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Címlap

Infineon-karácsony
JÓTÉKONYSÁGI ÉTELOSZTÁS CEGLÉDEN
2019. december 13-án 11 órától a Szabadság téren

Cegléd város legnagyobb munkáltatója, az Infineon fontosnak tartja a dolgozói mellett a
ceglédi lakosok, szervezetek támogatását.
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Lapunk megjelenését
támogatja:

Hagyománnyá vált az adventi ételosztás, így ebben az évben
is rászorulókat vár az Infineon Cegléden a Szabadság téren, 2019. december 13-án 11 órától. Idén 300 adag meleg
étel kerül kiosztásra, amely a vállalat saját konyhájában készül el.

Az ételosztás mellett a vállalat második évben támogatja a
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ keretein belül működő Családsegítő Szolgálat kezdeményezését, amellyel közösen teljesítik gyermekek karácsonyi kívánságait. A vállalat karácsonyfájára kerülnek ki a
gyerekek kívánságlevelei, amelyet a vállalat dolgozói önkéntes alapon teljesíthetnek. A karácsonyfát advent első hétvégéjén díszítik fel a vállalat Mikulásünnepségre, amelyre több,
mint 300 dolgozót és gyermekeiket várják számos programmal, ajándékkal a vállalat telephelyén.

Az Infineon vezetése hisz az összefogás erejében, így próbál
minél több jó ügy mellé, vagy élére állni, erősítve ezzel a társadalmi felelősségvállalás szerepét. Mert adni öröm!
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Gulág-emléknap

A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT MAGYAR politikai rabok és kényszermunkások november
25-i emléknapja alkalmából helyeztek el koszorút az egykori ceglédi fogolytáborra emlékeztető táblánál. A város képviseletében dr.
Csáky András polgármester és Hegedűs
Ágota alpolgármester, a Kossuth Múzeum és
a Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti
Kör nevében pedig Jójárt György, Kürti
György és Reznák Erzsébet vitt koszorút a
helyszínre.
1945 májusában a ceglédi fogolytáborban
130 000 fő tartózkodott. Ez a hadifogolytábor (a huszár és a páncélos laktanyabeli láger együtt) a 2. Ukrán front 34. számú hadifogoly-tábora, majd átmeneti hadifogolytábora volt. Az egykori fogolytábor sorsát, az

Szalagavató szezon

A GIMNAZISTÁK SZALAGAVATÓJÁVAL november 17-én megkezdődött a bálok sora. Négy
osztály mintegy 140 diák ruhájára felkerült
a középiskolai évek végét szimbolizáló
selyemszalag. A tanulók hónapok óta készültek az estélyre, hogy minél szebb keringőket mutathassanak be a közönségnek, de

Fotó: Kisfaludi István

ott raboskodott katonák és civilek téglafalra
írott üzeneteit könyv örökítette meg, 2016
óta pedig történelmi emlékhellyé nyilvánították. A Szolnoki út 69. sz. épületen a téglákat megörökítő Jójárt György adományaként tábla emlékeztet a korábbi rabokra.
a végzősök az iskolaévek emlékeivel
Két keringőt is láthatott a közönség a közgazdasági iskola végzőseitől november 23án. Három osztály diákjára kerültek fel
szombaton a szalagok, amit a tanulók büszkén viselhetnek az érettségiig. Megtartották
a Török iskolában is a szalagtűző bált, a város többi középiskolájában még ezután kerül
sor az ünnepségre. Forrás: ctv
Fotó: Krizsán E
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Hintalóvilág
a Ceglédi Galériában

Fotó: Kisfaludi István

NOVEMBER 21-ÉN NYÍLT A CEGLÉDI Galériában Dr. Ladó Mária és Dr. Tóth Ferenc magángyűjteményéből kiállítás, amely a hintalovat helyezi a középpontba.
Játékeszközök, dísztárgyak, versek, képeslapok, fényképek, festmények, versek mind-mind
hintalovakat ábrázolnak. A kiállított hintalovak
száma meghaladja a kétszázat, az egyéb kiállított tárgyak száma talán ennél is több. A két
egyetemi oktató gyűjteményének töredéke látható a kiállításon, de néhány helyi tulajdonú
hintaló is bemutatásra került. Forrás: Ceglédi Galéria

Márton-napi lámpás
felvonulás

TÖBB SZÁZAN GYŰLTEK ÖSSZE DIÁKOK, szülők, pedagógusok november 14-én a Szent
Kereszt Katolikus Általános Iskola udvarán.
Az iskolások Szent Mártonra emlékezve
műsort adtak elő majd lámpásokkal és gyertyákkal vonultak fel a Kossuth Ferenc utcán. A menet a katolikus templomba vonult,
ahol az iskola igazgatója köszöntötte a gyerekeket és szülőket. A lámpások Szent
Márton emlékét őrzik, valamint a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatják el az
emberekhez. IRÁNYCEGLÉD
Fotó: Marosvári Márta

forrócsoki-osztás

INGYEN

a ceglédi szatócskereskedésben
december 5-én és december 24-én
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A Dallmayr

Pest és Bács-Kiskun
megyei

képviselete és a
szatócskereskedés
jóvoltából!

Cegléd,
Alszegi út 30.

Cegléd karácsonyfája

RENDŐRI FELVEZETÉSSEL SZÁLLÍTOTTÁK
az idei városi karácsonyfát a Szabadság
térre a Kékkő utcából. Hervai Gergő főkertész lapunknak elmondta, hogy a felajánlott 12 méter magas ezüstfenyőt az
előző évekhez hasonlóan a helyszínen rögzítették, kiékelték és a villanyszerelők
fényfüzérekkel díszítik.
A díszítést a művelődési ház munkatársai
végzik: a Szűcs Anita által készített tavalyi
karácsonyfadíszek – a gömbök mellett állatkák és angyalok – felfrissítésre kerültek, így
lesznek a város karácsonyfájának ékei.
A szokatlanul enyhe időjárás miatt csúszott
a jégpálya megnyitása, de a hét közepén várhatóan megnyitja kapuit a gyerekek és felnőttek örömére.
Hétvégén indul a Ceglédi Advent színes
programokkal és vásárral, a programokról
exkluzív kiadvány is készült, amely elérhető a Tourinform irodában. A vásár alatt a
Tourinform is kitelepül egy faházba, ahol

ceglédi ajándéktárgyakat lehet vásárolni a fa
alá: kapható lesz adventi bögre, karácsonyfadíszek, ékszerek helyi alkotóktól, hűtőmágnesek, cserépáruk, de lehet vásárolni
naptár, ólomkatonát és Kossuth-emléktárgyakat is. – tájékoztatta lapunkat DétáriLukács Ágnes a szervező Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Fotó: Kisfaludi István
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Hangszerkóstoló

Fotó: Kisfaludi István

HANGSZERBEMUTATÓ VÁRTA A TÁNCSICS Mihály Általános Iskola és az Erkel Ferenc Zeneiskola a város óvodásait az iskola tornatermében.
Az évről-évre megrendezésre kerülő találkozón
a zeneiskola növendékei bemutatták milyen szépen szólnak a különböző hangszerek. Céljuk az,
hogy minél több óvodás és kisiskolás lássa azt,
hogy szorgalommal, a hangszer szeretetével, milyen csodálatosan lehet muzsikálni. „Kulcsot kell
adni a gyermek kezébe, ami a zenebirodalom világába elvezet” – mondta Kecskeméti Ágnes
tanárnő a rendezvény megnyitóján.

KÜLÖNLEGES BEMUTATÓKKAL KÉSZÜLTEK a
Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyílt napján. A
végzős nyolcadikos diákok és szüleik betekinthettek az intézmény elméleti és gyakorlati képzéseibe. Továbbá láthatták a rendészeti
osztály izgalmas bemutatóját és az iskola diákjai által készített szebbnél szebb ruhákat is.

A REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK EREDMÉNYE
alapján 7 hazai és 1 határon túli magyar csapat jutott be az immár hetedik alkalommal
meghirdetett PénzSztár Hazai és Külhoni
Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági
és Vállalkozói Versenyének november 28-i
elődöntőjébe. A Közép-Magyarország régió
győztese a Ceglédi SZC Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnázium Team Wilson
nevű csapata lett.
Az idei PénzSztár versenyre jelentkezett több
mint 1000 négyfős team közül a 7 régió és a
határon túli magyar lakta területek legjobb 55 csapata mérte össze a tudását a november
21-én – 8 helyszínen párhuzamosan – megrendezett középdöntőben, ahol változatos témák és feladattípusok során kellett számot
adniuk tudásukról és rátermettségükről.
Az elődöntő résztvevői közül a legjobb öt
csapat mérkőzhet meg egymással az orszá-

gos döntőben. A győztes csapat tagjai idén is
elnyerik a verseny fődíjait, a Budapest
Banktól fejenként 100-100 ezer forintot,
részvételi lehetőséget a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett szakmai képzésen, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által felajánlott egyegy okostelefont, de a finálé többi résztvevőjére is értékes ajándékok és tudásalapú
szakmai díjak várnak.

Ceglédi diákok a PénzSztár elődöntőjében

Bem nyílt nap
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A PIMI a Táncművészeti
Egyetem partnerintézménye

NAGY SZAKMAI ELISMERÉS, hogy a Patkós Irma
Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumot a
Táncművészeti Egyetem partner-intézményének
választotta. Erről az intézmény vezetősége tájékoztatta a nyilvánosságot: „Táncművész hallgatók töltik majd itt Cegléden a szakmai gyakorlatukat és nálunk végzik majd tanítási gyakorlatukat is. Célunk, ha elkészül a saját fészkünk az,
hogy Ceglédre hozzunk egy kihelyezett egyetemi
tagozatot.” – írta az iskola vezetősége. Jámbrik
Máté igazgatóhelyettes és Ádám Ildikó tanár
vette át az emléktáblát az egyetem képviselőjétől.

Egészségünk kincs

A VÁRKONYI ISKOLA ALSÓ TAGOZATÁN hagyomány, hogy minden év novemberében
„Egészségünk kincs” címmel programot
szerveznek a 3-4. osztályos gyerekeknek.
Céljuk a tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés.
A program jegyében november hónap folyamán
meseíró és rajzpályázatot hirdettek meg a gyerekeknek. A pályamunkák az emeleti kis aulában
november végéig megtekinthetők. Játékos-rejtvényes feladatmegoldásra is biztatták a tanulókat. November 21-én délután a 3-4. osztályosok
3 fős csapatai tették próbára a tudásukat az
egészség témakörben. A program zárásaként különféle gyümölcsöket, müzliszeletet, mézet,
Actimel joghurtot stb. kaptak a pályázatokon és
a feladatmegoldásban jeleskedő tanulók. A program szervezője bízik abban, hogy új és hasznos
információkkal bővültek a gyerekek ismeretei,
melyek nagy része beépül majd a mindennapi
életükbe. KÓLYA MÁRIA tanító

A megszokott

szolgáltatásokkal
és decemberi árengedménnyel
várunk minden kedves
visszatérő és új vásárlónkat!

Békés, boldog ünnepeket
kívánunk szeretettel!

BRILL CEGLÉDI ÉKSZERHÁZ KFT.

Cegléd Pesti út 1.

Email: brillkft@gmail.com
Facebook: Brill Ceglédi Ékszerház
Tel: 53/314-396
Nyitva: H-P: 830-1700 - Szo: 830-1200-ig
www.ekszercegled.hu

Véradók Napja

A RENDSZERES VÉRADÓKAT ÉS A VÉRADÁSOK
szervezőit köszöntötték a Kossuth Művelődési
Központ Kamaratermében megtartott hagyományos évzáró ünnepségen, ahol Csáky András
polgármester emléklapot és ajándékot adott át a
több tízszeres véradóknak. A Véradók napja alkalmából tartott ünnepségnek kettős célja van:
egyrészt, hogy köszönetet mondjanak a véradásban résztvevőknek, másrészt hogy felhívják a
társadalom figyelmét a véradás fontosságára.
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Gyűjtés Emmának

KONTÉNERBŐL ÉPÍTETT LAKÓHÁZAT egy fiatalember Cegléden a Csengeri utcában a
külföldön élő rokonainak.
- Egy öreg ház állt a telken, bontás után készítettünk egy betonalapot, arra került a vadonatúj 24 m2-es kontérnerház. – mesélte K.
Tamás. – Természetesen szigeteltük, burkoltuk, tetőt és még egy teraszt is kapott. Most
készül a kerítés és garázs.
A főzőfülkéből, szobából és parányi fürdőből álló lakás előnye, hogy mobil, vagyis
egy darus autóval bármikor szállítható, gyorsan, szinte egy hónap alatt felépíthető és olcsó is, más lakhatási módokhoz képest. Tamás a házikót életvitelszerű tartózkodásra
azért nem ajánlaná, de hétvégi háznak, nyaralónak tökéletes.

ÖT ÉVES DOWN SZINDRÓMÁS KISLÁNY gyógykezelésére gyűjtenek a szülők a legnagyobb
közösségi oldalon. Sávolt Emma 2014 augusztusának végén született császárral és már
akkor újraélesztették a
ceglédi kórházban. Budapesten fél évet volt
kórházban, szívműtétet
is végrehajtottak rajta.
„Orrszondával adtak haza fel év múlva. 2017-ben
kaptam gyomorszondát.
2018-ban gastro-tubust.
Édesanyám azon keresztül táplál. Heti kétszer
egy-egy órát kapok fejlesztést Nagykőrösön.
Oviba nem járhatok, így anyukámmal vagyok itthon. Van még négy testvérem, egy már nem lakik
itthon. Nagyon jó kislány vagyok, Down szindrómás, kicsit más, mint a többi öt éves. Tavasszal
tanultam meg járni, beszélni nem tudok.” – fogalmaz a felhívás, amelyben azt kérik, aki tud
segítsen a családnak, mert sokba kerül a fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő szer. A családot kupakgyűjtéssel is lehet segíteni, a kupakokat a
Nyársapát, Epres út 3. szám alá várják.

HÚSZ ÉVE ALAKULT A ZANZIBAR EGYÜTTES,
amit a zenészek december 1-jén meg is ünnepelnek az A38 hajón. Igaz, az eredeti gárdából már csak ketten maradtak, ám az énekesnő Terecskei Rita szerint a lelkesedésük
töretlen. Az énekesnő elmondta: „Eleve
hosszabb koncertet tartunk, így most is javá-

ban próbálunk. Annyit elárulhatok, hogy
Nagy Gábor, Gabszi, aki ugye, alapítója volt
a Zanzibarnak, két dal erejéig vendégeskedik
majd a koncerten. Hónapok óta erre a fellépésre készülünk, a jól ismert slágerek mellett
ezúttal elővesszük a rég hallott nótákat is, de
ezen a koncerten csendül fel majd az új dalunk is, amelyhez forgattunk videóklipet is,
amely nemrégiben készült el.”

Konténerből ház

Húsz éves a Zanzibar
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Közúti balesetek

MOTORKERÉKPÁROS IDŐS PÁRT ütöttek el
november 13-án a 40-es úton Cegléd határában. A baleset másik résztvevője, a személyautó 74 éves sofőrje előzés közben későn
észlelte, hogy a motoros hirtelen váltott és

néhány méterre, ahol megint elütöttek egy
kerékpárost. A balesetet információnk szerint egy motorkerékpáros fiatalember okozta, aki előzés közben akadhatott bele a másik járműbe és mindketten elestek. A rendőri
helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom. Információink szerint senki sem sérült
meg komolyabban a balesetben.

ÁROKBA BORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ november 20-án kora este Cegléden a Külső Kőrösi úton, miután egy kerékpáros előzése közben az úton megcsúszott. A mély útmenti
árokba pördült járműben három személy ült,
akiket a kiérkező mentők a helyszínen megvizsgáltak. Az autó utasainak az ijedségen
kívül komolyabb sérülése nem történt.

Fotó: Farkas Zsolt

lekanyarodni készül. Ezzel elsodorta a motort és fellökte. A motoron két idősebb személy utazott, a vezető könnyebben sérült,
utasa egy hölgy combnyaktörést szenvedett.
Egy éppen arra járó mentő megállt és a mentősök megkezdték a motor utasainak ellátását, majd kórházba szállították őket.
BALESET TÖRTÉNT NOVEMBER 22-ÉN a
Mizsei úton a nemrégiben halálos kimenetellel járó kerékpáros gázolás helyszínétől

Fűthető kennelek épülnek
a Ceglédi Állatmenhelyen

ÖT FŰTHETŐ KENNELT ÉPÍTENEK A RÉGIEK
helyére a Ceglédi Állatmenhelyen német állatvédők segítségével. A szervezet évek óta segíti a ceglédi menhelyet: gyűjtést szerveznek
a menhelynek, havonta 15-30 kutyát szállítanak ellenőrzött német gazdikhoz, most pedig
szendvicspanelekből építenek modern fűthető
kenneleket – mondta el lapunknak Soltész
Lászlóné, aki azt is hozzátette, hogy a támogatók legnagyobb segítsége mégsem ez, hanem az a szándék, hogy pénzt adnának a menhely és a gyepmesteri telep területének megvásárlásához az állatmenhely alapítványának.
A terület jelenleg önkormányzati tulajdon.

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!

- Legalább 100 millió forintot fektettünk már
a menhelybe és jelenleg bérleti díjat is fizetünk a városnak, miközben mi gondoskodunk
a ceglédi kóbor kutyákról is. Amennyiben
meg tudjuk vásárolni az ingatlant, akkor a
német támogatók a
gyepmesteri telep elavult kenneleit, épületeket is felújítanák. –
mondta el Soltészné,
aki azt is hozzátette:
mert nagyon sok a kóbor kutya Cegléden,
amelyek az embereket
is megtámadják, ami
már nemcsak állategészségügyi, hanem
közbiztonsági kérdés is.
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Hírek

Télre készülnek

a

November 15-én az Elastic ’91 Kft
ügyvezetője Károly Ferenc tartott
gépszemlével egybekötött sajtótájékoztatót az önkormányzati utak, járdák téli karbantartásával megbízott
cég telephelyén.

z első havazás előtti hagyományosan megtartott gépszemlén a
város köztisztaságáért felelős cég
vezetője elmondta: 20 összkerék
meghajtású géppel, 300 tonna
sóval felkészülve várják a téli
időjárást. A síkosság-mentesítéshez nemcsak a gépek és az anyagi feltételek, de a
dolgozók is készen állnak, egy műszakban
20-25 fő akár éjjel-nappal dolgozik a város
síkosság-mentesítésén.
- Cegléden 66 km sóval kezelt, 67 km fehéren kezelt és 74000 m2-nyi szervízút, járda,
parkoló tartozik hozzánk. A fehéren kezelt
utakon nem használunk vegyi anyagot, hanem 10 cm-es hómennyiségtől toljuk le az
utakról. Azt, hogy az egy-egy út sózott, vagy
fehéren kezelt azt az önkormányzattal kötött
szerződés határozza meg. – tájékoztatott az
ügyvezető, aki beszélt arról is: mínusz 5 fok
alatt a só már nem hatékony.
Károly Ferenc felhívta a figyelmet arra is,
hogy a Magyar Közúthoz tartoznak a
Ceglédről ki- és bevezető utak, többek között a Déli, az Alszegi, a Széchenyi út.
Az ügyvezető hozzátette: kéri a lakosság
együttműködését, hogy az utcákon havas
időben ne parkoljanak, mert a hókotrók, sózók nem tudják a munkájukat elvégezni.

NOVEMBER 10-TŐL TÉLI ÜZEMMÓDRA váltott
a Magyar Közút is. Így országosan 19 megyei igazgatóságán, 94 mérnökségén és a

Fotó: Kisfaludi István

központi irányításban is 0-24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A téli hónapokban a társaság elsődleges feladata a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés, valamint –
megfelelő időjárási körülmények között – a
téli ideiglenes kátyúzás. A következő hónapokban, a télies időjárás beálltával mintegy
4000-en dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2019-2020-es téli szezonban az
országos közúthálózaton összesen mintegy
1000 munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek, hómarók) állít hadrendbe.

Ceglédi Cipõgyár Mintaboltja
Cegléd,
Fûtõház u.11.
alatt várja

megújult
kínálattal

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

GYÁRI ÁRON!
ipõ
Munkac
õ
ip
tc
r
o
Sp
õ
ip
Utcai c

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

SIKERES PÁLYÁZATNAK KÖSZÖNHETŐEN
fontos eszközökre kapott támogatást a
nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság. A
mindennapi munkavégzést fogja segíteni a
3,6 millió Ft értékű támogatás védő- és
technikai eszközök beszerzésére. A nyertes
pályázat keretében tűzoltó védőkesztyűket,
mászóöveket, új, korszerű nyomótömlőket,
létrákat, benzinmotoros láncfűrészeket,
LED fényvetőt szereztek be a nagykőrösi
tűzoltóknak. Forrás: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

Terápiás kutyák
a pszichiátrián

TERÁPIÁS KUTYÁK LÁTOGATJÁK AZ IDŐS,
demens (időskori szellemi hanyatlás) és kevésbé hozzáférhető pszichotikus betegeket a
Toldy kórház I. Pszichiátriai osztály újításaként. Az ősszel bevezetett terápia célja a betegek életminőségének javítása, és a gyorsabb gyógyulás. Hetente egy délután kötetlenül, előírások nélkül, a kezelt betegek igényeihez igazítva Csehné Auvalszky Katalin,
az ALKA Ceglédi Kutyás Egyesület képviselője Csenge nevű kutyájával már most látható eredményeket ér el. A kutyának sikerül
szeretetre méltó lényével elérnie azt, hogy a

beteg megnyíljon felé, ezáltal egyéb gyógyító kezelésekkel is jobban együttműködjön. –
adott tájékoztatást dr. Baranyi Klára főorvosnő. Forrás: a kórház facebook oldala

ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
Cegléd, Alkotmány u. 19., Tel./fax: 53/311-920
Nyitva: H-P: 8-1700 - nyáron: 8-1800, Szo: 8-1200

ÁLLATO RVO S I R E N D E L Ő
Rendelés:
munkanapokon:
de. 8-900,
du: 16-1730

Dr. Csapó István szakállatorvos
Cegléd, Alkotmány u. 21.
Tel/fax: 53/311-920,
20/385-1141
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Múltidéző tájfutók

yakran járok a Várkonyi utcai
Villanyász boltba, ahol a tulajjal
nemcsak üzleti kapcsolatom van,
hanem sporttársi emlékek is kapcsolódnak a vásárláshoz. Mákos
Bandi barátunk régóta tervezi,
hogy találkozni kellene a régi tájfutókkal. Ötleteléseinek az lett a vége, hogy
felkereste a régi társakat. Hosszú szervezés
eredményeként november 15-én egy vacsora erejéig összejött a 18 fős társaság.
találkozón elhangzott beszélgetésekből kiderült, kinek mit adott a tájékozódási futósport. Mi még többnyire fotózott térképekkel ismertük meg ezt a szép sportágat az
1960-as évek elején. Színes, méretarányos,
valóságnak megfelelő térképpel 1964-ben a
rangos nemzetközi Honvéd Kupán találkoztam Bélapátfalva térségében. A ceglédi
sportág történetéhez tartozik, hogy akkoriban a város négy szakosztályt ismert: Postás, Bányász, Vasutas, Építők néven. Ekkoriban kapta feladatként Kistamás Sándor az
Építők szakosztály-vezetői feladatát. Sanyi
bácsi nagyon jól ismerte, tanította, szervezte a versenyeket. Legendásan hozzánk nőtt
a munkásszállító Ikarus busz, melynek tere
falemezből lett kialakítva, így lett a neve
Fakarus, melyre sűrűn felvettük Monspart
Saroltát is. A sors úgy hozta, hogy Sanyi bácsi temetése éppen Sarolta napra esett.
Jártuk az iskolákat, igyekeztünk népszerűsíteni, vonzóvá tenni a sportágat, melynek
eredményeképpen válogatott női férfi sportolókat adott akkoriban a ceglédi Építők. Te-

hetséges versenyzőink háta mögött is összesúgtak a vetélytársak: itt vannak a ceglédiek.
Névszerinti felsorolástól óvakodnék, nehogy kimaradjon valaki. Talán inkább arra
hivatkoznék, hogy ki mit kapott a sporttól.
Van aki erdész, földrajz-testnevelő tanár,
természetfotós lett.
A jól sikeredett találkozó kapcsán azt a következtetést vontam le, hogy sajnálom, hogy
nem előbb jött létre. Kürti Béla bácsi ceglédi sporttörténeti könyvét a visszatekintéseinkkel színesebbé tudtuk volna tenni. Örömmel újságoltam a sporttársaknak, hogy a
sportmúzeumban van tájfutó vitrin is. Biztattam az érmeket vagy sporttal kapcsolatos
tárgyakat vigyék be a múzeumba, ahol névre szólóan kiállításra kerülnek.
KOVÁCS LÁSZLÓ

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!

Zakar családi nap és faültetés

a

November 16-án a Zakar és Társa Kft.
környezettudatos családi napot tartott
faültetéssel egybekötve. A 10 millió fa
mozgalom keretében 40 db fát ültettek
el a családok, szakértők segítségével az
autókereskedés területén.

családi napunk egyik célkitűzése
volt, hogy a gyerekek is tájékozottak legyenek Földünket érő
negatív hatásokról, környezetszennyezésről, és tudják, hogyan
lehet ez ellen tenni, hogyan tudjuk védeni a bolygónkat. A gyermekekkel
játékos feladatokon keresztül ismertettük
meg a környezetvédelem alapjait a fák oxigéntermelésétől kezdve egészen a szelektív
hulladékgyűjtésig. Rendezvényünk során kiemelt figyelmet fordítottunk a megújuló
energiák használatára, az elektromos autók
jövőjére, ehhez prezentációval készültünk a
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A családi nap során 40 darab fa került elültetésre a cég telephelyén. Többek között platán, galagonya, díszkörte, szilfa, juharfa került a kijelölt területre, melynek elültetésében profi brigád segítette a családokat. Kicsik és nagyok is nagyon élvezték a szabadban töltött időt.
Rendezvényünk egyik legemlékezetesebb
programja a „Fa örökbefogadás” volt. Minden család kiválaszthatta kedvenc fáját, melyet szakemberek segítségével elültethettek

és egy névvel ellátott szalagot kötöttek rá az
örökbefogadás jelképeként.
Az autógyártás terén is megfigyelhető a
károsanyag kibocsátás csökkentésére irányuló tevékenység. A Zakar és Társánál már elérhető a Kia Niro hibrid és plug-in hibrid
változata. 2020-ban érkezik a Niro család
legújabb tagja, a teljesen elektromos új Kia
E-Niro, mely akár 455 km távolságot is
megtesz egy töltéssel. Szintén jövőre jön a
Mazda első elektromos modellje, az MX-30.
Mi magunk is nagyon odafigyelünk a szelektív hulladék gyűjtésére és ügyfeleink figyelmét is felhívja márkaszervizünk minden
alkalommal, hogy sokkal környezetvédőbb
az autókat és azok alkatrészeit karbantartani, mint elhanyagolni és ezáltal idő előtt cserélni azokat. Autógyáraink is folyamatosan
hirdetik, hogy olyan műanyagokat használnak fel, amelyek már újrahasznosítás eredményei, ezzel is védve a bolygónkat.
MUCSKA ELIZA
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KDNP tisztújítás

A KDNP CEGLÉDI SZERVEZETE megtartotta
tisztújitó taggyűlését. A szervezet elnöke dr.
Prohászka Mónika, ügyvezető titkárának Tarr
Feliciánt, gazdasági vezetőnek Gyigor Lászlónét választották a tagok. Tiszteletbeli elnökké az KDNP Ceglédi Szervezet alapító elnökét
Kiss Attilát választotta a taggyűlés. Megyei
küldötté Tóth Ferencnét és dr. Prohászka Mónikát választotta a taggyűlés. Kommunikációs
koordinátorrá Berinszki Mihályt nevezték ki.

30 éves az MSZP

HARMINC ÉVE, HOGY MEGALAKULT a Magyar Szocialista Párt ceglédi szervezete. A
jeles évfordulót ünnepelték a jelen lévő alapító tagokkal a Kossuth étteremben november 15-én. A rendezvényen részt vettek a
pártszervezet régi és jelenlegi tagjai, venFotó: Kisfaludi István

dégként dr. Szakács László országos elnökhelyettes és Fekete Zoltán megyei elnök is.
Fehér István alapító, jelenlegi elnök és önkormányzati képviselő beszédében megemlékezett az alapításról, a szervezet történetéről és megköszönte azok munkáját, akik az
elmúlt 30 évben segítették a párt munkáját
Cegléden. Az eredményeket összegezve elhangzott: 270 fő alapította a helyi szervezetet, 12 éven át baloldali többségű volt
Cegléd vezetése és két országgyűlési képviselőt adott a párt a Parlamentbe. Bár a 30 év
alatt több mint száz fő már elhunyt, az évtizedek alatt több mint száz fő csatlakozott is
a párthoz. A fiatal generációnak pedig mindig adtak lehetőséget, pozíciót a helyi szervezetben is. Fehér István elmondta: ha
ilyen ambícióval dolgoznak, akkor nem félti a szervezet jövőjét, mert bár megváltozott
a szocialisták súlya és szerepe 2010 után,
baloldali pártra mindig szükség lesz.

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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Varjak és a talányok hónapja

gyre több madár alkalmazkodik
az emberi környezethez, városi
életmódhoz, elég csak nyitott
szemmel járni a parkokat, utcákat, vagy figyelni az etetőket. A
varjúfélék népes családjának
minden hazánkban honos faja megtalálható,
sőt költ Budapesten, még az egyébként nem
túl gyakori hollók is. Az őszi téli időszakban
pedig kis szerencsével nagyszerű látvány fogadja a városlakót, aki napnyugta előtt kitartóan pásztázza az égboltot. Varjak
(Carvus frugilegus) ezrei, tízezrei húznak
elég alacsonyan, nagy tömegben, mint valami kilométer hosszú, gomolygó füstfelhő.
A jelenség okáról és szereplőiről Orbán Zoltánt,
a Magyar Madártani és Természet-védelmi
Egyesület szóvivőjét is megkérdezték, aki elmondta: minden ősszel milliónyi vetési varjú érkezik Magyarországra telelni ÉszakkeletEurópából, fehérorosz és orosz területekről. Az
éjszakákat hatalmas csapatokba verődve, erdőfoltokban töltik, és okosságukat bizonyítja,
hogy előnyben részesítik a ragadozóktól és vadászattól mentes városi környezetet.
A legnagyobb létszámú csapat Nyíregyházán, az egyetem melletti fás területen gyűlik
össze: egyes években akár 4-500 ezer madár
is érkezik egyszerre esténként és távozik
minden reggel. Budapesten is több ilyen
„tömegszállásuk” ismert, ám a fővárosi varjak létszámát még senki nem mérte fel. Van
egy néhány hektáros terület Monor és Üllő
között, ahol december-január folyamán, a
hórétegen (ha van!) feketéllik a „varjas fel-

szín”, annyi vetési varjú zsúfolódik ott öszsze, keres és talál táplálékot.
A vonuláshoz jól bevált „légi folyosókat”
használnak, egy-egy csapat könnyen alkot
néhány tíz vagy akár száz méter széles, kilométer hosszan elnyúló tömeget. Gyűrűzött
egyedek híján mégis azt gyanítjuk, hogy a
nálunk költők háttérbe szorultak, százas rajokban már csak ritkán hallom károgásukat… A nagy tömeget kedvelik, mert biztonságot nyújt az egyed számára. Ám a vetési varjak ennél fortélyosabbak, átverik a
potenciális ellenséget. Szürkületkor ugyanis
nagy vehemenciával, feltűnően, éktelen
hangoskodás közepette megülnek a fákon,
mintha ott töltenék az éjszakát. Majd a teljes
sötétség beállta előtt percekkel a legnagyobb csendben ismét szárnyra kapnak,
hogy több száz méterrel vagy egy-két kilométerrel távolabb elfoglalják valódi alvóhelyeiket. Még arra is ügyelnek, hogy lehetőleg ne egymás alatt gubbasszanak, hiszen

egyikük sem akar másnap a felső szomszéd
guanójával borítva ébredni.
Amint felkel a nap, a tömeg ismét egyszerre repül fel, majd szétoszlik. A madarak több mint
90 %-a elhagyja a nagyobb települést, 20-25
km sugarú körben kutat élelem után. Ahogy a
vetési varjú neve is sejtetni, elsősorban szántókon, alacsony füvű gyepen táplálkoznak. Árszerű csőrükkel, mint a varrógép »döfködik« át
a talajt 3-5 centi mélységben, kikapkodják az
ott megbúvó gerincteleneket – magyarázta
Orbán Zoltán. Ha valahol sűrűn vannak például a cserebogár lárvák, drótférgek, több száz
vagy ezer csőr lyuggatja át a földet akár cm2ként, amivel hatalmas hasznot hajtanak.
Jól járnak a varjak emberi környezetben,
mert a parkok, zártkertek gyepe természetes
táplálékkal látja el őket, a hulladék mindig
rejteget hasznos falatokat. Nem szégyenlősek és igen kreatívak: gyakran látni „kukázó
varjakat”, amint csőrükkel egyre feljebb
húzzák a szemetest bélelő zacskót, hogy
hozzáférjenek az alján heverő ételhez. Valódi specialitásuk azonban a diótörés, bár az új

21

kártevő (dió burokfúró légy) nagyon megnehezíti a diózást.
Pedig az országban talán nincs olyan település, ahol ne lennének diófák, az energiában
gazdag, olajos termés rendkívül értékes a madarak számára, ám a kemény héjat nem tudják
a csőrükkel feltörni. Ezért magasra repülnek a
zsákmánnyal, és egyszerűen lepottyantják a
kövezetre, a betonra, hogy eltörjön. Több madár kifejezetten az úttestre ejti a diót, majd
várja, hogy egy autó elvégezze a munkát.
Szentiványi Péter a nemrég elhunyt kiváló
diónemesítő mesélte, hogy az olyan diócsemetét nem érdemes ápolgatni, aminek magját
varjú pottyantotta el, mert kemény héjú.
A másik érdekes megfigyelésünk, hogy
Skandinávia nagy részén a dolmányos varjú
(Carvus corone cornix) a kizárólagos varjúfaj; nálunk pedig a fővárosban lett uralkodó
– legalábbis Budán ezt tapasztaljuk. Nem
zavarja őket az ember közelsége sem. A Ménesi úton lévő óvoda környékén úgy repkednek, mintha e kertek lennének a természetes
élőhelyeik.
ESDÉ
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Gyógyító lélekhangok

A házukhoz látok. Indult a rendelőbe,
vagy szép kertjükben munkálkodott.
Majd riadtan néztek az ablakszemek:
nagybeteg lett. Most az ajtóban állok.
Várom. Jön. Jön! A karunk karolva köszön. Segítség ez, öröm is, hogy újra
találkozhatunk. S már mosolyog: Dr.
Lénárd Béla gyermekorvos.

h

allgatom. Vox humana, emberi hang az
övé, amely gyógyít: a rendelőjében, a zenéjével, s ahogyan
óvta-óvja őt a családja, s ahogyan most beszél a sorsáról. A
betegségéről is. Nem kérdezem a részletekről, ám ő mégis
elmondja már fel-felfénylő tekintettel. Úgy
helyes, hogy én foglaljam össze – csak a lényeget – másfél év drámai küzdelmeit.
Tavaly júniusban külföldön vakációzott a
család, amikor intő jel ijesztette meg. Azt
hitték, ez csak gyógyszerallergia. Hazatérés
után a laborvizsgálat nagyon rossz eredményt mutatott. A vese… Három nap múlva
már Budapesten kezelték. Olyan gyógyszert
is kapott, amelynek mellékhatása veszélyes
állapotot idézett elő. Főleg mozgásában korlátozta. A megfelelő dózisért kísérletek kezdődtek. S az ő küzdelmei fizikailag és lelkileg. Később váratlanul újabb – majdnem tragikus – fordulat történt. „Haláli gyenge lettem, értsd ezt szó szerint. A feleségemmel
már megbeszéltem, hogy ’azután’ mi történjen.” Egy hét a ceglédi kardiológiai intenzíven, majd az osztályon. „Elkezdtek mobilizálni. Lassan, de haladtam: mozgásban,
gyógyulásban.” Március végén biztatták a
kollégák, kezdjen el kicsit dolgozni. Megtette, csökkent tempóban, inkább búcsúzá-

sul. Sok család kereste fel a rendelőben, szerető szavakkal és ölelésekkel köszönték meg
neki a gyógyító munkáját. Huszonöt ilyen
fotó készült. „Szép búcsút vettem” – mondja, s elmeséli egyik élményét. Amint kijött a
postáról, megállt előtte egy fiatal férfi, karján gyermekével: „Jó napot Doktor Úr! De
jó látni magát!” – lelkendezett.
- Orvosként hogyan érintett lelkileg a betegség?
- Mivel többet tudok a kórról, ezért jobban
megijedtem. Átnéztem a nemzetközi szakirodalmat is. De nem tudom, mi okozta a
bajt. Egészségesen élek, nincs káros szenvedélyem. Egykor kosaraztam, emiatt is többet
kellett volna mozognom. De ez sem magyarázat. A sors…
- …Amely már a kiúton vezet.
- A feleségem is. Nagyon sokat tesz értem.
Odaadó fizikai és lelki támaszom. Éppen erre az időre esett a lakás teljes felújítása, ezt

Fotó: Váradi

egymaga „vezényelte le”. Sokat segít gyermekeinknek, unokáinknak is. Neki talán nehezebb (volt) elviselni ezt a helyzetet. De a
szeretet – a családé is – erőt ad mindkettőnknek.
- Hogyan ismerted meg Jutkát?
- Kezdő orvosként kerültem a ceglédi kórház gyermekosztályára 1974-ben. Ő Szolnokról jött ide, gyermekápolónő. Csinos,
okos nő volt.
- Ne használj múlt időt!
- Igazad van, érvényesek rá ezek a jelzők jelen és jövő időben is. Szóval, meglátni és
megszeretni…
- „Egy pillanat hozá meg üdvemet” – ahogyan Petőfi írja.
- Így történt. S 1977-ben házasságot kötöttünk. Jutka is szép pályán haladt. Átkerült a
Török János szakközépiskolába, harminc
évig tanított, az utolsó tíz évben igazgatóhelyettesként is dolgozott. Imádta a gyerekeket, az oktatást; több diplomát szerzett.
- Körülvesz titeket a szép család, s ti őket.
- Judit lányunk és Nagygyőr Csaba házasságában három fiú született: Gergő, Márton és
Bence. Béla fiunk felesége Károly Veronika,
egy kislányuk van, Hanna.
- Milyen volt a te gyermekkorod?
- Szebbet nem is lehet elképzelni. Ceglédi
család vagyunk anyai és apai ágon is, sőt a
nagyszülők is ezen a földön éltek. Mindkét
nagyapám mozdonyvezető volt. Édesapám
huszonhárom évig tanított a Kossuth gimnáziumban.
- Tanítványa, majd kollégája lehettem.
Nagy egyéniségnek láttam: egyenes tartású
és jellemű, finom humorú, igényes ember,
akinek bilgeri csizmája a sáros időben is
fénylett.
- Szigorúan nevelt, de nagy szeretettel. S
persze, az anyai szív melegebb közelségű.
- Mi irányított az orvosi pályára?
- Inkább: ki. Gimnáziumi tanárom, Kis Lajos
felkarolt, az ő mentorálásával részt vettem az
országos középiskolai tanulmányi versenyen
biológiából – sikerrel. De ekkor még az operaéneklést is sugallta a család, mert állítólag
jó hangom volt. Szép évek következtek a
SOTE-n, az orvostudományi egyetemen. A
harmadik évfolyamon egyre inkább a gyer-
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Innovatív
fogászati
technológia

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidővel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnőtteknek is
> Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel, Dr. Kiss Gabriella,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9.

Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,

www.dombi-dental.hu

mekgyógyászat érdekelt. Diploma után hét
évet dolgoztam a ceglédi kórház gyermekosztályán, majd házi gyermekorvosként folytattam a munkát. Idén, október 1-jén 45 év
szolgálat után orvosi pályám végére értem.
- Mi az egyedien szép a gyermekgyógyászatban?
- Szakmai szempontból előny, hogy a gyerekek gyógyulása, regenerálódása sokkal
gyorsabb és jobb, mint a felnőtteké. Ez mindig friss sikerélményt ad. Szeretem az embereket, a gyermekeket és a szüleiket. A kis
pácienseknek nemcsak a testét, a lelkét is
ápoltam. A jó szó ugyanis fél gyógyulás.
Közben jelez a telefonja. „Elnézést, muszáj
felvennem. Hello, Martin!” Angolul beszél,
könnyedén. Ausztriából hívta M. Breinschmid vibrafonos, ütős zenész, aki nagy sikerrel lépett fel zenekarával Cegléden a dobos gálán.
- Hogyan tanultál meg ilyen jól angolul?
- A „vasfüggöny előnyéből”. Nyugatra nem
mehettünk, de Lakatos Kálmán angoltanárunk kalapot tartott elénk, levelezőpartnerek
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Fotó: Kisfaludi István

címét húztuk ki. Ebből a diákbarátságból öthat mára is megmaradt. Sokat segített a zene
is, Beatles-számok szövegét fordítottam le.
Líbiában is dolgoztam gyermekorvosként.
Így „csipegettem föl” az angolt.
- De ismersz egy másik nyelvet is. Karl
Weber német író szerint ugyanis a zene az
igazi világnyelv.
- Életem fontos és szép része a zene. A
Táncsics iskolában az első zenei tagozaton alakult ki a szerelem karénekléssel. Hegedülni tanultam, de ezzel a hangszerrel nem tudtam
összebarátkozni. Tízévesen zongorával folytattam, majd négy év múlva az akkor divatossá vált gitárt választottam. A gimnáziumban
zenekart alakítottunk, 1967-ben összeálltunk a
Sinus együttessel, így jött létre a Kugli és a
Fókabácsiék. Az angol slágerlista számait játszottuk, közel kétszáz fellépésünk volt.
- S meghódított a jazz…
- Kitűnő zenészek játékával és barátságával
ragadott magával. Megalakult az András Tamás Trió. Három év után Tamás külföldre
távozott. Helyét bravúrosan betöltötte a kitűnő zongorista, dr. Petrik András baleseti
sebész főorvos. Tizenöt évig zenélt a Petrik
Jazz Quartet. Bandi váratlan és korai halála
nagy űrt hagyott maga után. A zene, a zenélés mély barátságokra „hangszerelte” a lel-

künket. Ötvenkét éve testvéri a kapcsolatom
Kármán Sándorral, együttműködök vele a
dobos gálák szervezésében. Húsz éve szervezem a gimnáziumban a jazzkoncerteket.
- Nem csak zenélsz, komponálsz is.
- Két CD-m jelent meg. Nagy sikert aratott a
második (is): My World (Az én világom).
- Két véleményt idézek erről. László Attila
(gitáros, zeneszerző): Béla „nagyon természetesen, őszintén szólaltatja meg belső világát, érzéseit.” Sárik Péter (jazz-zongoraművész, zeneszerző): „Lélekből fakadóan
szólalnak meg a gyönyörű dallamok.” Tehát profin. Ezért kérdezem: Hogyan lehetséges orvoslás és zenélés ilyen magas színvonalon?
- Most én idézek. Dr. Zonda Igor barátom,
gyermekorvos és gitáros mondta: „Az orvoslás
és a zenélés azért áll közel egymáshoz, mert
mindkettő mély humán megnyilvánulás.”
- Az egyik kompozíciód az After the Storm
(A vihar után). Ezt a címet most az előző
másfél évedre értem. Ez elhallgattatja a zenélést?
- Nem. Ugyan nyugdíjas lettem, 70 éves, s
talán már nincs bennem annyi tűz. De van
egy új repertoárom. Gyakran odaülök a zongorához, sokféle zenét hallgatok, s ha tehetem, koncertekre járok.
- Tehát már jól-jobban érzed magad?
- Haladok kifelé, egyre jobb a közérzetem.
Egy hónapja még nem tudtam volna veled
ilyen hosszasan beszélgetni.
- Régi fényképeket is hoztál. Gyakran tekintesz vissza az eltelt időre?
- Igen. Bár rontja az összképet a betegség,
de sikeres életpályán jutottam el idáig. Szinte félve mondom ki, annyira óvom a boldogságom: csodás családom, áldásos hivatásom, sikeres zenei alkotásaim, jó barátaim és
megtisztelő szakmai, közéleti díjaim vannak. Szóval – szép életem volt.
- Kérlek, ne használd megint a múlt időt!
- Akkor a jövőt. Ha Isten megsegít, van még
valamennyi „hátra”. Ez nem pesszimizmus,
ez realizmus. De látod: fizikálisan és pszichésen a kiútra léptem – ha kissé óvatosan
is. Mondd azt légy szíves, hogy ilyen benyomást tettem rád!
- Mondom…
KOLTÓI ÁDÁM
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A hét festménye

Bogdán Márta: Tábortűz

NÉHÁNY ÉVE MEGHÍVÁST KAPTUNK Nyársapátra Tóth Tibor nyugalmazott iskolaigazgatótól a tanyasi iskolába, ami ugyan nem működik, mint iskola, de ragyogó helyszín volt tájképek festésére, plein air képek létrehozására.
No, de mit kezdjen magával a szobrász, aki
nem hozott vásznat, festéket, ecsetet? Csurgai
Ferenc szobrászként gondolt egy nagyot és
egy közeli tisztásra összegyűjtött ágakat, galylyakat, kidobott ablakkeretet, mindent, ami fából készült. Eközben a festők áhítattal festet-

tek vásznaikra. A két
nap elteltével padokat, asztalokat hordtunk a fából készült
alkotás köré, majd
néhány gyufa segítségével lángra kapott a nagy mű és,
mint egyszeri és
megismételhetetlen
performansz, megtörtént a csoda: a
szemünk láttára égett
porrá és hamuvá.
Ezt a csúcspontot
örökítette meg Bogdán Márta festményével az utókor számára. A festmény jól
mutatja, hogy magas
építményről van szó,
s a 2 nap alatt összehordott alkotás monumentálisan, látványosan égett és világított az erdő közepén azon a nyári estén, közösen átélt élménnyel gazdagítva
a ceglédi képzőművészek életét.
KISZELY MARGÓ

e
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Ember

Lábbal fest és vezet

gyik nap Cegléden egy áruház
parkolójában éppen kiszálltam
autómból, mikor a szomszéd
autó gazdája megérkezett. Mivel egy karja sincs, a lábával
nyitotta a kocsi ajtaját, melyet
Németországban vett. Bemutatkoztam és
mondtam neki a Ceglédi Panorámába szoktam cikkeket írni. Ő is bemutatkozott: Deák
Ferenc Tápiószőlősről. Készségesen és barátságosan beszélgettünk, egészen lenyűgözött az életereje és tenni akarása. Elmesélte
röviden hogyan vezeti az autót, később levélben folytattuk a beszélgetést, amelyben
elmesélte az életét.
„2001-ben 27 évesen sérültem meg áramütés
következtében. Két életem volt. Az elsőben
családom, bútorasztalos szakmám, 3 gyermekem. De dolgoztam mindent, ami az élet
megkívánt. Éltem a mindennapi emberek hétköznapjait. Boldog biztonságban tudtam magam. Mindenkin próbáltam segíteni, akit ismertem. Filantróp voltam. Aztán jött a krach.
Talán a csövesek tudják mi az, mindent elveszíteni, de én ennél többet veszítettem. Mindent, plusz a két kezem és a lábujjaim mozgathatóságát. Három választásom volt:
1. Halál: Nem opció, hiszen egyszer már
meghaltam.

Fotók: Magyar Hajnalka – zaol.hu / Lokál.hu

2. Öregotthon, utca: A kettő nem zárja ki
egymást és nem életcél.
3. Talpra állni, élni: ez mondjuk a legkeményebb!
Nos, a harmadikat választottam! Mi lett a
vége? Egy új munka, amit imádok! Egy új
család, amit imádok! Egy új élet, amit imádok! A párom látássérült, nélküle nem tartanék ott, ahol vagyok. Közös gyermekünk,
Virág adja meg számunkra az élni akarást.
2002 óta foglalkozom festészettel. A kezeim
mellett a lábaim is sérültek. Konkrétan két
lábujjam mozog. Szükségem volt az írás újbóli elsajátítására a lábam fejlesztésére. Ráadásul unatkoztam ezért kezdtem festeni.
Kiállításaim vannak országszerte és külföld-

ön, a legjelentősebbek, Lubljana, Szeged,
Budapest, Zalaegerszeg…. A festményeim
csaknem 67 országba jutnak el.
És mi a lényeg? Mindenkin próbálok segíteni, akit ismerek, vagy nem ismerek. Sok frissen sérült mondta nekem, mikor örökvidám
természetemmel találta szembe magát: „így
is érdemes élni.” Az állami elismerésem is
ezt igazolja. Csak azért vagyok szomorú,
hogy itt a közvetlen környezetem tagadja a
munkásságom. Mert sérült nem lehet ilyen
szinten művészileg. De lehet, mert akarni kell.
Éltető erőm Hemingway sorai: „Emberi törvény felállni és menni mindig tovább, még
akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.”
Kedves Ferenc, teljes szívből csodálom az
élethez való hozzáállásod, sokszor ép emberek elszontyolodnak az élet által előidézett
gondok és problémák megoldása során. Kívánok neked sok kitartást és még számtalan
szép alkotást, melyekből néhányat velem is
megosztottál. Továbbra is maradj ilyen, vezéreljen az utadon a Teremtő!
JÓZSI BÁ’

KISFALUDI-KOLTÓI:

KÉP-ÍRÁS

Hogy iramlik…!
A felkelő fény
A zubogó ér
A kitörő szél
Az ifjú Idő
Hogy fárad…!
A lemenő fény
A kiaszó ér
A kifúló szél
Az öreg Idő

a
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Alkotók

Csend, rend, nyugalom

November 22-én Gulicska Lőrinc kiállítás megnyitóján jártunk a Kossuth
Múzeumban.

mikor beléptünk a kiállító terembe, érdekes hatás ért, a csend, a
rend, a nyugalom hatotta át az
érdeklődőt. Csend volt, hiszen a
nézelődő emberek
kicsit értetlenül
álltak meg 1-1 kép előtt, majd
a következő kép is feladta a
leckét: „vajon mit jelenthet?”,
„mit is mond nekem ez a
mű?”, „mit akart közölni a
művész?” A rend uralkodott a
teremben a professzionálisan
paszpartuzott és keretezett képek egyenletes ritmusban következtek egymás után, sorban kis stílusváltásokkal. A
nyugalom a képekből áradt, hiszen Lőrinc –
saját elmondása szerint: szórakozva alkot,
meditatív körülmények között, s ekkor a kép
vonalról-vonalra jön létre. Előre nem gondol
ki semmit. Hagyja, hogy az adott pillanatban hangolódjon rá a kirajzolódó alakzatokra és az alakzatok által, rajzolás közben
megfogalmazódó témára.

- Miért éppen ilyen mandala-stílusban alkotsz?
-1999-ben vettem egy mandaláról szóló
könyvet, ennek hatására elkészítettem 400
mandalát. Ekkor Csurgai Ferenc szobrászművész látván munkáimat, határozott biztatással megjegyezte: „Ezeket a rajzokat ki
kell állítani!”. Ezen felbuzdulván még 200
mandalát készítettem. Hogy
milyen technikával? 200 színes ceruza, 200 vízfesték és
200 ceruza-tus. Ezt úgy kell
elképzelni, hogy minden nap
elkészítettem egyet.
- ROR-ART – olvashatjuk
művészeted mottóját. Mit jelent ez a szóösszetétel?
- A ROR onnan jött, hogy nevelt fiam kicsi korában Lőrinc
helyett Rőrincnek nevezett,
majd ebből lett RÖR-ART, s
ez tisztult le ROR-ART-ra.
A kiállítás különlegessége az, hogy 7 képhez
tartozik egy elérhetőség okostelefonnal, melyre, ha rákattintunk, hangélményben lehet részünk, miközben a képet nézegetjük, s ezáltal
közelebb kerülhetünk a művész gondolatiságához és mi is eljuthatunk a csend, a rend, és
a nyugalom szigetére.
KISZELY MARGÓ

Fotó: Kisfaludi István
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Renault KADJAR

Már ﬁx havi 49 000 Ft*-tól
2 millió forint beﬁzetése esetén
*A ﬁnanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötött 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 jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett 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 Bizottság (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 feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault
Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
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Lőrincz Tamás
az Év egyetemi sportolója

TÖBB MINT SZÁZ FELSŐOKTATÁSBAN tanuló
fiatal érdemelte ki idén az Év egyetemi sportolója díjat. A Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) csütörtöki díjátadó
gáláján az év legeredményesebb egyetemista és főiskolás sportolóinak járó plakettet
azok vehették át, akik 2019-ben a nápolyi
nyári universiadén, továbbá az egyetemi világversenyeken a dobogón végeztek, illetve
a különböző sportági világversenyeken
aranyérmesek lettek.
A felnőtt sportági világbajnokságok magyar
győztesei közül az Év egyetemi sportolója
díjat kapta meg a birkózó Lőrincz Tamás
(Testnevelési Egyetem). Forrás: birkozoszov.hu

Ceglédi sikerek az
Erőemelő Világbajnokságon

A FELVIDÉKI ÉRSEKÚJVÁR ADOTT OTTHONT
a GPC Erőemelő Villágbajnokságnak, ahol a
ceglédi Vasgyúró Gym sportolói 13 érmet
szereztek.

Eredmények:
Nyúzó Szilárd Juniór Raw eröemelés -125 kg-os súlycsoport.
Guggolás 255 kg Fekvenyomás 170 kg felhúzás 270 kg Ősz:685
kg 2. hely Raw felhúzás juniór -125 súlycsoport Felhúzás 280
kg 5. hely
Bálint Ferenc Raw Felnőtt -140 kg súlycsoport Fekvenyomás
225 kg 1. hely
Riggel László Raw Masters 2 -75 kg súlycsoport Fekvenyomás 132,5 kg 1. hely
Szabó Zsolt Viktor Raw Masters 1 -140 kg sulycsoport Felhuzás 280 kg 1. hely
Belme Nelli Raw guggolás 15-17 éves korcsoport -56 kg súlycsoport Guggolás 62.5 kg 1. hely Korcsoport abszolút 2.hely
Belme Barbara Raw fekvenyomás 13-15 éves korcsoport -82.5
kg súlycsoport Fekvenyomás 52 kg 1.hely Világcsúcs és Európa csúcs!
Nagy Imre Raw fekvenyomás Masters 3 -110 kg súlycsoport
Fekvenyomás 145 kg 3.hely
Tóth Ivett Raw felhúzás 15-17 éves korcsoport -67.5 kg súlycsoport Felhúzás 135 kg 1.hely
Bordás Dórina Raw junior -82,5 kg súlycsoport Raw felhúzás
145 kg 1 hely Raw guggolás 125 kg 1.hely Abszolút 1.hely
Belme Péter
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Vízilabda utánpótlás

A HÉTVÉGÉN MARKOVITS KÁLMÁN 2007
gyermek bajnokságban szereplő csapatunk és
országos lány gyermek, serdülő csapatunk ugrott medencébe. A 2007-es csapatunk szomba-

ton Budapesten,
lány csapataink
vasárnap hazai
környezetben.
A 2007 csapat soron következő mérkőzését 17:7 arányban nyerte meg a
csoport u-tolsó
csapata ellen. Az
egész csapat jól
teljesített, hozta
minden játékos az
ilyen összecsapásokon elvárhatót.

HUVK SE – Ceglédi VSE 7:17

VASÁRNAP ORSZÁGOS LÁNY GYERMEK, serdülő csapatunk hazai környezetben fogadta
Csongrád korosztályos csapatait.
Eredmény: Gyermek: Ceglédi VSE – Csongrád VSE 8:14
Serdülő: Ceglédi VSE - Csongrád 3:22

Ceglédi KK SE győzelem Algyőn

A FÉRFI KÉZILABDA NB I/B SZOMBATI játéknapján Algyőn lépett pályára a Ceglédi KK
SE. A vendég győzelemmel záruló találkozón szinte mindegyik ceglédi játékos tudott
gólt szerezni.
Eredmény: ContiTech FKSE-Algyő – Ceglédi KK SE 20 – 23

NOVEMBER 17-ÉN ESTE SZINTE "hihetetlen",
20 gólos különbséggel sikerült felülmúlni
Nyíregyháza csapatát. A kilátogató nézőket
maximálisan kiszolgálta a csapatunk. Legnagyobb örömünkre szórakoztató, szép játékot láthattunk. PÉZSÉ
Eredmény: Ceglédi KKSE - Nyíregyházi SN Kft: 43-23 (20-7)

Fotó: Kisfaludi István
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Birkózó eredmények

SZOMBATON A KISKUNFÉLEGYHÁZI Városi
Sportcsarnok adott otthont a diák II-es korosztály szabadfogású országos diákolimpia
döntőjének. Az év utolsó egyéni versenyére,

a bejutottak közül 181-en mérlegeltek be. A
Ceglédi VSE fiataljai 8 fővel képviseltették
magukat. A ceglédiek végül egy bajnoki cím
mellett három bronzérmet és egy ötödik helyezést is megszereztek.

VIP

JOGOSÍTVÁNY
Decemberben is megéri nálunk tanulni!

Vedd át személyesen KARÁCSONYI
ajándékodat: egy névre szóló V.I.P. kártyát!
A karácsonyi V.I.P. kártya minden („B” kategóriában) beiratkozó
tanulónkat egyedi kedvezményre jogosítja:

29.100 Ft értékben!

Nálunk nem kell hónapokat várnod a vezetésre,
mert a autósiskolánkban Cegléd legnagyobb oktatógárdája vár!

C, C+E vagy D kategóriás jogosítványt szeretnél?
Nálunk megszerezheted, és a GKI képzésedben is segítünk!
Morvay Autósiskola, ahol TE vagy a legfontosabb!
Cegléd, Rákóczi út 13. Tel: 06-30-597 7478

„B” VSM gyak: 52,51% VSM elm: 43,3% ÁKÓ: 118,66% KK: 240.600.-

Eredmények: 26 kg 5. Máté
Miklós, 38 kg 3. Budai Ferenc,
46 kg 1. Ungvári Tibor, 3.
Manczák Martin, 69 kg 3.
Krenyóczi Martin

VASÁRNAP KÉT HELY-

SZÍNEN IS SZŐNYEGRE

léptek a ceglédi birkózók. Kaposváron a lányok a diák csapatbajnokságon, Budapesten
pedig a fiúk a kötöttfogású utánpótlás csapatbajnokságon mérték össze az erejüket.
A lányoknál 15 csapat
közül Cegléd a 11. helyen végzett. A csapat
tagjai: Lázók Kaszszandra, Oláh Tifani,
Lázók Evangelina, Józsa Nikoletta, Józsa
Kinga, Lázók Xenodiké és Bilecz Vivien.
A fiúk Budapesten a
Honvéd rendezésében küzdöttek meg a
csapatbajnoki helyezésekért. Cegléd a 6.
helyen zárta a bajnokságot.

A csapat tagjai: Török Olivér,
Katona Zoltán, Barta Milán,
Tóth Levente, Kodi Krisztián,
Papp Lajos, Fekete Attila,
Szivák József, Medgyes Mátyás és Vukovic Mario
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ÁSVÁNYVÍZ

VASÁRNAP A FELNŐTTEK AZ EXTRA LIGA felnőtt csapatbajnokság visszavágóján léptek szőnyegre a monori Városi Sportcsarnokban. A
ceglédiek a tavaszi fordulót követően a negyedik helyen várták a visszavágó mérkőzéseit. A
fordulót megelőzően már eldőlt, hogy a bajnokságból kieső csapat az FTC lesz. A többi
csapat körmérkőzés alapján döntötte el a helyezéseket. Cegléd a 4. helyen zárta a 2019. évi
Extra liga csapatbajnokságot. PAP FERENC
A csapat tagjai: Kecskeméti Dávid, Török Tamás, Kecskeméti
Ferenc, Tóth Levente, Kovács Árpád, Molnos Norbert, Kozák
István, Mohella Flórián, Nagy Péter, Kovács Krisztián, Szűcs
Péter, Juhász Balázs és Nagy Mihály.
A 2019. évi extra liga végeredménye:
1. Budapesti Honvéd - 2. ESMTK
3. Pénzügyőr - 4. CVSE - 5. UTE - 6. FTC

ÉS KÖTŐELEM ELADÁS

TERMELŐI ÁRON
LAKOSSÁG RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ÁRAKON:
minimum vásárlás 1 zsugor

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

0,5 literes: 1 zsugor 9 db:

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

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

Cápa-eredmények

A NŐI KÉZILABDA NB II. 8. fordulójában
Budapesten az ÓKSI otthonában lépett pályára a Ceglédi Kék Cápák felnőtt csapata.
A sok hibával játszó Cegléd nyerni tudott a
szombat délelőtti mérkőzésen és remélhetőleg újra elindulnak felfelé. Az utánpótlás csapatok közül most csak a serdülők
győzedelmeskedtek. Ők Érden egy 40-11es győzelemmel hangolódtak a szerdai hazai Kecskemét elleni rangadóra, amikor a
csoport két veretlen csapata küzd majd az
őszi első helyért. Az ifisták a Dunaújvárostól, az U14 Tápiószelétől és Tápiószentmártontól, az U12 pedig Gyömrőtől
és a Dabastól szenvedtek idegenbeli vereségeket. PÉZSÉ

Fotó: Kisfaludi István

Eredmények:
Felnőtt NB II: ÓKSI-RÉV – Ceglédi Kék Cápák 19 – 22 ( 10 – 13
); Ifi III. Oszt.: Dunaújvárosi AC – Ceglédi Kék Cápák 45 – 30 (
23 – 13 ); Serdülő III. Oszt.: Érd – Ceglédi Kék Cápák 11 – 40
( 8 – 16 ); U14 III. Oszt.: Euronovex USE – Ceglédi Kék Cápák
25 – 12 ( 10 – 4 ); U12: Gyömrői Kézilabda Akadémia – Ceglédi Kék Cápák 34 – 24 ( 18 – 12 )
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Szoros meccsen
veszített a CEKK

Illusztráció: Kisfaludi István

A NŐI KOSÁRLABDA NB I 8. fordulójának pénteki játéknapján a CEKK a PEAC Pécs otthonában lépett pályára. A hajrá előtt még döntetlen volt az állás, de végül a Pécs nyert. pézsé
PEAC PÉCS–VBW CEKK CEGLÉD 70–62

Mindhárom pontot
elhozta Egerből a CVSE

Illusztráció: Kisfaludi István

A LABDARÚGÓ NB III. 16. FORDULÓJÁBAN
vasárnap Egerben lépett pályára és nyert a
Ceglédi VSE, így megtartotta dobogós helyét a bajnoki tabellán.
Eredmény: Eger SE – Ceglédi VSE 1:2

SZÉP GYŐZELMEK SZÜLETTEK a múlt héten
is utánpótlás csapataink bajnoki mérkőzésein. Az U12-es csapatunk nagy rangadót
nyert meg hazai pályán!

U12-es korosztály Ceglédi VSE - Szeged Grosics Akadémia 2:0
U13-as korosztály Ceglédi VSE - Szeged Grosics Akadémia 1:6
U14-es korosztály Ceglédi VSE - Dabas-Gyón FC 4:2 (1:2)
U17-es korosztály Gödöllő - Ceglédi VSE 0:2 (0:1)
U19-es korosztály Gödöllő FC - Ceglédi VSE 1:5 (1:1)
U15 Ceglédi VSE - Dabas-Gyón FC 16:1
U16 Lányok Szolnok Fanatic SE - Ceglédi VSE 2:1

Tájékoztatás

A 2020. évi parkoló
bérletek rögzítéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Cegléd város területén lévő fizetőparkolók használatához tartozó 2020.
évi bérletek rögzítését elkezdtük, ezért a
regisztráció miatt kérjük, keressék fel
ügyfélszolgálati irodánkat a VÁRVAG
Nonprofit Kft. 2700 Cegléd Gubody u.
28. szám alatti székhelyünkön, Hétfőtőlcsütörtökig 13:00 órától - 15:00 óráig,
Pénteken 09:00 órától - 11:00 óráig tartó nyitvatartási időben.
Köszönettel: VÁRVAG Nonprofit Kft.

Pályázat

A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)
rendszeresen ír ki pályázatokat Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok
értékesítésére, valamint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.

Aktuális bérbeadásra kiírt ingatlanok:
• Cegléd, Szent Imre Herceg utca 15. szám alatt található
63 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség (min. bérleti díj:
65.000-Ft+ÁFA/hó)
• Cegléd, Szabadság tér 5. szám alatt található 60 m2
alapterületű iroda, üzlethelyiség (min. bérleti díj:
72.000-Ft+ÁFA/hó)

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a pályázatokkal kapcsolatosan
bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában
lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) személyesen,
vagy a 06/53-505-248-as telefonszámon.

