel ezelőtt volt.

Mindenképpen szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki részt vett
a szavazáson, hogy élt a demok-
ratikus jogával. Szeretném meg-
köszönni azoknak, akik a szava-
zatukat rám, azaz a Fidesz-
KDNP jelöltjére és a Fidesz-
KDNP egyéni képviselőjelöltjeire
adták. Szeretnék gratulálni Dr.
Csáky Andrásnak, aki a ceglédiek
akarata szerint a választásokat
Cegléden megnyerte és jó munkát
kívánok neki a következő öt évre.”

– mondta el a Ceglédi Városi Televíziónak
adott interjújában Takáts László.
Dr. Csáky András a TV munkatársainak

Dr. Csáky András független jelölt nyer-
te a ceglédi polgármester választást. A
valasztas.hu eredményei szerint 6309
szavazatot kapott, ellenfele Takáts
László a Fidesz-KDNP színeiben 5765
szavazatot szerzett. Cegléden a válasz-
tási részvétel 48,30% százalékos volt.
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Csáky András Cegléd polgármestere

Ceglédi Cipõgyár Mintaboltja

Cegléd,
Fûtõház u.11.
alatt várja

megújult
kínálattal
vásárlóit!
Gyermek, nõi, férfi
kiváló minõségû
bõrbõl készült cipõk

GYÁRI ÁRON!

Munkacip
õ

Sportcipõ

Utcai cipõ

Kalló-Plast Kft.,
Cegléd, Fûtõház u. 11., Tel.: 53/311-889.
Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Fotó: Kisfaludi István
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úgy fogalmazott: öröm számára, hogy egy
történelmi városnak a vezetője lehet az el-
következő öt évben és köszöni elsősorban
azoknak, akik rá szavaztak, de mindenki-
nek, aki elment szavazni, mert ez a de-
mokráciának az ünnepe. „Köszönöm azt,
hogy nagyon sok javaslattal fordultak hoz-
zám, köszönöm Takáts Lászlónak és a kép-
viselő-testületnek az elmúlt öt év munkáját
és kérem a választókat, hogy kísérjék fi-
gyelemmel a testület és az én munkámat.
Meg fogom teremteni a lehetőségét annak,
hogy folyamatosan a testületi üléseken, aki
el akarja mondani a véleményét, az el-
mondhassa és kérem a választópolgárokat,
hogy keressenek, ha valami gond van, nyu-
godtan fogalmazzanak meg kritikákat, hi-
szen az mindannyiunk épülésére szolgál-
hat. Nagyon szépen köszönöm a családom-
nak is, hogy támogatott ebben a küzdelem-
ben és bízom benne, hogy sikeres öt év
előtt áll a város.”
Arra a kérdésre, hogy Fidesz többségű testü-
lettel, hogy fog majd dolgozni a következő-
ket mondta: "Felnőtt emberek vagyunk; én
úgy gondolom, hogy ettől a pillanattól kezd-
ve a mandátum a jelölő szervezettől elválik,
ettől a pillanattól kezdve minden képviselő a
választópolgároknak és saját lelkiismeret-
ének tartozik felelősséggel, ebből kiindulva
én biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fo-
gunk tudni együtt dolgozni."

A Képviselő-testület tagjai:
1. vk: Hegedűs Ágota (Fidesz-KDNP)
2. vk: Rimóczi Gábor (Fidesz-KDNP)
3. vk: László Ágnes (Czigle P. É. Egyesület)
4. vk: Klément György (Fidesz-KDNP)
5. vk: Imregi Tibor (Fidesz-KDNP)
6. vk: ifj. Károly Ferenc (Fidesz-KDNP)
7. vk: Tarr Felicián (Fidesz-KDNP)
8. vk: Takátsné Györe Anett (Fidesz-KDNP)
9. vk: Kónya Ágnes (Fidesz-KDNP)
10. vk: Ferenczi Norbert (Fidesz-KDNP)

A kompenzációs listán megválasztott
képviselők száma:
dr. Czinege Imre (Czigle P. É. Egyesület)
Fehér István (Czigle P. É. Egyesület)
Földi Áron (Czigle P. É. Egyesület)
Magyar Károly (Czigle P. É. Egyesület)

Választási eredmények
a térségben

A TÉRSÉGBEN SOK TELEPÜLÉSEN ÚJRÁZNI
tudott a polgármester a vasárnapi választá-
son: Csemőben Dr. Lakos Roland független,
Nyársapáton Kis Miklós független, Cegléd-
bercelen Török József független, Tápió-
szőlősön Dr. Szoboszlay Árpád független,
Törtelen Godó Tibor független, Újszilváson
Dr. Petrányi Csaba független polgármester
maradt a székében, ahogy Albertirsán Faze-
kas László is.

NAGYKŐRÖSÖN DR. CZIRA SZABOLCS nyerte
meg újra a polgármester választást 50,56 %-
kal, Zágráb Nándor a Jobb Nagykőrösért
Egyesület színeiben 27,9%, Kustár Tamás
független jelölt 21,5 %-kal maradt le mögötte.
Nagykőrösön minden körzetet a Fidesz jelölt-
jei nyertek, kompenzációs listán jutott be a
testületbe három személy a Jobb Nagykőrö-
sért Egyesület listájáról.

ÉPPEN FORDÍTOTT A HELYZET ABONYBAN,
ahol Pető Zsolt a Városunk Fejlődéséért Egye-
sület jelöltje lett a polgármester. Az egyesület
mind a 8 választókörzetben tarolt, listán 3 fő
jutott be a testületbe a Fidesz-KDNP pártszö-
vetség színeiben.

Így választott Pest megye
AZ OKTÓBER 13-AI MEGYEI KÖZGYŰLÉS tag-
jait is megválasztották a polgárok. A szava-
zásra jogosultak 45,29%-a adta le a voksát
Pest megyében, a választást a Fidesz-KDNP
nyerte 51,6%-kal. A Pest megyei 44 tagú köz-
gyűlésben elnyert mandátumok száma a kö-
vetkezőképpen alakult: Fidesz-KDNP 24,
Momentum 9, DK 7, Jobbik 4 mandátum. Az
MSZP nem érte el az 5%-os szavazathatárt,
így nem lesz képviselőjük a közgyűlésben.
Ceglédről 3 fő nyert mandátumot a megyei
közgyűlésbe: Dr. Prohászka Mónika
FIDESZ-KDNP, Takáts László FIDESZ-
KDNP és Varga Franciska Ildikó MO-
MENTUM.
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Őszi termelői piac
OKTÓBER 11-ÉN TERMELŐI PIACOT tartottak
az Ordass közben. A kilátogatók közül
mindazokat, akik vállalták, hogy ezután
vászonszatyort használnak az eldobható mű-
anyag zacskók helyett, visszaváltható házilag
vart szatyrokkal látták el. A vásárlókat élő
zenével szórakoztatták a Zenés Színitanoda
fellépői. A helyi termelők és alkotók piacán
leveles mécsestartók készítésére nyílt lehető-
ség és a vendégek bort, forralt bort, levendu-
lavizet, zsíros kenyeret is fogyaszthattak.

Óvoda átadó
OKTÓBER 9-ÉN ADTÁK ÁT A 150 MILLIÓ forintos
kormányzati pályázati támogatással felújított Lö-
vész utcai óvodát. Az energetikai felújítás kere-
tein belül elkészült a tetőszigetelés és homlokza-
ti hőszigetelés, valamint villámvédelmi rendszert
is kialakítottak. Új, fokozott hőszigetelésű mű-
anyag nyílászárókat építettek be, új fűtési és vi-
lágítási rendszert építettek ki. Az épület belső fel-
újítása során két csoportszobát nagyobbá alakí-
tottak, valamint két új csoportszoba is megépí-
tésre került. A bútorok egy részét is kicserélték,
valamint 150 új fektető is beszerzésre került. Új
tálalókonyhát is kialakítottak új konyhai beren-
dezésekkel. Új dolgozói öltözőket és nevelői he-
lyiséget alakítottak ki. A réginél nagyobb torna-
szoba épült és teljesen átalakították a csoportok-
hoz tartozó öltözőket, vizesblokkokat is. Mind-
emellett megújultak a burkolatok, a közlekedők
álmennyezetet kaptak. Akadálymentesítették a
bejáratot, valamint akadálymentes mosdót is ki-
alakítottak. A kibővített udvar új játéktárolóval
bővült és megújult a járdák egy része is. Több
eszköz is beszerzésre került, így például hőszi-
vattyús szárítógép, és ipari porszívó is.

Bejárás a
huszárlaktanyában

AZ EGYKORI HUSZÁRLAKTANYÁBAN megva-
lósuló GULÁG GUVPI emlékhely beruhá-
zásával kapcsolatban helyszíni bejárást tar-
tottak október 3-án.
„Az EMMI, a Veritas Történetkutató Intézet
és az MNV Zrt., valamint a tervezésben
nyertes ajánlattevő DVM Group munkatár-
saival közösen megtekintettük az érintett in-
gatlanokat.” – számolt be a Facebookján
Takáts László polgármester. „A tervezők
ajánlatának megfelelően 3 hónapon belül el-
készülnek a kész tervdokumentációk is, amik
alkalmasak lesznek arra, hogy az építési be-
ruházás folyamata megkezdődhessen. Bár az
önkormányzat nem részese az eljárásnak,
ahogy eddig is, így most is felajánlottuk a
segítségünket a tervezőknek: a birtokunkban
levő régi tervrajzokat, dokumentációkat, így
az építés idejéről származó levéltári adato-
kat is átadtuk.”

Megújult épület
OKTÓBER 2-ÁN TARTOTTÁK A CEGLÉDI Tan-
kerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Ady Endre utcai épületének ün-
nepélyes átadását. Az eseményen megjelent
Gárdai Zsófia, a szakszolgálat általános fő-
igazgató helyettese. Fodor Gábor tankerületi
igazgató mondott köszöntőt, a szalag átvágá-
sában Takáts László polgármester és Földi
László parlamenti képviselő is közreműködött.

Fotó: Kisfaludi István
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Székátadó a
színházteremben

OKTÓBER 5-ÉN A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI
Központban jelképesen kicsomagolták és
birtokba vették a nézők a színházterem új
üléseit. Détári-Lukács Ágnes a Rivalda
bérlet első előadása előtt elmondta a nézők-
nek: „Az előző székek 34 évig szolgáltak és
több mint 500 ezer látogatót fogadtak, a
több mint 1000 rendezvény során. 1985-ös
átépítése után, 2019-ben újulhatott meg a
nézőtér, ahol a 470 rögzített szék után, 482
db lett az átalakítás során, melyet itt köszö-
nök meg a támogató Cegléd Város Önkor-
mányzatnak. Örömmel tölt el, hogy meg-
oszthatom, régi székeink tovább élnek a Fő-
városi Nagycirkuszban!
A munkálatok nyáron zajlottak, több ceglédi
vállalkozó bevonásával, akik nemcsak szak-
maiságukat, de lokálpatriótaságukat is ad-
ták munkájukhoz, szívükön viselték a terem
nívóját. Megújult a mennyezet festése, a
mennyezet fényforrásai, a szellőzők, elszívók
lemezei. – köszönte meg az igazgató a vál-
lalkozók munkáját, de kollégái odaadó elhi-
vatottságát is.”.

Biatorbágyi logisztikai céghez keresünk

OPERÁTORT, MINŐSÉGELLENŐRT
ÉS TARGONCAVEZETŐT

2-3 műszakos munkarendbe. Céges busszal a bejárás Albertirsa,
Cegléd, Monor, Pilis irányából ingyenesen megoldott.

Továbbá keresünk Üllőre

RAKTÁRI ÁRUKEZELŐT,
TARGONCAVEZETŐT.

Ingyenes céges busz megoldott.
Felvételi: 2019. november 21. csütörtök, 13.00 óra, Cegléd, 

Kossuth tér 5/a., Művelődési Ház 

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Akik maradtak
OKTÓBER 2-ÁN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE az
Akik maradtak című film utolsó vetítése és
az azt követő közönségtalálkozó Cegléden.
A vetítés után a George Pal Filmszínház
Huszárik Zoltán termébe érkezett a film pro-
ducere Mécs Mónika és a forgatókönyvíró
Muhi Klára. A főként fiatalokból álló kö-
zönséggel hamar szót értő stábtagok többek
között beszéltek a forgatást megelőző jogi
folyamatokról, a regény forgatókönyvvé ala-
kításáról, és arról hogyan jut el egy film ha-
zánkból az Oscar gáláig. Szó esett a filmké-
szítés folyamán felmerülő érdekességekről
és a problémákról is. Az interaktív beszélge-
tés során a résztvevők kérdéseikre is vála-
szokat kaptak. KB
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Baán-kiállítás Budapesten
OKTÓBER 14-ÉN NYÍLT BUDAPESTEN, az
Aranytíz Kultúrházban Baán Katalin ceglé-
di fotóművész és Csató Tamás festőművész
közös kiállítása. A tucatnyi festmény-fotó
párhuzamba állítása kuriózum, ritka élmény
lehet a képzőművészet szerelmeseinek. A ki-
állítást Gundel Takács Gábor ismert média-
személyiség nyitotta meg, aki Hamvas Béla
után a mágikus, elvarázsoló művészet kép-
viselőjeként jellemezte a kiállítást, amely
azonban mindenkinek befogadható és a leg-
különbözőbb személyiségek is megtalálják
azt a képpárt, amit megszeretnek és a szí-
vükben magukkal visznek az otthonukba. A
megnyitón Gyárfás István jazz gitáros és
Molnár Enikő jazzénekes is közreműködött.
„Valóban ritka a festmény és fotó kapcsoló-
dása. Hatalmas fotóarchívumomból olyan
képeket válogattam, amelyek a festmények-
hez érzelmileg, gondolatilag, vagy karakte-
rében kapcsolódnak. Sőt, együtt egy önálló
minőséget, egységet alkotnak, felerősítik
egymás hatását. A művészeti ágak, területek
átjárhatók, egymáshoz kapcsolódásukból
pedig új alkotások születnek.” – nyilatkozta
lapunknak Baán Katalin fotóművész a tárlat
üzenetéről. A kiállítás november 28-ig lesz
látható.

Veres-vers nyert
a SiópArt pályázaton

ELSŐ HELYEZÉST SZERZETT VERES TAMÁS
ceglédi költő a SiópArt országos kiírású
vers- és prózapályázatán, melyre 1000 pá-
lyázat érkezett az ország minden tájáról. Eb-
ben a népes mezőnyben sikerült Veres Ta-
másnak a dobogó legfelső fokára állnia vers
kategóriában – megelőzve az ismert magyar
író-költőt Lackfi Jánost is. A díjátadáson a
pályázókon és a szervezőkön kívül megjelent
a város polgármestere, dr. Lengyel Róbert is,
aki a díjakat is átadta a helyezetteknek.
Veres Tamás különleges tördelésű versében a
Balaton-parti természet, a madárvilág kel élet-
re. A díjazott írásokat a SióPart folyóirat közli.

Fotó: Kisfaludi István

Fotó: Krizsán E
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Ízek, illatok a paraszti
konyhából

ÍZEK ÉS ILLATOK A RÉGI PARASZTI konyhá-
ból címmel nyílt a népi táplálkozáskultúra
tárgyait bemutató kiállítás október 11-én,
mely Zakar József művésztanár néprajzi ma-
gángyűjteményét mutatja be a közönségnek
a Ceglédi Galériában. A mintegy 200 darab
tárgyat felvonultató kiállítás színes kereszt-
metszetet ad számunkra a 70-140 évvel ez-
előtti táplálkozáskultúránkról. A tárlat köz-
ponti témája a mezővárosi, paraszti, paraszt-
polgári konyha alapanyagai, azok feldolgo-
zása, tárolása és elkészítési metódusai. „A
kiállításon egy enteriőrben a paraszti ház
keresztmetszetét láthatjuk, melyben a pince,
a kamra és a padlás terébe nyerünk bepil-
lantást, ahol a tárolás eszközei és módjai je-
lennek meg, valamint tematikus egységekre
tagolva a nyersanyagok feldolgozását, tar-
tósítását, tárolását, elkészítését. A felosztás-
ban a négy évszakot és a hozzájuk társítható
alapanyagokat kívánom bemutatni.” – mu-
tatta be a kiállítást Zakar József.

Forrás: cegledikultura.hu

Tudományok
éjszakája

AZ EÖTVÖS LORÁND EMLÉKÉV KERETÉBEN
október 12-én a Kossuth Művelődési Köz-
pont Színháztermében tartották a Tudomá-
nyok éjszakája programját Cegléden. A telt-
házas előadáson a hagyományok szerint Tű-
ri László és más fizikatanárok tartottak lát-
ványos bemutatókat, kísérleteket. A prog-
ramban ókori mérések, légágyú, elektro-
mágneses, és hangtani kísérletek is szerepel-
tek. Kísérőprogramként A fizika csodái – in-
teraktív kiállítást is meg lehetett tekinteni. A
rendezvény fő partnere az Infineon
Technologies Cegléd Kft. volt. Cegléd egyik
legnagyobb munkáltatója három éve vesz
részt a rendezvényen, de az idei volt az első
alkalom, hogy a vállalat mérnök kollégái
tartottak bemutatót a Cegléden készülő fél-
vezetők felhasználási módjairól, működé-
sükről. Tűri László a rendezvény szervezője
elmondta, hogy a ceglédi Tudományok éj-
szakája 12 éves története során először adott
elő hölgy fizikus – Sári Judit az Infineon
mérnök munkatársa.

Fotó: Kisfaludi István
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Az Év Nagypapája
Pintér Gábor

A NAGYKŐRÖSÖN ÉLŐ PINTÉR GÁBOR rend-
őr alezredes, a kecskeméti rendőrség mun-
katársa lett az Év inspiráló Nagypapája az
Apamagzin idei szavazásán. A Nagykőrösön
közismert rendőrt lánya javasolta a szava-
zásra, ahol hatalmas sikert aratva, lett győz-
tes. Pintér Gábor rendőrként szakmájában is
kiváló, több országos híradásban is szere-
pelt. Többek között a közelmúltban a kecs-
keméti Malom üzletközpont tetejéről leug-
rani szándékozó férfit is az ő vezetésével
mentették meg.
Lánya ajánló írásával egy fényképet is kül-
dött, amely 5 hónapos kisfiáról készült, aki
fülig érő szájjal mosolyog, amint nagypapá-
ja a tévében megszólal.

Kis magyar gyümölcsészet
TANKÖNYVKÉNT HASZNÁLJÁK A NEUMANN
János és a Szent István egyetem mesterkép-
zésén és doktori iskolájában, de Erdélyben
és Felvidéken a szakoktatásban is dr.
Surányi Dezső tavasszal megjelent könyvét.
Az Agroinform Kiadó gondozásában megje-
lent „Kis magyar gyümölcsészet” című kö-
tet, szerzője a ceglédi történeti-ökológus,
botanikus, aki a könyvben tudományos
igénnyel, de olvasmányosan járja körül a
gyümölcs témáját minden oldalról - számos
ceglédi vonatkozást is említve. (A kötet be-
szerezhető a kiadó webáruházában.)

Állatkert az óvodában
és a kiállításon

ÓVODÁSOKNAK SZERVEZEK KIÁLLÍTÁST az
Ipartestület épületében, állatokat mintázó
színes képekből. Tanácsot, véleményt men-
tem be kérni a Deák utcai Óvodába, ahol a
vezető óvónő biztatott, hogy rendezzem meg
a kiállítást, azóta készítem a különböző kis
figurákat.
Amikor az óvodába látogattam épp az Álla-
tok világnapja volt, a gyerekek örömére vit-
tek be aranyos állatokat is. Sanyi bácsi, a
karbantartó az óvoda előtt talált egy kis sü-
nit, hazavitte, így megmentette, hogy az au-
tók el ne üssék. Azóta etette, szinte naponta
maréknyi gilisztát fogyasztott el a kis jószág
és igen nagyra nőtt. A neve Soma lett, és az
Állatok világnapján visszatért az oviba. Raj-
ta kívül nyuszik és tengerimalacka is simo-
gatható volt a gyerekek örömére. Közel 100
gyermek nézte és csodálta e kis jószágokat.
Ha kész lesz a kiállításra készített kellő
mennyiségű alkotásom, szeretettel várjuk a
város összes ovisát és volt ovisokat! A kiál-
lítás megnyitója november 3-án 15 órakor
lesz és a képek megtekinthetők lesznek no-
vember 8-ig. Szeretettel várok mindenkit!

JÓZSI BÁ’

Fotó: Nagykorosma
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Eltelt 60 év!
1959 JÚNIUS HÓNAPBAN VETT BÚCSÚT az ak-
kori VIII.B osztály, a Mészáros Lőrinc Ál-
talános Fiúiskolától. Hihetetlen, de eltelt
több mint egy fél évszázad! Ebből az alka-
lomból találkoztunk 2019. október 11-én az
általános iskolában, hogy emlékezzünk a
régmúlt időkre.
Igazgatónk-Simonyi István, osztályfőnökünk
Zsengellér Géza és 18 osztálytársunk sajnos,
már nem tudott velünk lenni. Az elért 10 osz-
tálytársunkból egyéb okok miatt csak 6-an
tudtak részt venni a találkozón. Az elhuny-
takról is megemlékeztünk az iskola által fel-

állított emlékfalnál, ahol egy koszorút he-
lyeztünk el és néma főhajtással adóztunk.
A 60 év alatt sajnos nem találkoztunk, így
most különösen felemelő volt a találkozás.
Nagyon sok emléket kaptunk iskolánktól, ta-
nárainktól. Az életben a legkülönbözőbb pá-
lyákon álltuk meg a helyünket, az élet szét-
szórt bennünket mindenhová.
Néhány közös kép elkészítése után elmen-
tünk a Rocco étterembe, ahol a finom étel
elfogyasztása után, mindenki elmesélte az
elmúlt 60 év eseményeit. Személy szerint
nagyon köszönjük a megjelent osztálytársa-
inknak, hogy eljöttek erre a találkozóra.

DARÁZS KÁROLY ÉS SZABÓ JÓZSEF szervezők

Bankkártyás fizetési
lehetőség!

Ajándékutalvány
kapható!

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP
ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 61.
Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386
www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

BUDA-HÁZÉPÍTŐ KFT TÜZÉP-FÜRDŐSZOBA SZAKÜZLET-NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET
50 cm komplett fürdőszobaszekrény 26.545 Ft-tól
Az ár tartalmazza: Fali csempe: 18 m2 - Listello: 25 db -
Padló: 6,66 m2 - komplett burkolat: 98.635 Ft

WC tetők készletről: 2.189 Ft/db-tól

Zuhanyoszlop 210x210 mm: 18.299 Ft/db-tól

Csúszásgátló szőnyegek zuhanyfülkébe, fürdőkádba: 2.689 Ft/db-tól

Laminált padlók készletről azonnal: vödrös vakolatok: 789 Ft/m2-től

OSB lapok akcióban készletről azonnal: 3.089 Ft/tábla

Gipszkarton 12,5 mm: 1.195 Ft/tábla
CPL, dekorfóliás ajtók egyedi méretben is
Díszlécek, rozetták, mennyezetburkolók, parafák készletről azonnal!
Terrán Renova Plus: 229 Ft/db

Műfű soft 35 mm: 3.899 Ft/m2 készletről

KIEMELT
AJÁNLAT



gondolat halló fülekre talált, je-
lenleg már 1800 főnél tart a tá-
mogatók száma egy külön cso-
portban, köztük autósok, kerék-
párosok és gyalogosok fognak
össze, hogy figyeljünk egymás-

ra. Ildikót férje támogatja a nemes cél érde-
kében, és a családi kasszából finanszírozva
készít figyelemfelhívó matricákat, hogy vál-
toztasson a ceglédi közlekedési morálon.
- Cegléden olyan rossz a közlekedési morál,
hogy ez így nem mehet tovább: folyamato-
sak a balesetek és gyorshajtások, figyelmet-
lenek a közlekedésben résztvevők. – mesélt
Ildikó az indíttatásról. - Tavasszal és most
ősszel is egy-egy fiatal lány halt meg ezen
okok miatt. Mi civilek úgy tudjuk segíteni
egymást, hogy felhívjuk a figyelmet a bal-
esetek okára és arra, hogy figyeljünk egy-
másra. Szeretném, ha eljutna a fiatalokig is,
hogy mennyire kevésen múlik egy élet…
- Milyen akciókat szerveztek a cél érdeké-
ben?

- Szervezünk egy autós felvonulást és mat-
ricákat terveztem és készítettem, rajta fi-
gyelemfelhívó szövegekkel. Eddig 340
matricát raktak ki ceglédi közlekedők ke-
rékpárosok, autósok. Ezek arra hívják fel a
figyelmet, hogy a halálos közlekedési bal-
esetek leggyakoribb oka a gyorshajtás, a
mobiltelefon használat és a biztonsági öv
használatának hiánya.
- Nagyon sokan hallottak a balesetről és
mégsem gondolták, hogy valamit tenniük
kellene. Téged mi motivált?
- Kérdezik sokan, de nincs személyes érin-
tettségem, nem ismertem a lányokat, de
mint anya, átérzem a szülők fájdalmát. Egy
baleset bárkivel megtörténhet, szeretnénk
elérni, hogy változás történjen, mert ha oda-
figyelünk egymásra, akkor a balesetek meg-
előzhetők. Az én fiaim még csak 4 és másfél
évesek, de én is szeretném nyugodtan elen-
gedni őket gyalog az iskolába.
- A csoportban is felvetődött, hogy egye-
sek politikai célra akarják felhasználni

A néhány hete a Mizsei úton történt halálos baleset nyomán egy ceglédi anyuka
Tóth Ildikó indított kezdeményezést. A baleset másnapján saját oldalán tett köz-
zé felhívást egy kérdéssel: vajon lenne-e 150 autós a városban, akivel közösen
motivációs kampányt indítana Cegléd közlekedésbiztonságáért.

a
Ceglédi közlekedésbiztonságért

Fotó: Krizsán E

Fotó: Farkas Zsolt

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft.

BAXI
GÁZK

AZÁNOK
MÁRKASZERVIZE - CEGLÉD

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu
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ezt a kezdeményezést. Húsvétkor a bel-
városban történt haláleset után az ellen-
zéki pártok szerveztek hasonló autós fel-
vonulást…
- Írtam is a csoportba, hogy nem szeret-
nénk, hogy politikai célra használják ezt a
kezdeményezést. Én vagyok az adminiszt-
rátor és ez egy zárt csoport, aki politizál,
kritizál, azt kizárjuk. Nem akarjuk, hogy
rombolják ezt a közösséget, pozitívan kell
egymáshoz hozzáállni.
- Milyen eredményeket látsz, mióta elkezd-
tétek a kampányt?
- Magamon is látom a változást, észreveszem,
hogy én is hibázok a közeledés során és oda-
figyelek, hogy tanuljak belőle. Folyamatosan
épül be a tudatunkba, hogy felismerjük, min
kell változtatni. Másokon is látom a jó hatást,
lelkesen jönnek és ragasztják fel a matricákat,
bevonják az ismerősöket és beszélgetni kez-
denek a közlekedésbiztonság fontosságáról.
Szeretnénk folyamatosan jelen lenni, egészen
addig míg eredményt nem érünk el, míg nem
lesz kézzelfogható változás.

Négy gyermeket gázoltak el
GYERMEKEKET GÁZOLTAK EL október 11-én
Ceglédbercelen a Dózsa György utcában. A
balesetben négy 13 év körüli gyermek sérült
meg. Úgy tudjuk, szerencsére kisebb zúzó-
dásokkal megúszták, de
kórházba kellett vinni
őket megfigyelésre. In-
formációnk szerint a
szabadidő parknál reggel
7 óra után a gyerekek az
iskola felé tartottak,
amikor hátulról a jármű
beléjük hajtott. „Egy fiú
kapta az első ütést, ar-
rébb repült 3 métert,
eszméletét vesztette egy
pár percre. Bevitték őket
a ceglédi kórházba kivizsgálásra, hárman
azóta hazajöttek, kisebb sérülésekkel meg-
úszták.” – osztott meg velünk információt
egy helyi lakos. Az üggyel kapcsolatban a
rendőrség vizsgálatot kezdeményezett.

Autós felvonulás
AUTÓS FELVONULÁSSAL DEMONSTRÁLTAK a
civilek október 12-én szombaton délután
Cegléd közlekedésbiztonságáért. Egyúttal a
Húsvét előestéjén és a két hete, tragikus bal-
esetekben elhunyt két fiatal lány, Emese és
Nikolett emlékére is gyertyát gyújtottak a
balesetek helyszínén.
A szervezők azért rendezték a hangsúlyozot-

tan politikamentes megmozdulást, hogy amint
megfogalmazták: „Jelenlétünkkel képviseljük
azt a célt, hogy több halálos baleset ne legyen
Cegléden.” A menet a Mizsei úti tollaslabda-
csarnoktól indult, ahol Nikinek gyújtottak mé-
csest, innen indult rendőri felvezetéssel az au-
tós felvonulás a belvárosba – közel száz autó
részvételével –, a Kossuth Ferenc utcán ke-
resztül. Emese halálos balesetének helyszínén
is megemlékeztek a résztvevők mécsesekkel.

Illusztráció

Fotó: Farkas Zsolt



i az, amit biztosan ígér-
hetek: őszinteséget,
nyitottságot, az önkor-
mányzat átlátható mű-
ködését, korrupciómen-
tességet, folyamatos

kapcsolattartást a lakossággal. 2100 le-
vélre válaszolva közel 500 választ kap-
tam a lakosságtól, melyben a javaslatok
80 oldalt tesznek ki, természetesen sok
átfedéssel. A javaslatok figyelembevéte-
lével alkottam meg programomat. Bizto-
san ígérhetem, hogy nem lesz 10 millió
forintért titkosított kommunikációs terv,
barátokkal kötött tanácsadói szerződés…
Számomra fontosabb az életminőség,
mint az élettelen környezet. Persze szük-
ségesek a különböző építkezések, de en-
nél sokkal fontosabb, hogy milyen esély-
lyel indulnak az életbe gyerekeink, uno-
káink” – mondta el Csáky András, majd
szólt néhány helyi közérdeklődésre szá-
mot tartó témáról.
A trágyaszag kérdésében elmondta, hogy
az európai ombudsmanhoz, vagy akár a
Strasbourg-i bírósághoz kellene fordulni.
A közlekedési problémák tekintetében,
hogy kezdeményezni fogja fix traffipax
telepítését a Kossuth Ferenc utcán, kerék-
párutak építését. Az Örkényi út rendbeté-
tele az elkövetkező évek elsőrendű felada-
ta, ezzel elkezdvén a külső területek in-
tegrálását a belső részekhez.
A volt orosz laktanyával kapcsolatban el-
hangzott: a Patkós Irma iskola ékszere a
városnak, egyszerűen megoldható lenne,
hogy az iskola hozzájuthasson az ingatlan-

hoz egyszeri támogatás vagy hosszú lejára-
tú hitel felajánlásával. A laktanya területén
otthont kereső fiatalok részére lakóingat-
lanokat lehetne is kialakítani. A környezet-
védelem jegyében minden évben a ceglédi
újszülöttek száma szerint ültetnének fát.
A Budai úti fürdővel kapcsolatban el-
mondta: a fürdő súlyos milliókat használ
el a város költségvetéséből. Külső könyv-
vizsgáló bevonásával kell ellenőrizni az
intézmény költségvetését, de szükségsze-
rű a fejlesztés is külső befektető bevoná-

sával. Az autista gyerekek jelenleg
Ceglédbercelen kapnak ellátást, miután a
Lövész utcából el kellett költözni az óvo-
da átalakítás miatt. Helyben is megoldha-
tó lenne az ellátásuk. Számos javaslat ér-
kezett: járdaépítésre, padok kihelyezésé-
re, ivókutakra,vízelvezető árkok megtisz-
títására, parkolásra. Minden javaslatot a
képviselőtestület elé fogok terjeszteni és
ami megvalósítható azt meg fogjuk csele-
kedni, ami nem, arról is el fogjuk monda-
ni, hogy miért nem. – hangzott el.

Választási fórumot tartott dr. Csáky András október 3-án a Kossuth Művelő-
dési Központ kamaratermében. A függetlenként, de az ellenzékiek támoga-
tásával induló polgármesterjelölt csaknem teltház előtt beszélt programjáról.

m
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Átláthatóság, korrupciómentesség

Fotó: Kisfaludi István
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A korrupcióra térve a polgármesterjelölt el-
mondta: „A legtöbb visszajelzést korrupciós
témában kaptam. Egy ismerősöm azt mond-
ta, szégyelli magát, de nem merte aláírni az
ívemet.” – ért beszéde végére Csáky András,
és hozzátette a legrosszabb a félelem, amit
tapasztal a városban.
Ezután kérdésekre, hozzászólásokra került
sor a jelenlévők részéről. Volt, aki ajánlotta
több évtizedes baráti kapcsolat után a jelöl-
tet a ceglédiek figyelmébe. Az egyik hozzá-
szóló azt kérte, hogy a jelölt tegyen ígéretet,
hogy a közvilágítás időben lesz bekapcsol-
va, ha megválasztják, de azt is kérték, le-
gyen ingyenes a parkolás a helyieknek,
ahogy Nagykőrösön. A lakosságból valaki
azt kérdezte Csáky Andrástól, hogy megvá-
lasztása esetén hajlandó lenne-e meghirdet-
ni a klíma vészhelyzetet?
- Az önkormányzat kommunikációja
mindkét irányban rosszul működik. A lakos-
sági jelzések nem jutnak el az illetékesek-
hez, és az önkormányzati kommunikáció
egyoldalú. – mondta egy hozzászóló. A je-
lölt azt mondta minden testületi ülés előtt la-
kossági félórát vezetne be.
- Országgyűlési képviselők, önkormányzati
képviselők jöttek el a rendezvényre, mert
Csáky Andrást szeretnék polgármesternek.
Ehhez a Czigle Egyesületre is szükség van,
erre biztassuk az ismerőseinket – mondta el
Nagy Tamás önkormányzati képviselő.
Őszinteség, tisztesség, korrupciómentesség
– erre lenne szükség, mondta valaki, – hoz-
zá tette nem szereti a „narancsosokat”. - Na-
gyon szeretném, ha októbertől nem lenne
„narancsozás”, csak tisztesség és tisztelet
minden ember iránt – reagált a politikus.
Tótin Lóránt a termálfürdő volt igazgató-
ja hozzászólásában elmondta: az önkor-
mányzat részéről való bepótlás nem a sem-
mibe folyik el, „nem szabad elfelejteni, ott
is ceglédiek dolgoznak”, vagyis ez munka-
helyeket jelent. Ráadásul az évi 160 ezer
vendég tucatnyi helyi turisztikai vállalko-
zásnak is bevételt jelent.
A sporttámogatások kérdésére reagálva
Csáky elmondta, az iskolai tömegsportot
preferálná. Kérdésre: mennyien látták a té-
vévitákat, a politika iránt érdeklődő közön-

ségnek is csak kb. 10%-a tette fel a kezét.
Csáky András is elismerte, nem nézte a vitá-
kat csak alkalmanként, de felkészült jelölte-
ket látott.
Horváth Gábor Jobbik-os önkormányzati
képviselő hozzászólásában a sporttámogatá-
sok rendszerét kritizálta, ami kormánypárti
közeli személyek zsebében landol. „Foci-
csapatunk harmadosztályú játékát 500 milli-
ós lelátóról nézzük, de hol vannak a kerék-
párutak? Hadd döntsük el mi, mire van
szükségünk! – mondta a képviselő és példá-
kat hozott ellenzéki vezetésű városokra,
amelyek ugyanúgy fejlődnek, de sportcsar-
nokok nélkül.
Csáky András zárszavában kifejtette: mára
a legtöbb döntés fentről születik, 30 évvel
ezelőtt nem ezért kezdtem el politizálni.
Minden képviselőnek egyben példának
kell lennie tisztességből, ezért nem vállal-
ta pártok támogatását. Felszólította a hall-
gatóságot, minél többen menjenek el sza-
vazni, hogy a nyertesnek megfelelő legiti-
mációja legyen.

Gyümölcsfa,
díszfa

TERMELŐI ÁRON!
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat

konténeres díszfák, gyümölcsfák, díszfák,
oltott szõlõfajták széles választékával.

Nyitva: H-P: 8-17 óráig,
Sz: 8-13 óráig
2700 Cegléd Külsõ-Budai út
/Sorompónál/
Tel: 30 278 1676
30 218 5065

www. j a k s i c s f a i s ko l a . hu



ásnap a CTV oldalán je-
lentették meg válaszait a
nézői kérdésekre, ahol
azt is megkérdezték: mi
az első három intézke-
dés, amit megválasztása

után tenne: „ha más fontosabb dolog nincs:
Trágyaszag, Gyorsulási verseny, PIMI.” –
írta dr. Csáky András.

KAMPÁNYTÉMÁVÁ VÁLT A MIZSEI ÚT ÜGYE
is – a kezdeményező civilek határozott ké-
rése ellenére.
Október 8-án Gál Béla szervező kezdemé-
nyezésére lakossági fórumot tartottak, majd
petíciót és aláírásokat adtak át Horváth Gábor
önkormányzati képviselőnek, hogy továbbít-
sa kérésüket a városvezetés felé, hogy a
Mizsei út mentén járdát és gyalogátkelőt lé-
tesítsenek. A képviselő nem a regnáló polgár-
mesternek adta át a petíciót, hanem dr. Csáky

András polgármesterjelöltnek. Gál Béla nyílt
levelet írt az ügyben, hogy ne használják fel
politikai haszonszerzésre a kezdeményezésü-
ket. Ezután sajtótájékoztatót tartott Földi
László országgyűlési képviselő és Takáts
László polgármester is a helyszínen.

BEMUTATTÁK A FIDESZ VÁLASZTÁSI prog-
ramját is: a Kossuth téren megtartott sajtó-
tájékoztatón Takáts László polgármester
Fidesz-KDNP helyi önkormányzati válasz-
tásokra írt választási programját ismertette
október 4-én. Október 8-án pedig választási
fórumra várták a párt szimpatizánsait a Mű-
velődési Központ kamaratermébe. A polgár-
mester az elmúlt időszak eredményeit, vala-
mint a következő önkormányzati ciklus ter-
veit mutatta be, egyúttal megemlékezett ar-
ról is,1989 novemberében, éppen 30 évvel
ezelőtt gyűlt össze Cegléden néhány fiatal,
hogy megalapítsa a Fidesz ceglédi csoport-
ját. Takáts László beszéde után Földi László
országgyűlési képviselő is dicsérte Cegléd
fejlődését és biztatta a jelenlévőket, hogy tá-
mogassák a Fidesz jelöltjeit szavazatukkal.
A 30 éves születésnap alkalmából közös
énekléssel, tortával zárták az estet.

OKTÓBER 5-ÉN SZOMBATON a ceglédi ellen-
zéki összefogás és a helyi Momentum szer-

Elmaradt a polgármester jelöltek ha-
gyományos televíziós vitája október
7-én, mert dr. Csáky András korábbi
bejelentése értelmében nem ment el
a Cegléd tévé stúdiójában megren-
dezett vitára.

m
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Fotó: Kisfaludi István

Fotó: Krizsán E
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vezet meghívására Ceglédre láto-
gatott Dr. Cseh Katalin az Euró-
pai Parlament képviselője és a
Renew Europe frakció alelnöke,
aki Varga Franciskával a Momen-
tum helyi elnökével közösen tartott
lakossági tájékoztatót.
A Momentum elnöke lapunknak
beszámolt arról, hogy „a képvise-
lőasszony cáfolta Szijjártó Péter
nyilatkozatát, miszerint a város
jövője akkor biztosított, ha
fideszes városvezetés kerül hata-
lomra ismét, és beszédében ki-
emelte, hogy „számos olyan for-
rás van az Európai Unióban, amit
a magyar önkormányzatok nem
akarnak lehívni, nem akarnak kihasználni és
ezek a források rendelkezésére állnak az el-
lenzéki városvezetésnek is. Olyan célzott
forrásokról van szó, amit a városok zöldíté-
sére, közlekedésfejlesztésre, az idősekkel
foglalkozó kapacitások bővítésére közvetlen
lehívhatók”.– számolt be Varga Franciska.

A VÁLASZTÁSOK ELŐTT UTOLJÁRA VÁRTA
fórumra a 2-es számú választókerület lakóit
Fehér István. A Czigle Egyesület jelöltje ar-
ról beszélgetett az ott élőkkel, mi az, ami
leginkább gondot okoz a városrészben. Fe-
hér István elmondta: ezekből a gondokból ő
is nagyon sokról már tud, hiszen egyrészt
korábban itt élt, másrészt több száz lakót ke-
resett fel az elmúlt időszakban.

Ikonikus kampányplakát
HÁNYATOTT SORSA VOLT LÁSZLÓ ÁGNES
3. körzetben indult képviselőjelölt plakátjá-
nak, amelynek híre bejárta az országos mé-
diát. „Ahogy a teljesen nyilvánvalóan rosz-
szabb anyagból, és teljesen nyilvánvalóan
hanyagabb módon rögzített ellenzéki kam-
pányanyagokkal lenni szokott az egész or-
szágban mindenütt, az övéi is rendre eltűn-
nek és összetörnek. Ebbe beleunva készült el
a választás ikonikus plakátja – a jelölt állít-
ja, nem ő csinálta, hanem egy ott lakó. A
plakát sorsa tette aztán a történetet teljesen
kerekké. László Ágnes egy későbbi posztja
szerint ugyanis azt is ellopták.” – írta meg
többek között az index.hu.

Cegléden prémium minőségű
belvárosi társasházban

75-140 m2-es lakások
megvásárolhatók, leköthetők

- hőszivattyús hűtés-fűtés
- napelempark

- választható exkluzív
burkolatok, szaniterek

- elektromos, távirányítós redőnyök

Érdeklődni: 06/20 915-3389
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KÍNÁLATUNKBÓL:
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BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

Gerjementő program
FAZEKAS LÁSZLÓ ALBERTIRSA újraválasztott
polgármestere a facebook-on tette közzé, hogy
kezdeményezni fogja a Gerje megmentésére
vonatkozó komplex program kidolgozását.
„A Gerje, abból a hét településből, amelynek
határát érintve csordogál, valaha hatban a
legjelentősebb élővíz volt. Aztán a Duna-
Tisza közén évszázadnyi ideje tapasztalható
talajvízszint esés és egyéb tényezők hatásá-
ra mindinkább csökkent a vízhozama, s
több évtizeddel ezelőtt visszaminősíttetett
„időszakos vízfolyássá”. A medrébe be-
vezetett ilyen, s olyan összetételű vizek
tovább rontják az állapotát. Tisztában va-
gyok vele, hogy a nyár végén történt me-
dertakarítás nem sokkal több tüneti keze-
lésnél. (…) Ezért november hónapban
felveszem a kapcsolatot a Gerje völgy te-
lepülései, az illetékes természetvédelmi
és vízügyi hatóságok, a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Park
vezetőivel. Kezdeményezem náluk olyan

közös munkacsoport létrehozását, amelynek
célja a Gerje megmentésére vonatkozó
komplex program mielőbbi kidolgozása.
Meggyőződésem, hogy a Gerje – Perje Víz-
szabályozó Társulat (e szervezet tevékeny-
ségének köszönhető a Gerje jelenlegi me-
dernyomvonala) megalakulásának 170. év-
fordulójára, 2023-ra egy ilyen, a Homokhát-
ság egészének problémakörébe helyezett
válságkezelő program meghozhatja első
eredményeit.” – fogalmazott a polgármester.



mai napon tettem egy sétát a
családommal a Budai úti strand-
fürdő tavánál. Korán kiértünk,
délután négykor még alig volt
valaki. Az első körben szinte
csak egy kis csapat fiatallal ta-

lálkoztunk, akik az egyik kis fedett ülőhe-
lyen mulattak. Nyolcan, tízen lehettek, fiúk
lányok vegyesen és önfeledten kacarásztak,
kurjongattak. Talán a vodka oldhatta fel ki-
csit a gátlásaikat, ami az asztalon hevert, de
ki tudja. Korán érik a mai fiatalság, tizen-
négy-tizenöt évesek ha lehettek...
Gondtalanul továbbhaladtunk, majd fel-
váltva a tájban és kisfiunkban gyönyörköd-
tünk. Féltávon lehettünk a félig elkészült
keskeny futókörön, amikor zúgást hallot-
tunk a hátunk mögül. A korábbi társaság

egyik fiatal fiútagja akarta lenyűgözni a
mögötte ülő lányt azzal, hogy ő ittasan is a
piros úton tudja tartani a motorját. Mikor
közelebb értek, a fiú üveges tekintettel szá-
nakozva elnézést kért, majd továbbhajtot-
tak. Közben a látogatók száma is meg-
emelkedett, így sokaknak kellett kitérni az
útjukból. A kör végeztével úgy döntöttünk
feleségemmel, hogy megteszünk még egy
kört. Jó idő volt, korán volt még hazamen-
ni. Mikor újra elértük a fiatalokat, már azt
hittük, nem tudnak meglepni bennünket. A
társaság két fiútagjának azonban melege
lett, így gyorsan vetkőzni kezdtek, hogy a
tóban enyhítsék a forróságot. Pár pillanat-
tal később egy „Ez hideg g***!” felkiáltás-
sal jókedvűen visszaszaladtak barátaikhoz,
közvetlenül egy fa árnyékába, amelyen a
fürödni tilos tábla pihent szelíden. Eztán az
idősebb fiú még vizesen felrohant a fehér
zúzottkő rakásra, majd visszatért társaihoz.
Jól érezték magukat így nyárutón, nem za-
varta őket senki. Mi befejeztük körünket,
majd hazafelé indultunk élményeinkkel,
emlékeinkkel…”

P. Nándor olvasónk küldte meg la-
punknak az alábbi levelet, melynek a
„Kedves történet” címet adta és a Bu-
dai úti fürdő tavánál szerzett „élmé-
nyeiről” szól.

a

Olvasói levél
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„Élmények” a Fürdő tónál
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Civil összefogás
a Mizsei útért

OKTÓBER 8-ÁN CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSRE
lakossági fórumot tartottak a Mizsei út mellet-
ti utcákban élők. Mint ismeretes, a Ceglédről
kifelé vezető úton közel két hete egy újabb fi-
atal lány vesztette életét, ezért a helyi lakosság
különösen égetőnek érzi a balesetveszélyes
helyzetek feltárását és kezelését.
„Akik használják ezt az útszakaszt, tudják,
hogy itt az autósok, motorosok zöme a sebes-
ségkorlátokat be nem tartva vezet, és a gya-
logosokat se gyalogátkelőhely, se forgalom-
lassító eszköz nem védi. Problémás továbbá,
hogy a Sáska utcától a város, Csemő felé eső
széle felé haladva, a betorkolló utcák felől
nincs gyalogos forgalomra alkalmas járda
kiépítve, így a gyalogátkelő telepítése továb-
bi hiányosságokba ütközik.” – hangzott el a
szervezők – Gál Béla és Obrácz-Nagy Ágnes
– részéről, akik gondolatindító fórumra invi-
tálták az érintett lakosságot, illetve az önkor-
mányzat részéről meghívták Ifj. Károly
Ferencet és Tarr Felicián képviselőjelölteket.
A fórumot megelőzően az illetékes képvise-
lőjelölt és Takáts László polgármester kör-
zetbejárásuk alkalmával személyesen egyez-
tettek a szervezőkkel, így a fórumon Károly
Ferenc már a lehetséges alternatívákat is-
mertette, illetve közbenjárásáról biztosította
a megjelenteket.
Gál Béla – a lakosságot képviselni hivatott
szervező – az összejövetelen leszögezte:
nem politikai indíttatású a megmozdulás,
semmiféle párt nem áll a szervezők mögött.
A város itteni lakosai kérik az önkormány-
zatot, hogy segítsenek a probléma megoldá-
sában, és ő maga örömmel konstatálta a pol-
gármester pozitív hozzáállását. A fórumon
átadásra került a helyiek által aláírt petíció is
Horváth Gábor képviselőnek. A jövőben a
szervezők egy konstruktív együttműködés-
ben reménykednek mind az újonnan alakuló
testülettel, mind az érintett lakossággal.

OBRÁCZ-NAGY ÁGNES

Kisiskolások adományoztak
KISISKOLÁSOK FOGTAK ÖSSZE, hogy adomá-
nyokat gyűjtsenek annak a hétgyermekes pi-
lisvörösvári családnak, akiknek a közelmúlt-
ban leégett a háza.
Néhány csemői gyerek a médiából értesült
arról, hogy a család legkisebb, 3 éves kislá-
nyának, Miának egyetlen kismackója maradt
meg a játékai közül a tűzeset miatt. A gyere-
kek úgy döntöttek segítenek és szüleiket, va-
lamint ceglédi sportegyesületeket is bevon-

tak az adománygyűjtésbe. Cegléden A Spirit
SE, a CVSE vízilabdásai és az Erőmű edző-
terem vendégei, ceglédi diákok és szülők
adakoztak a mindenüket elveszítő családnak
ruhákat, gyerekjátékokat, ceruzákat, tartós
élelmiszereket, mesekönyveket, televíziót,
széket, riasztót, csillárokat, szőnyeget…
Az adományokat október 11-én pénteken
szállította el egy ceglédi apuka a Várkonyi
családnak, akik hálásan fogadtak mindent.
„Nagyon szépen köszönünk mindent. Hatal-
mas volt az öröm, Mia micimackóval aludt
el… a csomagok felét se tudta megnézni,
mert a nagy izgalomban elaludt. Fantaszti-
kusak a srácok, akik hihetetlen mennyi ked-
vességgel, szeretettel írtak nekünk és
Miának”. – írta az édesanya Judit és a festő-
művész édesapa Balázs a támogatóknak.
A Várkonyi család ezúton is mindenkinek
köszönetet mond, akik segítettek. Büszkék
lehetnek a szülők azokra a gyerekekre, akik
önállóan kezdeményeztek, összefogtak és
ilyen példaértékűen cselekedtek egy bajba-
jutott család érdekében.

Civil



A városvédők hírei
A KÖZELMÚLTBAN MATISZLOVICS TIBOR
igazgató vezetésével művészekből álló bi-
zottság zsűrizte a Béke téren – az egyesület
által – felállított kannafát, a bizottság „a
kész művet elfogadta”.

A VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET CSALÁDI rendez-
vényként, ismét látogatást szervezett a Re-
formátus Templomba. A csoportot Hánka
Levente nagytiszteletű lelkész úr szívesen
fogadta, és tájékoztatást adott az épület tör-
ténetéről. Ezt követően a résztvevők megte-
kintették Cegléd szép panorámáját.

A „SÉTA KOSSUTH VÁROSÁBAN” című vetél-
kedőn, a II. helyezést elért városvédő csapat
részére jutalomként Reznák Erzsébet múze-
umigazgató, rendkívül érdekes, exkluzív tá-
jékoztatót tartott, eddig még nem látott do-
kumentumok bemutatásával. KI

GimiZuvizU
MI ÚJSÁG A GIMNÁZIUMBAN VIZUális művé-
szetek terén? Röviden GimiZuvizU. Erre adtak
választ a gimnázium tanulói, akik több tucat pá-
lyamunkát nyújtottak be a szeptemberben meg-
hirdetett kiírásra. A beérkezett művekből nyílt
kiállítás október 10-én a gimnázium dísztermé-
ben. Először Sasvári Angelika 10. d osztályos
tanuló GiMizuViZu című saját szerzeményét
adta elő zongorán. Ezután a megjelenteket
Volter Etelka intézményvezető-helyettes kö-
szöntötte, majd Mező István a gimnázium Mi-
nősített Tehetséggondozó Műhelyének prog-
ramfelelőse szólt a tehetséggondozás fontossá-
gáról, majd Rónai Gábor művésztanár mind-
egyik beérkezett alkotásról/alkotóról mondott
pár szót. A megnyitó végén 4 korosztályban ér-
tékelték az alkotásokat. A díjakat Bús Réka volt
gimnazista diák adta át, a díjazást a gimnázium
diákönkormányzata és a Benedek Péter Rajzkör
támogatta. Forrás: CKLG FB
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ilyen továbbtanulási
eredményeket hozott az
elmúlt tanév?
- Számunkra a nyári
szünet nemcsak a pihe-
nésről szól, hiszen

együtt drukkolunk a diákjainkkal, hogy si-
kerüljön mindenkinek a felvételi, s ott ta-
nulhassanak tovább, ahol szeretnének.
2019-ban 118-an jelentkeztek tovább tanul-
ni, s örömmel mondhatom, hogy 113-uknak
sikerült, ami 95 %-os
eredmény! Nagy
öröm a számunkra,
hogy tanítványaink
kb. 60 %-a az 1. he-
lyen van benn, tehát
megint van ceglédi
gimis például a
Corvinus nemzetközi
gazdálkodás szakán,
az ELTE jogi karán,
az Eötvös József
Collégiumban vagy a
Semmelweis Egye-
tem általános orvosi
karán. De mindenkire
büszke vagyok, aki
bejutott, hiszen elit
budapesti vagy egy-
házi gimnáziumok ta-
nulóival kellett verse-
nyezniük!

- Milyen szempontok szerint döntenek gim-
nazisták?
- Nagyon fontos, hogy a végzősöket február
elejére felkészítsük, hogy a lehető legjobban
tudjanak dönteni, ki merre veszi az útját.
Nehéz a dolguk, hiszen a vágyakat, álmokat
kell összhangba hozni a képességekkel, az
addig befektetett munkával, de mérlegelni
kell azt is, hogy ki milyen érvényesülési le-
hetőségeket keres az életben. Sok-sok be-
szélgetés van ilyenkor a szülőkkel, ismerő-

A nyáron minden gimnázium izgalommal várja a híreket, hogy a már végzett ta-
nítványoknak sikerül-e a kiválasztott pályán elindulni, bejutnak-e egyetemre, ho-
gyan boldogulnak az életben. A ceglédi Kossuthból idén 113 főt vettek fel egye-
temekre, és emellett a végzős évfolyam tanulói 146 nyelvvizsgát is megszerez-
tek – mindkettő rekord az intézmény történetében. Az eredményekkel kapcso-
latban kérdeztük Gulyás Zoltán igazgató urat:
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Rekord számú nyelvvizsga és felvételi



siker a Gimiben
sökkel, s természetesen a kollégáimra is szá-
míthatnak a gyerekek, így végül mindenki
megtalálhatja a számára testhez álló pályát.
- Azt mindenki tudja, hogy a nyelvvizsga
megszerzése nagyon fontos, sikerül ez a
ceglédi gimiseknek is?
- Igen, a végzős évfolyamunk 146 sikeres
nyelvvizsgát tett le, köztük 27 felsőfokút.
Mi csak a komplex, tehát a teljes vizsgát
számítjuk, és így még imponálóbb az adat.
Több éves munka ért be: változtattunk a
nyelvi sávok rendszerén, az ELTE –
ORIGO Nyelvi Centrum referenciaintézmé-
nye lettünk, idén 15 kollégám Erasmus pá-
lyázaton külföldi továbbképzéseken vett
részt – ezekkel tovább erősítettük a nyelvi
képzésünket. Elértük azt, hogy egyre többen
akarnak letenni felsőfokú vagy két nyelvből
középfokú nyelvvizsgát. Ám szerintem jobb
lenne használható nyelvtudásról beszél-

nünk, és azt gondolom, ebben
is jól állunk.
- A vidéki iskolák között a
Kossuth Gimnázium előkelő
helyen szerepel. Minek kö-
szönhető ez?
- A kollégáim sokat és jól dol-
goznak a diákokkal, a diákok
sokat tanulnak, s a szülők ere-
jükön felül egészítik ki az is-
kola anyagi-technikai feltét-
eleit. Köszönöm mindenki-
nek, mert az eredmény az
egész közösség közös sikere.
Egyébként a 95 %-kal sikerült
javítanunk az utóbbi időszak
legjobb eredményén: 2013-
ban „csak” 94 %-os volt a to-
vábbtanulási mutatónk. A 113
sikeres felvételi és a 146
nyelvvizsga méltó lezárása az
ünnepi, 120. tanévünknek.

Szövegértési verseny
OKTÓBER 8-ÁN A TÁNCSICS MIHÁLY Általá-
nos iskolában immár 9. alkalommal rendez-
ték meg a Benedek Elek nevével fémjelzett
kistérségi szövegértési versenyt.
Ebben az évben 16 iskola 160 kisdiákját kö-
szönthettük az ünnepélyes megnyitón. A ha-
gyományokat kö-
vetve a 81 tanulót
számláló harmadi-
kosoknak egy me-
sét, a 79 fős negye-
dikes mezőnynek
pedig egy mondát
kellett feldolgozni-
uk. A változatos
feladatokban a je-
lentkezők próbára
tehették tájékozott-
ságukat, figyelmü-
ket, a szöveget értő és értelmező képességü-
ket, összemérhették szókincsük gazdagságát,
kifejezőkészségüket. A feladatlapok megírá-
sa után tartalmas programokkal várták a dél-
utános tanítók a gyerekeket a javítás ideje
alatt. 3. osztályosok közül első lett Szabó
Vince Arany János Református Általános Is-
kola Nagykőrös, 4. osztályosok közül pedig
Zsolnai Szófia Szent Kereszt Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda diákja.

VINCZE JÓZSEF ZSOLTNÉ szervező pedagógus

Német cserediákok
NÉMET CSEREKAPCSOLAT KERETÉN BELÜL
21 diák és két tanárnő érkezett Dachauból az
Ignaz Taschner Gimnáziumból Ceglédre. Az
immár 28 éve tartó partnerkapcsolat során
több mint 600 diák és 20 tanár vett részt az
eleinte évente, később kétévente megrende-
zett programokban. A német diákokat idén is
a ceglédi gimnazisták várták vendégséggel és
számos programon vettek részt a következő
napokban. Ellátogattak ceglédi városnézés
során a Kossuth és a Dobmúzeumba, előadá-
sokat tekintettek meg, amelyben német nyel-
ven került bemutatásra hazánk történelme és
kultúrája. De sportprogramok és budapesti
városnézés is szerepelt a programban.
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alandorok kíméljenek és kerüljenek
bennünket! Csak olyan tanulók
jelentkezését várjuk, akik való-
ban tanulni és fejlődni szeretné-
nek! Három tagozatra hívjuk
jelentkezőinket:
Az általános tagozatra olyan ta-

nulókat várunk, akik az érettségi megszerzése
után reál- vagy humán vonalon szeretnének
továbbtanulni. Pedagógusi, orvosi hivatást vá-
lasztanának, vagy esetleg műszaki és infor-

matikai területen képzelik el a jövőjüket. A
négy év alatt személyre szabott oktatással se-
gítjük diákjaink felkészülését! Ezen a tagoza-
ton is kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás! El-
ső idegen nyelvnek választható az angol, a né-
met, spanyol heti 6 órában tanuljuk, ezen felül
az ingyenes nyelvvizsga felkészítés tovább
emeli az idegen nyelvi órák számát! Második
idegen nyelvnek lehet választani az angolt,
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A Patkós Irma Gimnázium és Művé-
szeti Szakgimnázium GIMNÁZIUMI ta-
gozatának kódját jelenti a sejtelmes
0001-es számsor! A jelentkezési lapo-
kon a 8. osztályosoknak ezt a tagozat-
kódot kell feltüntetni, ha a ceglédi Pat-
kós Irma Gimnáziumban szeretnének
továbbtanulni!
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A 0001-es kód



németet, spanyolt, olaszt, franciát, oroszt és a
2020-as tanévtől a kínait. A középszintű érett-
ségire történő felkészítés mellett mindenkinek
alanyi jogon, díjmentesen biztosítjuk a to-
vábbtanulásához szükséges tantárgyakból az
emelt szintű felkészítő foglalkozásokat!
A dráma tagozatra olyan diákokat várunk,
akik humán vonalon szeretnének tovább ta-
nulni. Tanárképző szakokra, média és kom-
munikációs szakokra, színész vagy dráma-
pedagógus szakra szeretnének továbbmenni.
Emelt szintű oktatást biztosítunk nekik
azokból a tárgyakból, amelyeket felvételihez
előírnak nekik. Újságok, rádiók és TV csa-
tornák leendő munkatársai előszeretettel vá-
lasztják ezt a szakot. Az idegen nyelvekre
ugyanazok az ismeretek vonatkoznak, ami-
ket az általános tagozatnál olvashattak!
A testnevelés tagozaton egyéni tanrenddel
tanulnak élsportolóink, válogatott kerettagok,
egyesületnél leigazolt sportolók. Iskolánk sa-
ját klubcsapatában teremfocival és röplabdá-
val foglalkozhatnak diákjaink. A testnevelés
tagozaton felkészítjük őket az emelt szintű
testnevelés érettségire. A különböző helyszí-
nek és sportcsarnokok között az iskola saját
autóbuszával vagy bérelt járművel szállítjuk
az osztályokat. A versenysport mellett nagy
hangsúlyt fektetünk a szabadidős sportokra,
a fitneszre, és az egészséges életmódra való
nevelésre. Az idegen nyelvekre ugyanazok
az ismeretek vonatkoznak, amiket az általá-
nos tagozatnál már olvashattak!
Minden tagozatra érvényes módon:
A testnevelés órákba építve néptáncot és tár-
sastáncot is tanulnak! Tanulóink hazai és
külföldi tematikus kirándulásokon is részt
vesznek, ezek a programok a tanulói jogvi-
szonyhoz kötődő kötelező elfoglaltságok. Az
iskolában TANDÍJ NINCS!
Az elméleti oktatás helyszíne: 2700 Cegléd,
Széchenyi út 16.

Szeretettel várjuk leendő diákjainkat 2019.
november 9-én (szombat) 9 órakor BEIS-
KOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓT és hely-
színbejárást tartunk. Az értekezlet helye a
Kossuth Művelődési Központ kamara terme.
( Cegléd, Kossuth tér 5/a., 1. emelet).

ANDÓ LÁSZLÓ igazgató

Iskolaközi csillagászkodás
IMMÁR KÉT ÍZBEN JÁRTAK MÁS középiskolá-
ból osztályok szeptemberben a Török János
középiskolában. A nyáron az iskola aulájá-
ban létrehozott Naprendszer-modell ad lehe-
tőséget arra, hogy a csillagászati földrajzot
így is tanulhassák más helyszínen a diákok.
„A Kossuth Gimnáziumból, a Patkós Irma
gimnáziumi tagozatából és a Közgazdasági
szakgimnáziumból érkezett tanulók interak-
tív módon, közös számításokkal tarkított elő-
adáson gyakorolhatták és egészíthették ki tu-
dásukat ebben az iskolák közötti együttmű-
ködésben” – nyilatkozta lapunknak Orosz
Tamás mesterpedagógus előadó.

Előadás a gimiben
OKTÓBER 9-ÉN DR. MUHORAY ÁRPÁD a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense
tartott előadást a 2010 októberében történt
vörösiszap-katasztrófáról a gimnázium díszter-
mében. A katasztrófa után Dr. Muhoray Árpád
volt a mentési munkálatok vezetője. Az előadá-
son többek között szó esett a mentési művele-
tekről, a katasztrófa okozta károkról és a kör-
nyezeti elemek helyreállítási munkálatairól is.



közönséges vagy paraszt muskát-
li (Pelargonium zonale) a XIX.
század eleje óta nálunk is egyre
népszerűbb. A virágkorát a két vi-
lágháború között élte, a ’60-as
évektől egyre többet láttak a ma-

gyarok alpesi házakat, így megnőtt az érdek-
lődés a kaszkád muskátlik iránt. Oka van,
hogy ezt hangsúlyozzuk, mivel a hagyomá-
nyos muskátlik kevés öntözést, a kaszkádok
azonban sokkal több vizet igényelnek. Továb-
bi gond ered a muskátli talajából, mivel sza-
porítani laza tőzeges földbe szokás, ami nem
azt jelenti, hogy abban kell meghagyni, mert
az öntözővíz kiszalad belőle, legtöbbször a
kerámia kaspóba. Az öntözés meg szorgalma-

san megtörténik naponta. Pedig külön készí-
tenek muskátlinak való tápoldatot, ami a má-
sik bajt tudná orvosolni: a tápsók hiányát. Van
a hagyományos muskátliknak még egy gond-
ja, a teleltetés, ennek már többször is leírtuk a
módszerét.
Vegyük akkor elő a növényföldrajzi ismerete-
ink, megkeresve a nemzetség igazi hazáját.
Mintegy 200 faj tartozik ide, a rokonságában
számos nemzetség él a Kárpát-medencében
is. Dillenius 1732-ben figyelt fel a nemzetség
több fajára, majd Charles L’Héritier 1789-ben
a génuszokat különválasztotta; a nevet, a gö-
rög pelargósz alapján kapta, mivel a termése
a gólya csőréhez hasonlítható. Cserje, félcser-
je; a törzse a szukkulens geofitákra jellemző.

Indokolt ez a fizi-
ognómiai alak,
mert Dél-Afrika
félsivatagi részén
élnek. Több tör-
zses faja valódi
fás szár, gyakran
néhány hajtást
nevelve, sivatagi
túlélőnek tekint-
hető. Virága na-
gyon egyszerű, a
vadfajok mindig
szimplák, mégis
nagyon kedvelik
a viráglátogató
rovarok, mert
hosszú pártacsö-
vet képeznek, s
benne a nektár
mennyisége is
csalogató. Külö-
nösen a lepkék,
részben a posz-
méhek is látogat-
ják.

a
Tudomány
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Tények és növényi igények
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Mediterrán övezetben a közönséges muskátli
30-40 éves cserjéivel is találkozhatunk, bizo-
nyítva, hogy szívós évelő cserjék. Jól megta-
lálják a helyüket a társulásokban, noha alattuk
sekély talajréteg található. Levélalakban a pet-
rezselyem muskátli tér el, mely fodros és na-
gyon kellemes illatú; viszont nálunk csak rit-
kán virágzik, magot nem is hoz. A muskátlik
virágmérete ugyancsak különböző, a szirom-
levelek színe és mozaikossága sokféle. A pap-
rikapiros, bordó, fehér, rózsaszín és legkülön-
félébb tarka szirmú létezik. A természetes fa-
jok forma- és színgazdagsága sokkal szűkebb,
a nemesítők nagyon kitágították a muskátlik
készségét a sokféleség gyarapításában.
Ezideig nem ismert sárga és kék virágú mus-
kátli, de „majdnem fekete” vad fajt ismerünk.
Egyik évfolyamtársam családja nagyon híres
muskátli tenyésztő volt Vásárhelyen, Imre ba-
rátom annyira szerelmese volt e virágnak,
hogy nem kis ügyeskedéssel 1971-ben elment
Dél-Afrikába. Egyik legutóbbi jelentkezése-
kor beszámolt arról, hogy a molekuláris
genetikusok sárga és kék virágú muskátli elő-

állításán is fáradoznak. Miközben sok fejtö-
réssel De Candolle 12 algénuszba sorolta a
200 muskátli-fajt, forradalmi változások tör-
téntek a ’90-es években, a szisztematikában.
A 90-es években genetikai elemzések nyomán
3 kládba oszthatták a muskátlikat, amit egy kí-
nai származású genetikus 7 kládra bontotta. Ez-
zel a nemesítői munka felgyorsult, kevesebb
spontán próbával érnek el újabbnál-újabb for-
mákat. Természetesen van a folyamatnak szá-
mos csapdája is, mert ha megfelelő gondosság-
gal nem őrizzük a genetikai értékeket, a génfo-
lyás olyan mértékű lehet, amit már nehéz lesz
kezelni és helyes irányba visszafordítani.
Korántsem hihetjük, hogy a rokonsági és evo-
lúciós kérdések megoldódtak. Legutóbb
Röschenbleck és munkatársai a Fokvárosi
Egyetemen más eredményre jutottak, mint
más kutatócsoportok. A molekuláris genetika
jelenleg fénykorát éli ugyan, persze sok súlyos
kérdés mégis megoldatlan, ezt az is mutatja,
hogy 250 fontos élelmiszer alapot jelentő vad-
faj eltűnt – erre meg nincs megoldásunk.

ESDÉ

Gyümölcsfa és
téli alma vásár

A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag
Nonprofit Kft. Ceglédi Fióktelep

2019. október 15-én megnyitotta
faiskolai lerakatát!

Vírusmentes minõségi gyümölcsfa oltványok
széles választékával várjuk vásárlóinkat.

Cegléd, Szolnoki út 52. Nyitva: H-P 8-15, Szo 8-12 óráig
Érdeklõdni lehet: 06-70/682-0307



urópában és Nyugat-Ázsiában
honos (kelet felé Mongóliáig) a
bütykös hattyú. Egykor a mo-
csarakban és vizekben gazdag
Közép-Európában mindenütt
megélt, de a vadászattal és to-

jásgyűjtéssel szinte kiirtották, és feltehető-
leg csak Észak-Európa mocsaraiban ma-
radt meg. Az elmúlt évszázadokban ismét
telepítettek hattyúkat a parkok halastavai-
ra. Tudomásom szerint betelepítették
Izland, az Amerikai Egyesült Államok,
Ausztrália, Új-Zéland, Dél-afrikai Köztár-
saság területére is.
Testhossza 145-160 cm, szárnyának fesztá-
volsága 210-240 cm. A gúnár testtömege 9-
14 kg, a tojóé 7-11 kg, az egyik legnagyobb
testű röpképes madár. Tollazata tiszta fehér.
Szeme barna, csőre vörös, nevét adó bütyke
és kantárja fekete, lába barnás fekete vagy
tiszta fekete, nagy széles úszóhártyával. A
bütyök a hímnél nagyobb, mint a tojónál.
Álló- vagy lassan folyó vizeken költ, mert
bőséges táplálékra van szüksége. Táplálé-
ka vízinövények részeiből és magvaiból,
rovarokból, férgekből, kagylókból, apró
kétéltűekből és halakból áll. Hosszú nya-
kával a tófenékről tépi a táplálékát, ahol a
récék már nem jelentenek konkurenciát.
Természetesen vándormadár, télen 1000
km-nél többet is megtehet, hogy Európa
enyhébb területein teleljen. A parkokba be-
telepített példányai gyakran a nagyvárosok
be nem fagyott vizein maradnak, ahol min-
dig eteti őket valaki.
Hosszas, csapkodó vízfelszíni nekifutással
emelkedik fel, de ha már a levegőben van,
kitartóan repül. Repüléskor evezőtollai
messziről hallható fütyülő hangot adnak.
Akár a többi réceféle, vedléskor egyszerre
veszíti el összes evezőtollát, és ilyenkor át-
menetileg röpképtelenné válik. Fogságban

akár 50 évig is elél, de szabadon ritka a 10
évnél idősebb madár.
Az ivarérettséget 2-3 éves korban éri el, mo-
nogámok. A hattyú párok násza a téli hóna-
pokra esik. Ilyenkor szorosan egymás mel-
lett úsznak, és azonos ütemben mozgatják
nyakukat. A fejüket oldalra hajtják, megha-
jolnak, és a vízbe mártják csőrüket, nemrit-
kán a partner nyakát átkulcsolva.

e
Képekben
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Bütykös hattyúk Cegléden

Hattyú-nász egy pillanata

A tojó üli a tojásokat



Márciustól júniusig költenek. A fészket csak
a tojó építi, a sekély tavak nádasainak szé-
lén. Ehhez nádszálakat és gyékényt szaggat
le, és maga mögé teszi ezeket. Ezt az egy-
szerű mozdulatot többször ismételve egy
nagy halmot alakít ki. Erre a kupacra rakja
6-8 szennyes fehér vagy halványzöld tojása-
it, kotlani a fészekalj felének lerakása után
kezd. A tojó 35 napig üli a fészket; eközben
a hím a fészek közelében őrködik. A fészkét
védő hattyú az embert is megtámadja: ilyen-
kor teljes magasságában felágaskodik, és fé-
lelmetesen csapkod szárnyával. Ha ellensé-
ge ettől nem menekül el, akkor feladja a
küzdelmet, és visszavonul.
Évekkel ezelőtt figyeltem meg néhány haty-
tyú párt Cegléden. Szinte belaktak minden

belvizes helyet, gerjei tavat, vagy a Törteli
út oldalánál a Három nyárfás környékét. El-
ment a víz, elrepültek és e vízi szárnyasok
is. Költőhelyüket itt nem is találtam, csak a
Balatonon… SZABÓ SÁNDOR
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ÁSVÁNYVÍZ
ÉS KÖTŐELEM ELADÁS

TERMELŐI ÁRON
LAKOSSÁG RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ÁRAKON:

minimum vásárlás 1 zsugor

0,5 literes: 1 zsugor 9 db:

40 Ft / flakon
1,5 literes: 1 zsugor 6 db:

50 Ft / flakon
2 literes: 1 zsugor 6 db:

60 Ft / flakon
Viszonteladók részére engedmény!

Vásárlási cím: Cegléd, Külső Pesti út 200.
Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig 7:00-16:00
Elérhetőségeink: (53) 505-640 vagy (53)505-644

www.german-rt.hu

A „mama” velük tart…
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Kis odafigyeléssel nagy
károk előzhetők meg!
Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és vízmérőkkel kapcsolatban is. Tájékoztatjuk,
hogy a hatályos jogszabályok szerint a felhasználó kötelessége a vízmérő és a házi
ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzése és karbantartása, állapotának megóvása.
Télen vízmérője fagyásveszélynek van kitéve. A legtöbb helyen a vízmérő aknák
teteje egy vaslemez, ami nem jó szigetelő, ezért érdemes az aknában lévő csöveket
és a mérőt vastag szövettel vagy egyéb szigetelő anyaggal betakarni.

Kérjük, gondoskodjon az elfagyás elleni védelemről! A belső
vezetékrendszer meghibásodása miatt is nagy mennyiségű víz
folyhat el észrevétlenül.

Az aknában, ahol nem fedi hőszigetelő földréteg a csövet, illetve ahol nincs fo-
gyasztás huzamosabb ideig, az álló víz könnyen befagyhat, ezért különösen a nem
lakott ingatlanok, üdülők esetében kell a víztelenítésre és a fagytalanításra ügyelni.

Javasoljuk, hogy havi rendszerességgel ellenőrizze vízmérőjét,
figyelje fogyasztását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszeres karbantartás hiányából adódó többletkölt-
ségek, valamint a szabálytalan, vagy előírásoknak nem megfelelő rendsz-
erkialakítások miatti büntetések is a tulajdonost/felhasználót terhelik.



helyszínen egy ősz, szerény férfi
fogadott minket és készségesen
válaszolt kérdéseinkre, illetve vá-
laszolt volna, de magyarul nem
tudott és mi sem beszéljük az iz-
landi nyelvet. Végül angolul be-

szélgettünk és megtudtuk: Jón Stefansson
65 éves, júniusban érkezett 2000 km-es ve-
zetés után Ceglédre, ahova fia Lárus költö-
zött ceglédi párjához Dianához. A fiatalok
még 2015-ben ismerkedtek meg egy izlandi
nyaraláson, és a szerelemből közös élet lett,
olyannyira, hogy Lárus Magyarországra köl-
tözött, ahová most édesapja is ellátogat hosz-
szabb időszakokra…
Az özvegy Jón nyugdíjasként azt tervezi,

hogy a nyarakat hazánkban tölti a kelleme-
sebb klíma okán. Fia és saját itteni ingatla-
nán foglalja el magát barkácsolással, ker-
tészkedéssel, bár nyugdíjba vonulása előtt
többek között halászhajókon volt séf és gép-
karbantartó. Izlandon sem unatkozik: Höfn-
ben kisebbik lánya birkafarmján segít be,
vagy vigyáz az unokákra. Unokából van bő-
ven, hiszen négy gyermeke 8 unokával aján-
dékozta meg.
Jón derűsen áll az élethez, nagyon szereti
városunkat, ahol tulajdonképpen minden tet-
szik neki: „kedvesek a helyiek és élvezem a
jó időt, a sok napsütést.” – mondja búcsúzó-
ul. Mi pedig csak annyit tudunk mondani:
Isten hozott Cegléden Jón!

Szokatlan jelenségre figyeltünk fel Cegléden: a Budai úton hónapok óta áll egy
lakóautó egy elkerített, láthatólag erre a célra kialakított portán. A jármű külön-
legessége, hogy rendszámából ítélve egyenesen Izlandról érkezett és – Cegléden
rendhagyó módon – otthonául szolgál egy idősebb izlandi férfinak, Jónnak…

a
Egy izlandi Cegléden

Ember
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tven éve dolgozol a ceglédi kór-
házban. Még ma is látod ezt a
fényt?
- A szívemmel.
- Lendületesen, jókedvvel ér-
keztél. A huszonnégy órás
ügyeletből…

- Viszonylag csendes éjszaka után vagyok.
Két új beteg felvétele és egy spontán szülés
történt, hál’ Istennek, komplikációs eset nem.
- Az ügyelet után, másnap?
- Az most a rend, hogy el kell menni pihen-
ni. Fontos a kikapcsolódás, a feltöltődés. Én
kertészkedek, olvasok vagy unokázok.
- Menjünk vissza az időben.
- 1969.szeptember 15-én írtam alá a szerző-
dést, azóta itt dolgozom. Most már nyugdí-
jasként látom el a teljes feladatkört: operálok,
szülést vezetek, ügyelek, rendelésen veszek
részt. A ’70-es években négy-hat orvos látott
el 2400 szülést, napjainkban tizenketten – né-
ha rezidensekkel – 1200-at. Én ötven év alatt
több ezer gyermeket segítettem világra.
- Vannak visszatérő „gyermekeid”?
- Sok. Nálam szült az anya, majd kísérte
hozzám a lányát. Az is előfordult, hogy az
anyuka és az apuka is az én „szülöttem” volt.
- Az internetes kommentek ezeket a jelzőket
sorolják fel rólad: aranyos, kedves, figyel-
mes, lelkiismeretes, humánus, empatikus…
- Büszke vagyok arra, hogy ötven év alatt
egyetlen feljelentés sem történt ellenem. Pe-

dig előfordulnak tőlünk független kompliká-
ciók, s az emberek különböző módon reagál-
nak erre. Én híresen türelmes vagyok, néha
megkérnek a fáradt kollégák, hogy csillapít-
sam le a zaklatott rokonokat. A kommuniká-
ción múlik minden. Alapkövetelmény: be
kell ismerni, ha valami nem a vártnak meg-
felelően történt, s türelmesen elmagyarázni
az esetet és a megoldást. A terhes nő érzé-
keny, jó rá a szó: másállapotban van, meg-
változik a viszonya a világhoz. Meg kell ér-
teni ezt, együttérzéssel és jó szóval segíteni.
- Mai jelenség: később szülnek a nők.

„Egy asszony, aki a napba vala felöltözve…, és az ő fejében tizenkét csillagból
korona; Aki terhes vala, és akarván szülni…” (Jel. 12, 1-2.) „A nap… / Az asszony
szemébe süt… / s a férfi… / Ott ahol annyira nézte, keletkezik egy fény-pötty,
/ egy kis fény, emberi fény.” (Gyurkovics Tibor) Egy francia mondás szerint a Nap rá-
szórja sugarát a csillagra, s ennek fényéből születik az ember. Aki először
látja meg ezt a „fényjelenséget”, akinél először világol világra az új ember:
Dr. Kopár Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos.

ö

Fényre hozó

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt  aaTúri Poliklinika ttáámmooggaattjjaa..
Cegléd, Ady Endre u. 16. 

Tel.: 53/310-318
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- Előtérbe került az egzisztenciateremtés. Ez
a tudatos életvitel jó, de nem gyermekköz-
pontú. A ráció erősebb az anyasági vágynál.
Bár megbízható szűrővizsgálatok vannak,
azt tudni kell: a kockázat az anyai életkor
előrehaladtával növekszik. Társadalmi ve-
szélye is lehet a kitolódott gyerekvállalás-
nak. Mire felnő a gyerek, idős szülei lesz-
nek, nő a generációk kulturális különbsége.
S mikor lehet az unokával, horribile dictu: a
dédunokával játszani?! Tegyük hozzá: a fér-
fiak sem sietik el a nősülést, tovább akarnak
legénykedni, s még nem apáskodni. 
- Ha már az apa… Mi a véleményed az
apás szülésről?
- Egyre gyakoribb. Akkor jó, ha az ott lévő
apa elfogadja, hogy ő segítő, aki fogja fele-
sége kezét, letörli a homlokát. De ha bele
akar avatkozni a folyamatba – ilyen is elő-
fordul –, zavarja a munkát. Van olyan „bá-
tor” férfiú is, aki visszariad, hogy neki
kell(ene) elvágnia a köldökzsinórt. 
- Van Cegléden otthon szülés?
- Nincs, de talán lenne rá igény. A törvény csak
nagyon szigorúan körülhatárolt feltételekkel
engedi meg. Orvosszakmailag meghatározó
ellenvélemény a szövődmények veszélye. 
- Hogyan vélekedsz az ultrahangos meg-
mutatásról?
- Ez nem minden esetben „árulja el” a gyermek
nemét, például a fekvése miatt. Nagy előnye a
fejlődés folyamatos ellenőrzése, a szülők szá-
mára a felkészülés a „rózsaszín” vagy „kék”
helyzetre. Viszont csökken a várakozás roman-
tikus izgalma. Én vallom a régi bölcsességet:
csak egészséges gyermeket adjon a Jóisten! 
- A szülész is megszületett…

- Hadifogságban. 
- ?
- Úgy történt, hogy apám, dr. Kopár Károly or-
vosként kint szolgált a fronton, a Don-kanyar-
ban. Hazavezényelték szabadságra. Közben
bekövetkezett az orosz áttörés, az egész csa-
pattest odaveszett, így már nem kellett vissza-
térnie. Kijelölték Esztergomba egy leventeis-
kola orvosának. Akkor, 1944-ben anyám már
várandós volt velem. A front haladt kelet felé,
az iskolát kitelepítették Németországba, hogy
megismerjék a leventék az ígért csodafegyvert.
Apám természetesen anyámat is magával vit-
te. Én 1945 márciusában még a Harmadik Bi-
rodalom uralma idején születtem Német -
országban, Celle városában. Az anyakönyvi
kivonatomon a sasos-horogkeresztes pecsét
van. Az angolok foglalták el ezt a területet, s
így angol hadifogságba kerültünk. Másfél éves
koromig ott éltünk. Mindig eszembe jut apám
nyomasztó elbeszélése. Az angolok magyar
orvosokat küldtek be a felszabadított bergen-
belseni koncentrációs táborba a betegek, a
megnyomorítottak ellátására. Apám elsők kö-
zött látta a szörnyűségeket. 1946 októberében
lett vége az én „hadifogságomnak”. A nagy-
szülők miatt nem Nyugatra mentünk, hanem
hazajöttünk. Apám Albertirsán körzeti orvos-
ként dolgozott, anyám orvosírnok volt mellet-
te. Apai nagyapám a községben kántortanító-
ként lett népszerű ember. Ott jártam általános
iskolába, majd a ceglédi Kossuth gimnázium-
ba kerültem.  Ekkor kapcsolódtak össze útja-
ink: mindketten „bejárósok” voltunk, a vona-
ton a kijelölt diákkocsiban kellett utaznunk. 
- Hagyománytisztelő családból érkeztél. 
- Ez abban is megnyilvánult, ahogyan én a
keresztneveimet kaptam. Zoltán: így hívták
anyám bátyját, aki elesett a fronton, e név az
ő emlékét őrzi. Mihály: hogy az apai ág is
megjelenjen, nagyapám nevét kaptam. A
kettős keresztnév életem egyik jelentős pil-
lanatában kínos-humoros helyzetbe hozott.
Ágival esküdtünk, az anyakönyvi aláíráskor
elhagytam a Mihályt, hiszen nem haszná-
lom. Mindenki meghallotta a felszólítást: „A
teljes nevét!” Egy pillanatra „megdermedt”
a toll a kezemben; „nem tudja a nevét?” –
gondolhatták. 
- Hogyan lettél szülész-nőgyógyász?    >>>



Tankó-Walter
és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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- Első próbálkozásra maximális pontszám-
mal vettek föl Szegedre az általános orvosi
karra. Az egyetemet 1969-ben végeztem el,
1974-ben szakvizsgáztam. Mindig érdekelt
az újszülött érkezése. A szülészet produktív,
azonnal látja az ember az eredményt: ott sír
világra az eleven siker. A nőgyógyászat
hosszabb távon hoz eredményt, ezt is szere-
tem. A ceglédi kórház új épületét 1970-ben
adták át, ekkor kerültem az osztályra.
- Mi a titka a szakmai-emberi sikereidnek? 
- A gazdag tapasztalat és a folytonos megújulás.
A tudás fokmérője: hogyan reagál az ember a
váratlan helyzetekre. Igyekszem átadni tudáso-
mat a fiataloknak, s örömömre el is fogadják. 
- Elégedetten élsz a „szakmai családban”.
S a magánéletiben?
- Abban is, boldogan. De átéltem nehéz idősza-
kot is. Az első házasságomat 1970-ben kötöt-
tem, Éva óvónő volt. 1983-ban váratlan csapás
ért minket: kiderült, hogy rosszindulatú emlő-
daganata van. A kezelések és műtétek ellenére
1985-ben elvesztettem őt. Magamra maradtam
két gyerekkel a nagy gyászban. Majdnem de-
rékba tört a pályám is. De a sors nemcsak új-
szülöttet, hanem „újjászülöttet” is ad. Ági ná-
lam szülte három gyermekét, később elvált a
férjétől. Ezután talált egymásra a két félszárnyú
lélek: 1993-ban házasodtunk össze.
- S megszületett a nagy család…
- A számok nyelvén így fogalmazhatom meg
helyzetünket: 5 + 7 = boldogság; öt gyermekünk
és hét unokánk van. Lányaim: Lilla, aki a wa-
shingtoni katolikus egyetem angol tanszékének
docense, gyermekeik: Benjámin (16) és Finn
(13). Orsi kolléganőjével spanyol nyelvi iskolát
vezet Budapesten, kislánya Léna (5 és fél éves).
Ági három gyermekével érkezett hozzám.
Szabolcs közgazdaságtant végzett, gyermekeik:
Máté (10) és Gréti (7). Péter kamionozik, fiuk
Ábel (6). Petrának jogi diplomája van, kisfiuk
Iván (másfél éves). Hagyomány, hogy az egy-
házi ünnepeken összejön a család. 
- Ági?
- Utazási irodában dolgozott, majd kozme-
tikusi képzettséget szerzett. S mivel ráér-
zett a fotózásra, elvégezte ezt a szakmai is-
kolát is. Most baba- és kismamafotózással
foglalkozik, tehetségesen és népszerűen.
(Ő készítette az itt közölt képeket. A főor-

vos világra emeli unokáját, Ábelt.)
- Ezt a harmonikus életet nem zavarja meg
semmi?
- Előfordul. De megértő és konfliktuskerülő
vagyok, hamar feldolgozom és lezárom az
ügyet. Sétálok a városban, felülök a kerékpár-
ra, s „kikerekezem” magamból a rossz érzést.
- Amikor világra jön kezeid között egy gyer-
mek, gondolsz-e arra, mi vár rá az életben?
- Nekem az a feladatom, hogy jó indítást ad-
jak neki, a többi a Jóistenre van bízva. Hi-
szek benne, tudod, én hívő vagyok.
- Tehát az ember(ke) isteni teremtmény?
- Isteni csoda. A legnagyobb élményem az,
amikor először látom meg az ultrahangon,
hogy dobog a szív, az új élet. Ecce homo!
- Furcsa ötletem támadt: ez lehetne az ere-
dendő születésnap…
- Érdekes gondolat.
- Új, új embert még … ?
- Amíg a Jóisten megadja a lehetőséget, hogy
egészséges lehessek, és szükség van rám a
családban és a munkában, folytatom a „Fönt-
ről” kapott küldetést.               KOLTÓI ÁDÁM
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Kép-írás
FEKETE LYUK várja hónapok óta elkerít-
ve a tudományos választ létezésére a
Széchenyi út egy illetékesek számára félree-
ső tér-idő
tartományá-
ban. A gra-
v i t á c i ó s
összeomlás
helyszínén
figyelmez-
tető táblák
terelik a
belső sávba
és akasztják
meg a vég-
telen felé
nekilóduló forgalmat bosszúságot okozva.
Egyes kutatók szerint választások után bizo-
nyos eseményhorizonton kívül található
ügyek belezuhanhatnak a végtelenbe. 

KEKEC

KISFALUDI-KOLTÓI:

„Levélregény”
Rózsalevél
Fügefalevél
Házasságlevél
Keresztlevél

Levéltárca
Levéltitok

Búcsúlevél
Avarlevél

(E-mail: „ Én szerettelek!”)

Nyitva-tartás (munkanapokon): 700-tól 1600-ig
Cím: Cegléd, Bürgeház dűlő 1.
T.: 53/311-524, 20/922-8982

Ceglédi Kovácsüzem
www.kovacsuzem.hu

Zártszelvény, horganyzott
zártszelvény,
köracél, lapos acél,
szögacél,
bordás lemez, síkháló,
lemez 1-120 mm-ig,
CNC lángvágás

legjobb áron,
mindez egy helyen
a Ceglédi Kovácsüzemben!

Igény szerintméretre vágást
és házhoz szállítást biztosítunk!
Legyen partnerünk!



gy nyugodt, napsütéses, kelle-
mes keddi nap volt. Ültem a nap-
paliban, mikor megcsippent a te-
lefonom. Az üzenet a főnővértől
jött: Éder Főorvos úr meghalt.
Nemrég tartottunk nyug díjas ta-

lálkozót. Jó volt újra együtt látni a már nyug-
díjas csapatot, őt is sokat emlegettük. Össze-
szokott osztály voltunk mindig, ismertük
egymást, és ami még fontosabb figyeltünk
egymásra. 
Éder főorvos úr Cegléden
született 1938. augusztus
13-án. 1957-ben a ceglé-
di Kossuth Lajos Gimná-
ziumban érettségizett,
majd 1963-ban a Szegedi
Orvostudományi Egyete-
men kapta meg orvosi
diplomáját. 1963-67-ig a
szolnoki kórházban dol-
gozott. ’67-ben szerezte
meg szakvizsgáját orvosi
laboratóriumi ismeretekből. 1967-ben haza-
hívták, mert abban az időben sem a kórház-
ban, sem a rendelőintézetben nem volt labo-
ratóriumi szakorvos Cegléden. Akkor már ne-
kiálltak az új kórház építésének, nagyban
folyt az alapozás. 2005 végéig osztályvezető
főorvosa volt a Központi Laboratóriumnak.
Ő volt az, aki lelkes, tanulni vágyó és a la-
boratóriumi munka iránt elkötelezett kollé-
gákkal karöltve lefektette az alapjait és meg-
határozta a fejlődési irányait a mai klinikai
kémiai és bakteriológiai laboratóriumnak

Cegléden. Arra tanított minket, hogy a labo-
ratóriumi eredmények a gyógyító munka
fontos alapkövei. Ahogy a ház is összedől,
ha rossz alapra épül, a laboratóriumi mun-
kánál is a legfontosabb a pontos, precíz és a
lehetőségekhez képest gyors eredményki-
adás. Hosszú pályafutása alatt a vizsgálatok
száma és az igények meredeken emelked-
tek. Ezen igények kielégítésére a manuális
technikáktól el kellett jutni a számítógép-
vezérelt automata rendszerek kiépítéséig.
Folyamatosan képezte magát és az újonnan
megszerzett ismereteket igyekezett átadni a
kollégáknak is. Szigorú volt, mégis egy ösz-
szetartó, egymásra mindig figyelő csapat
kovácsolódott a vezetése alatt. Csendben,
alázattal tette a dolgát az egészségügy egy

olyan területén, ahol ke-
vés az elismerés.
Kedves Főorvos Úr!
Örülök, hogy megismer-
hettem és pár évet még
dolgozhattam az irányí-
tása alatt. Az út, ame-
lyen a Központi Labora-
tóriumot és Bakterioló-
giai laboratóriumot elin-
dította lassan sztrádává
szélesedik. Munkatársa-
immal azon leszünk,

hogy ne térjünk le a kijelölt útról, amit örö-
kül hagyott ránk, pontosan, precízen és alá-
zattal végezzük munkánkat. Szeretném, ha
néha lenéz ránk a felhők közül, elmosolyod-
na, és azt mondaná büszkén: „Kislányok,
kislányok szép munka.”
„A szeretet nagyobb mint a halál, a szeretet
az élet.” - Sík Sándor                                                                                                                                                                                              
Nyugodjon békében Főorvos Úr!
A Központi Laboratórium és Bakteriológiai
laboratórium nevében búcsúzik:

DR. SÜLE EDINA

Szeptember 23-án 81 éves korában el-
hunyt Dr. Éder István a Toldy Ferenc
Kórház és Rendelőintézet Központi La-
boratóriumának nyugalmazott osztály-
vezető főorvosa.

e
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Dr. Éder István emlékére
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Csernus Lajos: 

Világszabadság, avagy 
olvasztótégely

„A SZÁNDÉK, AMIÉRT A KÉP MEGSZÜLETETT,
az emberek egységére emlékeztet. Egy az
utunk ahonnan jöttünk, egy a cél, ahová tar-
tunk. Úgy fent, mint lent – a köztes rész pe-
dig rajtunk múlik” – vallja festményéről
Csernus Lajos.
A „köztes rész”, ami nekünk, földi halan-
dóknak megfogható, tehát itt kell együtt ösz-
szefogva élni földi életünket. Ezen tudunk
egyenként alakítani, de a többi nem az em-
beren múlik, mert az elemek (föld, levegő,
ég, víz), velünk vagy ellenünk, ember által
nem befolyásolhatóak.
„Jegyezd vele az égre/ Örök tanulságul: Ha-
bár fölül a gálya,/ S alul a víznek árja, Azért
a víz az úr!” (Petőfi Sándor)
Csernus Lajos rendkívül sok festményt al-
kot. Témájuk gyakran filozofikus, a világ
sorsával és az emberiség örök kérdéseivel
foglalkozik. Munkáiban az ember gyakran
szerepel, a világmindenség működése, és az
ember helye ebben a körforgásban. A fest-
ményeken futurisztikus elképzelések, futu-
risztikus megvalósítással párosulnak, így iz-
galmassá teszik az alkotó gondolatait.

KISZELY MARGÓ

A hét festményeIn memoriam
Dobozi Eszter 1956-2019

ÉLETÉNEK 64 ÉVÉBEN ELHUNYT Dobozi
Eszter József Attila-díjas költő, író, a Forrás
folyóirat szerkesztője. Dobozi Eszter 1956-
ban született Cegléden. 1974-1979 között a
József Attila Tudományegyetemen végzett
magyar-történelem szakon. 1978 óta publi-
kált verseket, tanulmányokat és szociográfi-
át különböző folyóiratokban, a Tiszatájban,
a Forrásban, az Alföldben, a Mozgó Világ-

ban, az Új Írásban, a Napjainkban és a Kor-
társban, a Hitelben és a Magyar Naplóban.
Első önálló verseskötete, az Egy 1986-ban,
a Tíz körömmel című szociográfiája 1994-
ben jelent meg. Két regény fűződik a nevé-
hez, a Túl a rákbarakkon. Angelika naplójá-
ból (2008) és a Sánta Kata (2011). Utolsó
verseskötete, a Hószín átfut, sár fennakad-
ot 2018-ban adták ki.
1979-1980 között Cegléden, 1980 óta
Kecskeméten tanított. 1995 óta a Kecske-
méti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Is-
kola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alap-
fokú Művészeti Iskola, illetve jogelődjének
igazgatója volt. 
Dobozi Eszter 1992-ben Pilinszky János-dí-
jat, 2004-ben Arany János-díjat, 2010-ben
József Attila-díjat kapott. A magyar iroda-
lom területén nyújtott kiemelkedő teljesít-
ménye elismeréseként 2018-ban Magyar -
ország Babérkoszorúja díjat vehetett át.



egtudtam azt is, hogy
szabadidejében sokat
rajzol, ő is alkotó, még-
pedig hiteles, igazmon-
dó és csak tiszta forrás-
ból merítő. A közelmúlt-

ban kiállítása volt rajzaiból Túrkevén és vár-
hatóan decemberben Cegléden is látható
lesz az Otthon Art kávézóban.
- Miért kezdtél el rajzolni és miért pont ré-
gi kun, legendákat, szokásokat, emlékeket
keresel?
- A nevem Kecse András. Nevem ritka, elté-
rősége, mondhatni, különlegessége hajtott
engem az ősi nyomok követésére. Jöttek a
kérdések, vajon miért ilyen érdekes a nevem,
milyen mélyre tudok „leásni” és hogyan tud-
nék azonosulni őseimmel, szokásaikkal,
gondolataikkal. Keresgettem az interneten
ősmagyar, kun és rokon népek öltözeteit,
szokásait kutatva és egy-egy rajz annyira
megérintett, hogy késztetést éreztem, hogy
lerajzoljam én is, ezzel jobban megvizsgál-
hatom a részleteket és jobban belebújhatok
őseim valamikori valójába, miközben keres-
gélem a mai maradványokat, mint arcvonás-
ok, emberi testtartás, öltözködési elemek
megjelenésében és megjelenítésében.
- Mennyi rajzot készítettél körülbelül eddig?
- Körülbelül 25 rajzot készítettem az elmúlt
10 év alatt, amelyeket fel tudok vállalni.
- Milyen eszközökkel dolgozol?
- Grafitceruzával szeretek rajzolni, mert min-
dig kéznél van, mert egy HB-s, B-s ceruzával
az apró részleteket is pontosan meg tudom

pontosan jeleníteni, hiszen nekem fontos,
hogy az igazat, az igazit, az ősit ábrázoljam.
- Miért nem színesek ezek a munkák?
- Néha használok színes ceruzát, de nem jel-
lemző. Úgy érzem, hogy technikailag még
nem tartok ott.
- Próbálkoznál a festéssel a közeljövőben?
- Egyelőre még sok információra, tapaszta-
latra van szükségem, szeretnék eljutni
Kazahsztánba, a kunok őshazájába és végig-
járni azokat a helyeket, ahol ők és őseik éltek.
- Milyen érzés volt, amikor kiállítást ren-
deztek Túrkevén „Elődeink” címmel a Kó-
pia Cukrászdában?
- Boldog voltam, amikor a barátaim műsor-
ral vártak és megszervezték, hogy egy ked-
ves lány elénekelje a székely himnuszt.
- Az interneten úgy jelensz meg, mint Kecse
Somogur András. Honnan jött ez a
Somogur elnevezés?
- Ez nincs benne az anyakönyvben, ezt csak
felvettem, mert „hagyományőrző körökben”

Munkahelyemen, a CSZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolájában, egyik munkatársam, Kecse András egy eredeti kun süveget bízott rám,
hogy igazítsak kicsit rajta, hogy korhűbb legyen. Ez felkeltette érdeklődésemet,
hogy vajon mi hajtja, űzi ezek felé a régi dolgok felé ezt a fiatalembert, ebben a
rohanó, talán kicsit felszínes világunkban. 

m
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Rajzok az „Éjszaka született”-től
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szokás, hogy azonosulunk valamelyik elő-
dünk, ősünk nevével. Az én „Somogur” ne-
vem kun nyelven cobolyt jelent. Kötöny ve-
zér testvérét nevezték el Somogurnak.
- És a „Kecse” mit jelent?
- Azt jelenti: éjszaka született.
- Rajzaiddal mi a célod, terved?
- Szoktam megrendelésre dolgozni, de több-
nyire cserekereskedelem formájában leltek
eddig gazdára a rajzok. Még nincs annyi raj-
zom, hogy eladjam, egyébként sem ez vezé-

rel a munkámban, hanem a kutatás és az ősi
szép formák, vonások megjelenítése.
- Mennyire jelent az ilyen fajta rajzolás má-
solást? 
- Kun vezérek, harcosok nem állnak nekem
modellt, ezért kutatásaim során találok ké-
peket, rajzokat, azokat hozom össze a saját
szándékom, elképzelésem, eddig szerzett tu-
dásom szerint. 
- Hogyan tovább?
- A továbbiakban szeretnék tapasztalatokat
szerezni, régi kun hagyományokat gyűjteni,
túrázni, utazni és minél többet a természet-
ben lenni, magamba szívni a színtiszta ha-
gyományok ízét, hangulatát és persze min-
dent lerajzolni, amit Kötöny, Somogur vezé-
rek és kun leszármazottjaik megéltek. Tanu-
lok törökül, mert a kunok a kipcsak- szári-
kun törzsszövetség török nyelvcsaládjába
tartoztak. A szállóige szerint: „nyelvében él
a nemzet”, igen szerintem is, ha meg aka-
runk ismerni egy nemzetséget, népet, a nyel-
vét is jó, ha megtanuljuk, sokat tudhatunk
meg róluk.                          KISZELY MARGÓ



hhoz, hogy valamit szeretni tud-
junk előbb meg kell ismernünk.
Így van ez városunkkal is. Az
„Ez történt Cegléden 100 éve”
cikksorozat célja az, hogy meg-
ismerve városunk múltját még

jobban kötődhessünk Ceglédhez.
,,ZÁRÓRA. A belügyminiszter szigorú ren-
deletet bocsájtott ki arról, hogy este 9 órán
túl semmiféle nyilvános helyiséget nyitva
tartani nem szabad. Aki ennek a rendelke-
zésnek eleget nem tesz, szigorú büntetésnek
teszi ki magát.” (Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 3-ik szám

Czegléd, 1919. január 19-21. 3.o.)

,,SZABAD A SZÉNA, A SZALMA, A TA-
KARMÁNYRÉPA SZÁLLITÁS. A kor-
mány elrendelte, hogy mindennemű széna és
szalma, valamint minden egyéb szálas és tö-
megtakarmányfélének úgyszintén takarmány-
répának vasúton vagy hajón való szállításához
az eddig érvényben volt igazolvány kiállítása
nem szükséges. Ugyancsak igazolvány nélkül
szállítható a bükk és a tölgymakk is.” (Czegléd,

negyvenegyedik évfolyam 3-ik szám Czegléd, 1919. január 19-21. 3.o.)

,,AZ URÁNIA MOZGÓKÉPSZINHÁZ -
BAN a jövő héten az olasz filmgyártás re-
meke, a QUO VADIS kerül bemutatásra,
mely film-mestermű négy éven keresztül
készült és négy millió márkába került.
-JIM, amerikai dráma, a leghíresebb ameri-
kai filmszínészekkel a főszerepben, 

-SZERZETES, csak egy nap kerül bemuta-
tásra Várkonyi Mihály és Lackó Aranka fő-
szereplésével.” (Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 3-ik szám

Czegléd, 1919. január 19-21. 3.o.)

,,A VENDÉGLŐSÖK KÉRELME. A
czeg lédi vendéglősök kérvényt adtak be a
Nemzeti Tanácshoz, hogy a fennálló szesz-
tilalmat enyhítse és engedje meg nekik 3 de-
ci bor és a teához való rum kiszolgálást. A
Nemzeti Tanács a kormány rendeletére hi-
vatkozott s a kérelmet nem teljesitette.”
(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 3-ik szám Czegléd, 1919. január 19-21. 3.o.)

,,NAGYSZABÁSU KABARÉT rendez a
karhatalmi század vigalmi bizottsága Höfer
alezredes védnöksége alatt f. hó 18-án,
szombaton este a városi vigadó összes ter-
meiben, szépségversennyel, világpostával és
táncmulatsággal egybekötve. Műsoron sze-
repelnek ének-, zeneszámok és dialógok. Az
érdeklődés igen nagy, a rendezőség buzgón
igyekszik az estély sikere érdekében.” (Czegléd,

negyvenegyedik évfolyam 2-ik szám Czegléd, 1919. január 12-14. 3.o.)

,,A VÁROSI ÁRVAHÁZBAN gondozott
gyermekek részére adományoztak: K. Gyuszika
egy téli kabát, P. Ferencné 10 tojás, M. István 20
klgr. liszt. A jó szívű adakozók ezúton fogadják
az árvák hálás köszönetét.” (Czegléd, negyvenegyedik évfo-

lyam 2-ik szám Czegléd, 1919. január 12-14. 2.o.)

,,NINCS SÓ. Egyre általánosabb a közön-
ség panasza, hogy az üzletekben nem lehet
sót kapni. Ez összefüggésben van avval,

a
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ottóm: táplálni kell a
testet, mert elhagyja a
lélek. Mielőtt pedig rá-
térek egy finom bárány-
belsőségből készített
savanyúleves receptjére,

elmesélném életem legrosszabb birkapör-
költjét. Szabadban, üstben főzték a kb. 80
kilós hat-hét éves kosbirkát. Már érkezé-
semkor furcsa, szürkés, halványsárgás fala-
tokkal kínáltak, amit számbavételkor azon-
nal éreztem, hogy kisütött birkafaggyú da-
rabkák, mondhatnánk töpörtyű. Hideg is
volt, szíjas is volt és hát faggyú volt! A „re-
cept” szerint az így kiolvasztott faggyún pi-
rítottak rengeteg hagymát, így főtt az ök-
lömnyi csontokkal a birka. A félig megfőtt
kevés színnel és fűszerrel rendelkező pör-
költet sikerült alaposan odakozmálni, így
hát késznek nyilvánították…. 
No, de jöjjön a bárányleves belsőségből
Hozzávalók: Egy bárány komplett belsősé-
ge (szív, tüdő, nyelv, vese, máj), 1 csapott
evőkanál zsír, 2 fej vöröshagyma, 3-4 ge-
rezd fokhagyma, 1 teáskanál tárkony, 1 te-
áskanál kakukkfű, só, bors, teáskanál kö-
mény, 5-6 babérlevél, 3 sárgarépa, 1 kisebb
zeller, 1 fehér paprika, 1 csípős zöldpaprika,
3 nagyobb szem burgonya, 2 dl száraz fe-
hérbor, 2 evőkanál liszt, 2 evőkanál mustár,.  
A tüdőt, szívet, vesét, nyelvet megtisztítva,
megmosva, víztől lecsorgatjuk, összevág-
juk. A vöröshagymát apró kockára vágva

zsíron folyamatos kavarással pároljuk, fel-
öntjük 2-2,5 liter vízzel, sózzuk és az előírt
fűszereket, belsőségeket beletesszük. Fél
főtt állapotban fokhagymát apróra vágva
szintén beletesszük, valamint az apróra koc-
kára vágott májat. Répát karikára, zellert vé-
kony kis lapokra, a paprikát kis kockákra,
krumplit kockára vágva beletéve puhára
főzzük. Ha ez megtörtént, habarással felen-
gedjük, amelyet a borból, lisztből és mustár-
ból készítünk. Szükség szerint a vizet pótol-
juk. A belsőség mennyiségének megfelelően
a sűrűséget mindenki ízlése szerint állíthat-
ja be. Levesbetétnek csipedettet, sok tojás-
sal készült apró nokedlit vagy lúdgége tész-
tát is használhatunk. Szabadtűzön is készít-
hető, csípős zöldpaprika karikákat adunk
mellé.
Molnár-féle Nimród fehér cuvée nagyon
passzol hozzá.                    ÚJHÁZI GYÖRGY

m
TápláLélek

Sztorik, étel-ital, művészet

hogy vasúti forgalom ugyszólván nincs s a
sóvidékek nagyrésze megszállás alatt van s
így a velük való közlekedés még nincs ren-
dezve. Remélhető azonban, hogy ez a szük-
ség csak rövid ideig fog tartani.” (Czegléd, negy-

venegyedik évfolyam 2-ik szám Czegléd, 1919. január 12-14. 3.o.)

„HÍR OLASZ FOGSÁGBÓL. Róth Imre és

Farkas F. Miklós czeglédi katonák november 16-
én kelt levelező lapukon arról értesítenek ben-
nünket, hogy november 3-án egészségesen olasz
fogságba kerültek. – Cimük: Campo di Conrin
Samento, Castell d’ Arzzano Provincia Velence"
(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 1-ső szám Czegléd, 1919. január 5-7. 3.o.)

BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

*A finanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötö� szerződésekre érvényes Renault Kadjar Life TCe 140 FAP személygépjármű esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat: 
fix 4,81%, devizanem: forint, önerő: 2 000 000 Ft, futamidő: 36 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 40%, THM: fix 4,99%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés  futamidejére teljes körű Casco biztosítás 
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyo� végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntete� feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye 
a  www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Renault Márkakereskedőjét. Új KADJAR Life TCe 140 FAP vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4 – 7,0; CO2-kibocsátás g/km: 145 – 158. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok 
meghatározása a Bizo�ság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.  A gépjárművek 
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan 
módosíthatjuk. A feltüntete� adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánla�ételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault 
Márkakereskedést! A Renault Hungária K�. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

SUV a Renault-tól
Renault KADJAR
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2 millió forint befizetése esetén

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

46

ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
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Katonai világjátékokon
Lőrincz Viktor 

A BUDAPESTI HONVÉD BIRKÓZÓI, a Magyar
Honvédség katonái szerdán Kína felé veszik
az irányt, hiszen Vuhanban rendezik meg a
2019. évi katonai világjátékokat, melyen ter-
mészetesen a birkózás is a programban szere-
pel. Kötöttfogásban a ceglédi Lőrincz Viktor
törzsőrmester (87 kg) is szőnyegre lép.
A BHSE büszkeségeinek hétfőn Németh
Szilárd szövetségi elnök személyesen kívánt
sok sikert, majd a vezető invitálására a srá-
cok megtekinthették a Csepelen épülő Koz-
ma István Magyar Birkózó Akadémiát is.

Junior Fitmodel arany 
PÜSPÖKI PETRA (képünkön középen jobbra)
ceglédi testépítő aranyérmet nyert Junior
Fitmodel kategóriában a hétvégén
Magyarországon megrendezett 17. Fitparádé
és az IFBB PRO versenyen, ahonnan kvali-
fikálni lehet a legrangosabb testépítő ver-
senyre, a Las Vegas-i Mr. Olympiára. A kö-
zép-európai régió egyik csúcsrendezvényé-
nek számító kétnapos multisport fesztiválon
2 ezer versenyző 60 sportágban mérkőzik
meg. A Fitparádé legnagyobb ereje, hogy
olyan sportágakat fog össze, amelyek nem
olimpiai sportágak, mégis többük már hiva-
talosan elismert. 
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Három országos bajnok 
a judosoknál

A CVSE JUDO SZAKOSZTÁLYA a Ceglédi Judo
Központban rendezte meg az idei Ifjúsági "B"
korcsoportos egyéni Országos Bajnokságot. A
versenyre rekord részvétel mellett került sor, 64
egyesület 277 versenyzője nevezett, a ceglédie-
ket 12 fő képviselte. A verseny egyben csapat-
verseny is volt a MINETECHNIK Kupáért.
A ceglédi fiatalok remekül helytálltak, a há-
rom bajnoki cím mellett három második,
egy harmadik két ötödik helyezést is be-
gyűjtöttek. A kiváló egyéni eredményeknek
köszönhetően sikerült a MINETECHNIK
Kupa csapatverseny I. helyét is megszerez-
ni. Gratulálunk! CVSE Judo szakosztálya

Eredmények:
leány 40 kg.    Vég Luca I. hely

40 kg     Szeleczki Szabina II. hely
44 kg     Hársvölgyi Tamara  II. hely
57 kg     Borsos Janka  V. hely
70 kg     Sági Nikolett   I. hely

+70 kg     Perlaki Hanna  III. hely
fiú     46 kg      Vég Milán  II. hely

60 kg      Pomázi Dominik  I. hely
60 kg      Eichmüller Gergő  VII. hely
81 kg      Kőgyesi Gábor  V. hely

Csapatverseny:  I. helyezett  Ceglédi VSE
II. helyezett  BHSE

III. helyezett  MTK

CEKK győzelem
A NŐI KOSÁRLABDA NB I 4. FORDULÓJÁBAN
vasárnap este a Vasast fogadta a VBW CEKK
Cegléd. A hazaiak nyerni tudtak, így megsze-
rezték második győzelmüket a bajnokságban,
ahol a 6. helyen állnak jelenleg. PÉZSÉ

VBW CEKK CEGLÉD–VASAS AKADÉMIA 85–75 (24–17, 23–22,
17-15, 21–21)

DTKH támogatás
TÁMOGATJA A DTKH KFT. az Ungvári fivé-
rek olimpiai kvalifikációs felkészülését. A
térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltató
így is szeretne hozzájárulni Ungvári Attila és
Ungvári Miklós minél nyugodtabb felkészü-
léséhez. Forrás: Takáts László oldala
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Öt bronzérem 
EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK a CVSE
gyermek atlétái az év legnagyobb verse-
nyén, a közel 800 indulót felvonultató Atlé-
tikai Budapest Gyermek Bajnokságon.

Bronzérmesek: 
Göndics Zoltán (2007) 60 m gátfutás  11,76 mp
Turbojavhajítás  25.05 m
Csibrány Mira (2010) 60 m síkfutás  9,95 mp
Távolugrás  370 cm
Németh Levente (2009) Távolugrás  347 cm 

Fit Kid eredmények 
A CEGLÉDI VSE FIT KID SZAKOSZTÁLYA az
őszi versenyszezont Szolnokon az Országos
Fit Kid I. és II.osztályú egyéni és csoportos
versennyel nyitotta meg. A sikeres felkészü-
lést követően bizakodva indultunk a ver-
senyre. Először egyéni versenyzőink mutat-
ták be gyakorlataikat, ami nagyon jól sike-
rült. Ezt követték a csapatgyakorlatok, ahol
szintén három egységünk indult. Itt is szép
és jól kivitelezett kűröket láthattunk a lá-
nyoktól. 

Eredmények: II/A kat.IV.kcs.: 
1 hely Bartus Emese CVSE
2.hely Pap Veronika CVSE
VI.kcs: 1 hely Lipák Réka CVSE
I.kcs./nagycsapat:1 hely CVSE (Farkas Petra,Halmi Glória,Hidasi
Kinga,Oláh-Fekete Hanna,Végh Zonga)
II.kcs./duó: 1 hely CVSE (Bartus Emes és Pap Veronkia)
III.kcs./duó: 1 hely CVSE (Hartyáni Fanni és Lipák Réka)
Felkészítők: Randos Gabriella vezetőedző, Kovács Barbara és

Móricz Alexandra

Öt győzelemmel zárult a
Cápák bajnoki hete

KIVÁLÓ HETET ZÁRTAK a Ceglédi Kék Cá-
pák korosztályai. Az elmúlt héten a felnőttek
mellett az ifi, a serdülő, az U14 és az U12
bajnokságban is nyerni tudtak a Cápák, ösz-
szességében hét mérkőzésből ötször hagyták
el győztesen a pályát. 

Felnőtt mérkőzés: 
Ceglédi Kék Cápák – Gárdony-Pázmánd NKK U22  29 – 23 ( 14
– 11 ) 

Ifi mérkőzés:
Ceglédi Kék Cápák – Gárdony-Pázmánd NKK 42 – 29 ( 21 – 16
) 

Serdülő mérkőzés:
Ceglédi Kék Cápák – Gárdony-Pázmánd NKK 25 – 15 ( 11 – 7 ) 

U14 mérkőzések: 
Ceglédi Kék Cápák – Aranyszarvas SE 20 – 32 ( 9 – 15 )
Ceglédi Kék Cápák – Albertirsa SE 15 – 6 ( 8 – 2 ) 

U12 mérkőzések:
Ceglédi Kék Cápák – Euronovex USE I. 16 – 28 ( 6 – 12 )
Ceglédi Kék Cápák – Inárcs-Örkény I. 34 – 9 ( 3 – 18)

A MÚLT HÉTEN A CEGLÉDI KÉK Cápák ser-
dülő csapata Gyöngyösön nyert újabb baj-
noki mérkőzést, a felnőttek pedig több hi-
ányzóval és az edzőjük nélkül egy meglehe-
tősen dekoncentrált játék mellett
Szigetszentmiklóson begyűjtötték idei má-
sodik vereségüket. PÉZSÉ

Felnőtt mérkőzés: 
Szigetszentmiklós NKSE – Ceglédi Kék Cápák 29 – 21 ( 12 – 6
) 
Serdülő mérkőzés:
TFSE – Ceglédi Kék Cápák 16 – 24 (7 – 10)
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Vizilabda
A SÁTORÉPÍTÉS MIATT CSAPATAINK idegen-
ben játszottak a hétvégén ismét. A szombati
napon délelőtt Budapesten a Königh György
2008 gyermek bajnokságban szereplő csa-
patunk a BVSC ellen kezdte meg a verseny-
zést. 
BVSC- Zugló – Ceglédi VSE  18:7

A SZOMBATI NAPON BUDAPESTEN szerepelt
továbbá férfi felnőtt csapatunk és a
Markovits Kálmán 2006 gyermek bajnok-
ságban szereplő csapatunk is. A felnőtt csa-
patunk a Császár- Komjádi uszodában ugrott
a medencébe az ASI Vasas vendégeként,
ahol  ismét sok hibával, pontatlanul játszot-
tunk, melynek következtében ismét veresé-
get szenvedtünk el.
ASI Vasas – Ceglédi VSE  8:6  

A SZOMBATI NAP LEZÁRÁSAKÉNT a Margit -
szigeten a Markovits Kálmán 2006 gyermek
bajnokságban szereplő csapatunk a BVSC
ellen játszotta le a bajnokság következő for-
dulóját.
BVSC- Zugló – Ceglédi VSE  15:5

A HÉTVÉGE FOLYTATÁSAKÉNT VASÁRNAP az
országos fiú utánpótlás csapataink
Hódmezővásárhelyre utaztak. Az első mér-
kőzést gyermek csapatunk játszotta, ahol
mélyen a tudásunk alatt játszva szenvedtünk
el első vereségünket.
HVSC – Ceglédi VSE 12:9

A MÁSODIK MÉRKŐZÉST SERDÜLŐ csapatunk
játszotta, ahol két eltiltott, Fekete Ákos és
Soós Titusz nem játszhatott a mérkőzésen. A
győzelem nem forgott veszélyben, de nehéz
mérkőzésen szerezte meg a három pontot a
csapat. 
HVSC – Ceglédi VSE 4:6

A HÉTVÉGE ZÁRÁSAKÉNT Hódmező vásár -
helyen az ifjúsági csapatunk ugrott a me-
dencébe. A rendes játékidőben döntetlen lett
a mérkőzés vége, de végül az ötméteresek-
kel bezsebeltük a győzelemért járó pontokat. 
HVSC – Ceglédi VSE 9:10

CVSE vereség
A 9. FORDULÓBAN SZENVEDTE EL ELSŐ vere-
ségét a Labdarúgó NB III-ban a Ceglédi
VSE. A DEAC csapatában több korábban a
Lokivel a Bajnokok Ligájában szereplő és
több bajnoki címet is szerző játékost talál-
tunk, valamint a debreceni nagy csapat ko-
rábbi siker edzője Kondás Elemér irányítot-
ta a fehér mezeseket.
Jól kezdtük a mérkőzést, az első 10 percben
a vendégek térfelén zajlott a játék, majd ké-
sőbb már ők is eljutottak a kapunkig, de ko-
moly lehetőségről egyik kapu előtt sem lehe-
tett beszámolni. A második félidőben meg-
jöttek a helyzetek is a nagy iram mellé. Az
55. percben a bal oldalról érkező beadást a
jobb oldalon a kapunk felé érkező DEAC já-
tékos bebelsőzte a kapunkba. 0:1
A vendégek az utolsó 10 percben a korábbi
NB I-es gólkirály Sidibe talált be kétszer is
a kapunkba. A 80. perc után egy szöglet utá-
ni lövésbe nyúlt bele szerencsésen, majd két
perccel később közelről fejelt kapura. A lab-
dába Tulipán ugyan reflexből beleütött, de
nem tudta hárítani a fejest. 0:3

Ceglédi VSE – DEAC 0:3
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Birkózó sikerek
MÚLT SZOMBATON A DIÁK II-ES korosztály
kötöttfogásban mérte össze a tudását
Püspökladányban a diákolimpia országos
döntőjén. A 14 súlycsoportba összesen 200-
an szereztek indulási jogot a területi bajnok-
ságokról, közülük 160-an léptek szőnyegre a
döntőben. A Ceglédi VSE fiataljai közül 8-
an vívták ki az indulás jogát, de egy sérülés
miatt csak 7-en álltak rajthoz a megmérette-
tésen. A ceglédiek szép eredményt értek el a
versenyen, öt érem mellett egy pontszerző
helyet is begyűjtöttek. Cegléd a nem hivata-
los csapatversenyben a második helyen vég-
zett egy ponttal lemaradva Eger csapata mö-
gött, megelőzve a harmadik helyezett
ESMTK csapatát.

Eredmények:
26 kg  5.  Máté Miklós
29 kg  2.  Kiss Rómeó
38 kg  2.  Budai Ferenc
42 kg  3.  Nagy István
46 kg  1.  Ungvári Tibor

2.  Manczák Martin
Csapat:
1.  Eger      29 pont
2.  CVSE    28 pont
3.  ESMTK 25 pont

VASÁRNAP A JUNIOR KOROSZTÁLY FÉRFI és
női birkózói mérték össze a tudásukat sza-
badfogásban. A férfi és női mezőnyben 10-
10 bajnoki címet osztottak ki az országos
bajnokságon. A 140 indulót felvonultató baj-
nokságon a ceglédiek 4 fővel képviseltették
magukat. A férfiaknál három, a nőknél egy
ceglédi lépett szőnyegre a bajnoki érmekért. 

Eredmények:
női 53 kg  1.  Rehor Orsolya
férfi 61 kg  3.  Török Tamás
79 kg  3.  Mohella Flórián

A DIÁK I-ES KOROSZTÁLY KÖTÖTTFOGÁSÚ
diákolimpiai bajnokságával vette kezdetét
Tatabányán a birkózók hosszú hétvégéje. A
háromnapos versenysorozat első napján
pénteken több, mint 160 birkózópalánta
mérte össze tudását. A Ceglédi VSE 8 fővel
vett részt a megmérettetésen. A ceglédi fia-
talok végül öt éremmel térhettek haza a
bajnokságról. 

Eredmények:
42 kg  3.  Józsa Attila
54 kg  2.  Mizsei Milán
58 kg  2.  Mizsei Ádám

3.  Csiszár Adrián
76 kg  3.  Pék Norbert

A PÉNTEKI DIÁK I-ESEKTŐL SZOMBATON a
serdülők vették át a staféta botot, pontosab-
ban a diákolimpiai lángot, hiszen az eggyel
idősebb korosztály is a kötöttfogású diák-
olimpiai bajnoki címért küzdött Tatabányán.
A Ceglédi VSE birkózói ebben a korosztály-
ban 3 fővel képviseltette magát. Az első for-
dulóban Cseh Dávid 52 kg-ban és Csiszár
Márkó 75 kg-ban egy vereség után búcsúzott
a versenytől. A 48 kg-ban Rafael Dániel lé-
pett szőnyegre aki szintén vereséggel kezdett
egy nagyon szoros mérkőzésen. Dani viszont
a vigaszágon folytathatta és ott minden el-
lenfelét technikai tussal legyőzve végül a
harmadik helyen végzett a bajnokságon.

Eredmények
48 kg  3.  Rafael Dániel

A TATABÁNYAI MARATONI HÉTVÉGÉT a kadet
szabadfogású férfi és női országos bajnok-
ság zárta vasárnap, amelyen közel kétszázan
szálltak harcba a bajnoki címekért. A baj-
nokságon a ceglédiek a nőknél két fővel, a
férfiaknál három fővel vett részt. 

Eredmények női
57 kg  4.  Rafael Tímea
73 kg  2.  Mizsei Evelin
férfiak 48 kg  1.  Rafael Dániel

2.  Török Olivér

PAP FERENC



Pályázat
helyiség értékesítésére

A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700
Cegléd, Gubody u. 28.) Cegléd
Város Önkormányzatának meg-
bízása alapján egyfordulós, nyil-
vános pályázatot hirdet az
önkormányzat kizárólagos tulaj -
donát képező, Cegléd belterület
954/A/50 helyrajzi számú, ter-
mészetben 

Cegléd, Jászberényi út 13-17.
szám alatt található 28 m2

alapterületű raktár megneve -
zésű nem lakás céljára szolgáló
helyiség értékesítésére.

Kikiáltási ár:
Az ingatlan minimális vételára
bruttó 1.600.000.-Ft.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. október 28.

(hétfő) 16.00 óra.

A teljes pályázati kiírás megtalál-
ható www.varvag.hu honlapon.

Az ingatlan előre egyeztetett
időpontban megtekinthető
(VÁR VAG Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálat Hétfőtől – Csütörtökig
13:00-16:30, Pénteken 9:00-
12:00) 2700 Cegléd, Gubody u.
28., vagy telefon: 53/505-247).

A pályázattal kapcsolatosan
bővebb felvilágosítást a VÁRVAG
Nonprofit Kft. irodájában lehet
kérni (2700 Cegléd, Gubody u.
28.) személyesen, vagy a 06/53-
505-248-as telefonszámon. 

helyiség bérbeadására

A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700
Cegléd, Gubody u. 28.) mint
Hasznosító, a többször módosí-
tott Cegléd Város Önkormányza-
tának a lakások és helyiségek
bérletéről szóló 23/2009. (V28.)
KT. rendelet 30.§. (1) bekez -
désében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT 
ír ki a Cegléd Város Önkormány -
zatának a kizárólagos tulajdo -
nában lévő Cegléd belterületi
86/A/1 helyrajzi számú, termé -
szetben a 

Cegléd, Szabadság tér 8. szám
alatt található 181 m2 alap -
területű iroda, üzlethelyiség,
valamint 100 m2 alapterületű
pincehelyiség megnevezésű
nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadására.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. október 28.

(hétfő) 16.00 óra.

A teljes pályázati kiírás megtalál-
ható www.varvag.hu honlapon.
A helyiség előre egyeztetett
időpontban megtekinthető
(VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálat Hétfőtől – Csütörtökig
13:00-16:30, Pénteken 9:00-
12:00) 2700 Cegléd, Gubody u.
28., vagy telefon: 53/505-247).
A pályázattal kapcsolatosan
bővebb felvilágosítást a VÁRVAG
Nonprofit Kft. irodájában lehet
kérni (2700 Cegléd, Gubody u.
28.) személyesen, vagy a 06/53-
505-248-as telefonszámon. 

értékesítésre

A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700
Cegléd, Gubody u. 28.) Cegléd
Város Önkormányzatának meg-
bízása alapján egyfordulós, nyil-
vános pályázatokat hirdet az
önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képező, Cegléd külterület
0987/54 helyrajzi számú, ter-
mészetben 

Cegléd, Törteli úti volt Dózsa
György laktanya területén ta -
lálható kivett telephely, épület
és udvar megnevezésű ingat-
lanon lévő 1-5. számú koráb-
ban legénységi szállásként
használt épületek, és hozzá tar-
tozó telekrészek értékesí tésére.

A pályázatok benyújtásának
határideje: 

2019. november 25. (hétfő)
16.00 óra.

A teljes pályázati kiírások meg -
tekinthetőek a www.varvag.hu
honlapon.

Az ingatlanok előre egyeztetett
időpontban megtekinthető
(VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálat Hétfőtől – Csütörtökig
13:00-16:30, Pénteken 9:00-
12:00) 2700 Cegléd, Gubody u.
28., vagy telefon: 53/505-247).

A pályázattal kapcsolatosan
bővebb felvilágosítást a VÁRVAG
Nonprofit Kft. irodájában lehet
kérni (2700 Cegléd, Gubody u.
28.) személyesen, vagy a 06/53-
505-248-as telefonszámon.
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