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Címlap

ár még javában tart a nyár, az Aquapark csúszdái vidám nevetéstől hangosak, a
strand hűsítő medencéiben jól esik felfrissülni, az ősz elkerülhetetlenül közeleg.
A 2020-as év örökre beleégett mindenki emlékezetébe, fürdőnk életébe is kihívásokkal teli időszakot hozott. Küzdelmes hónapok állnak mögöttünk, mégis
minden egyes pillanat megérte. A vendégek önfeledt pihenése, a pergő élménypercek, a felénk mutatott bizalom és ragaszkodás, rendkívül sokat adott nekünk.
Augusztus 2-án igazi mérföldkőhöz érkeztünk el. Rekorddöntésre buzdítottuk vendégeinket, így a Dragon Csúszdán egy nap alatt 1000 csúszást sikerült elérnünk. Egyéni rekorderünk Péter Jászfényszaruról, aki egymaga 50 db csúszással gazdagította ezt az emlékezetes eredményt.
A Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület lelkes tagjai 10 db fát ültetettek strandunk területére, hogy még több árnyékos zug álljon vendégeink rendelkezésére a jövőben. Ezúton is
köszönjük munkájukat.
Augusztus 31-ig minden létesítményünk üzemel, szeptember
1-től azonban a szezonon kívüli működésre állunk át. Továbbra is lesz lehetőség minden szombaton éjszakai fürdőzésre 20–
24 óráig. Időnként egy-egy szaunamester által vezetett szaunaP A N O R Á M A
programot is belecsempészünk az egyre hűvösebb szombat estékbe. A pontos időpontokért kérjük látogassák meg honlapunKiadó: Panoráma Média Kft.
kat www.cegledfurdo.hu
2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
Gyógyászatunk a kényszerű szünet után, ismét gőzerővel
info@cegledipanorama.hu
kezdte meg működését. Továbbra is várunk mindenkit, aki
gyógyulni szeretne vagy rehabilitációra van szüksége. Dr. Tarcegledipanorama.hu
kó Irén reumatológus szakorvos és tapasztalt gyógyászati csaLapigazgató-főszerkesztő:
pata minden megtesz azért, hogy a hozzánk érkezők minél telKrizsán Ervin
jesebb, egészségesebb életet élvezhessenek.
Tel.: (20) 415-0243
NEAK által támogatott kezelések továbbra is igénybe veheSzerkesztő: Krizsán Anett
tőek fürdőnkben. A betegség jellegétől függetlenül – támogaKövetkező lapzárta:
tással – naptári évenként két gyógykúra igényelhető. Egy kú2020. szeptember 14.
rában legfeljebb négy különböző kezelést lehet rendelni. Az
egyes fürdőgyógyászati kezelésfajtákat a főszabály szerint tiPéldányszáma: 15.000 db
zenöt alkalomra lehet kiírni.
ISSN 1789-8889
A 18 év alatti gyógyúszás is rendkívül hatékony terápiás eszNyomdai munkák:
Arany Napsugár Kft.,
köz. Indokolt esetben évi kétszer ötvenkét alkalom, azaz évenNyíregyháza
te 104×45 perc gyógyúszás jár támogatott alapon, azaz teljesen
Felelős vezető:
ingyenesen bizonyos betegségben szenvedő gyerekeknek. BőA nyomda ügyvezetője
vebb információért kérjük látogassák meg honlapunkat
www.cegledfurdo.hu
Lapunk megjelenését
Augusztus 31-ig még töltsük meg élményekkel, lángos és
támogatja:
medence illatú emlékekkel a nyarat. Legyünk együtt,
Ceglédfürdőn! Szeretettel várunk mindenkit!
CEGLÉDFÜRDŐ CSAPATA

www.cegledfurdo.hu
https://www.facebook.com/cegledfurdo/
https://www.instagram.com/cegledfurdo/
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Az M4-es újabb
szakaszát adták át

JÚLIUS 23-ÁN ÜNNEPSÉG KERETÉBEN adta át a
forgalomnak az M4-es gyorsforgalmi autóút
Cegléd-Abony közötti szakaszát Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai
miniszter, Földi László és Kállai Mária or-

szággyűlési képviselő, Szalay Ferenc,
Szolnok polgármestere és Nyul Zoltán, a
NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese. A Duna Aszfalt által kivitelezett szakasznak köszönhetően immár több mint 62 kilométeres egybefüggő négysávos út vezet
Budapestről Abonyig.
Földi László az átadón elmondta: az M4-es
gyorsforgalmi út megépítése Cegléd és a

FISH
HUNTE

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!
Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200
Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu

Webáruház: www.fishhunter.hu

R

Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel,
így 0-24 órában, non-stop a
horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.
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Dél-Pest megyei térség számára régi cél volt
és ez az álom végre megvalósult. „Igazi ünnep a mai. A beruházással nő a térség tőkevonzó-képessége és az idegenforgalom vonzereje, illetve jelentősen javul az itt élők életminősége.”
Dr. Palkovics László beszédében kifejtette:
ezzel a szakasszal elkészült a gyorsforgalmi
út teljes Pest megyei része. Hozzátette: 2022
tavaszáig megépül a Szolnok elérését és elkerülését biztosító Abony-Törökszentmiklós
út is. Csütörtök délelőtt a teljes útszakaszt átadták a forgalomnak, így 2×2 sávon, minden
csomópontot használva lehet majd közlekedni a térségben. Az út átadását követően a 79es kilométerszelvény környezetében a forgalom által eddig használt üzemi átjáró bezárását megkezdik a szakemberek, így ezen a
szakaszon még számítani lehet munkavégzésre, ideiglenesen bevezetett forgalmi rendre. A 90-es kilométerszelvény környezetében
az Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakaszon hídpillér építése miatt
a jelenlegi sávelhúzás továbbra is érvényben
marad a munkálatok végéig.

Csúszdapark átadó
Tiszakécskén

Fotó: Krizsán E

ELKÉSZÜLT A BARACK THERMAL RESORT
legújabb attrakciója 4 különböző, izgalmas
öt emelet magas színes csúszdával, ennek
ünnepélyes átadójára került sor július 11-én
a Tiszakécskei Termálfürdőben. Az eseményre a sajtót, a település vezetőit, barátait hívta meg a tulajdonos Szabó család, majd
az ünnepség után a fürdőző vendégek birtokba is vehették az új csúszdákat.
Petrezselyem László, Tiszakécske alpolgármestere köszöntötte a város nevében a vendégeket és gratulált a fejlesztéshez. Ezután
Szabó Éva tulajdonos rövid bemutatójában
elmondta, a fürdő a mostani fejlesztésnek köszönhetően több generációs családi nyaralás
céljára is ideális lett, minden korosztály megtalálja a kedvére való szórakozást az aktív kikapcsolódástól a nyugodt pihenésig, a csúszdaparkban pedig a „már saját útját járó” fiatal
korosztály talál szórakozást. Az új komplexumra a város plébánosa kérte Isten áldását.
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Interjú

Interjú egy COVID 19 fertőzöttel

Az elmúlt hónapban heti rendszerességgel tett közzé helyi járványügyi
adatokat Nagykőrös polgármestere, dr.
Czira Szabolcs. A július 27-ei hétfői
adatok alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztálya Nagykőrös
közigazgatási területén 15 fő koronavírusos beteget tartott nyilván, illetve 39
fő kontaktszemélyt járványügyi zárlat
alatt volt, továbbá 20 fő külföldről érkezőt járványügyi megfigyelésre, házi
karanténba helyeztek. (A legutóbbi augusztus 13-ai adatok szerint sikerült
megfékezni a vírus terjedését Nagykőrösön: már csak 4 fő koronavírusos, 4
kontaktszemély van járványügyi zárlat
alatt és 3 fő külföldről hazaérkezést követő házi karanténban.)

a

z önkormányzati közösségi oldalon akkor sokan kommentelték a
bejelentést, többen azt írták,
hogy nem valós a hír, mert nem
vállalja fel senki a nyilvánosság
előtt, hogy koronavírusos. Lapunk telefonos interjút készített egy jelenleg
koronavírus fertőzött hölggyel, aki azonban
névvel nem vállalta az interjút, mert nem
akarja, hogy további támadások érjék őt
vagy családját.
Mint arról korábban hírt adtunk: néhány hete 4 dolgozó koronavírus-tesztje pozitív lett
egy nagykőrösi telephelyű csomagoló
üzemben. A négy érintett közül csak ketten

Fotó: Krizsán E

produkáltak tüneteket. A gyárban három
műszakban, összesen 250-en dolgoznak.
Az általunk kérdezett hölgy nem az érintett
csomagolóüzemben dolgozik, hanem üzletben, ahol azonban sok emberrel van napi
kapcsolata. A középkorú nő – interjúnk készítése idején – harmadik hete volt beteg.
- Mindenekelőtt gyógyulást kívánok és köszönöm, hogy nyilatkozik nekünk és megosztja az olvasókkal a tapasztalatait! Kérem mesélje el részletesen, hogyan derült
ki, hogy koronavírusos és hogyan zajlott le
a betegsége!
- Három hete egyik nap rosszul éreztem magam, furcsálltam is, hogy megfáztam a nyár
közepén. Elkezdtem köhögni és még aznap
felment a lázam 38 fok fölé. Másnap reggel
már nem tudtam felkelni, annyira köhögtem,
hogy fájt a mellkasom, csak feküdni bírtam.
Lázas személy nem mehet be a rendelőbe,
tehát felhívtam az orvost, aki lázcsillapítót írt
fel és mondta, hogy köhögésre szedjek valamit. Három nap múlva még mindig ugyanolyan rosszul voltam, akkor már kértem
gyógyszert is az orvostól. A helyzet azonban
gyógyszerekkel sem javult, egy hétig feküdtem, képtelen voltam fent lenni, enni sem
tudtam, mert semmi étvágyam nem volt. Ha
beszedtem a lázcsillapítót, akkor lement, utá-

na újra felment a testhőmérsékletem, de nem
volt extrém magas lázam, 38,2 volt a legmagasabb. Az, hogy koronavírusos lehetek egy
hétig eszembe se jutott, pedig soha nem voltam még ennyire rosszul, még amikor influenzás az ember, akkor sem ilyen rossz a közérzete, nem ennyire gyenge.
Egy hét után azt mondta az
orvosom, hogy most már kiküldi a tesztelő mentőt. Egy
nap múlva kiderült, hogy pozitív vagyok, sokkot kaptam a
hírtől, de első hét olyan borzasztó rosszulléttel telt, úgy
legyengített, hogy nem érdekelt semmi, csak feküdtem. A
második héten már látszott a
javulás, akkor már „csak” hőemelkedésem volt, de még
mindig köhögtem és a 3. hét
végére lettem jobban. Úgy tudom, még egy nagykőrösinek volt hasonló
lefolyású a fertőzése, mint az enyém, a többiek enyhébb tünetekkel megúszták.
- Ön szerint kitől kapta el a koronavírust?
- Nem tudom. Az üzletben, ahol dolgozom,
nagy az forgalom, bárki lehetett. Folyamatosan volt rajtam maszk és gumikesztyű, naponta legalább ötször cseréltem és mégis…
A közvetlen kollégáim is tesztelték és mindenki negatív lett, pedig volt, aki akkor dolgozott egy méterre tőlem, amikor már roszszul voltam. Úgy gondolom tehát, hogy nem
annyira könnyű elkapni, de hogy én hogyan
kaptam el mégis, az rejtély.
- A családtagok is betegek lettek?
- A férjem igen, de ő két nap alatt kigyógy-
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ult. Elvesztette szaglását és ízérzékelését, de
nem volt olyan rosszul, mint én. A gyerekeim viszont egyelőre nem kapták el egyáltalán, de az egész családnak karanténban kell
lennie, meg mindenkinek, aki velem kapcsolatba került.
- A gyárral volt valamilyen kapcsolata, ahol
– a hírek szerint – először jelent meg a koronavírus Nagykőrösön?
- Konkrétan nincs, de valószínű, hogy onnan
kaphattam el, mert ott sok külföldi fordul
meg, és jön áru is külföldről és ott több pozitív fertőzött is volt egyébként.
- Milyen reakciók voltak a család, szomszédok részéről és kiktől kaptak segítséget?
- A család sokat segít: bevásárolnak nekünk,
elhozták a gyógyszert és a kapuban lerakták,
vagy az ablakba tették. A szomszédok, utcabeliek véleménye eltérő, van, aki idejön
megnézni közelről a piros papírt, mert érdekesnek találja, más meg lazán veszi és azt
mondja, hogy ezen úgyis mindenkinek át
kell esni. Azért vannak rosszakarók is: feljelentettek a rendőrségen, hogy a városban láttak sétálni, vagy hogy a gyerekeimet táborban látták, miközben itthon vagyunk.
- Hogyan bírják a bezártságot és mit tud arról, hogy mikor oldják fel a karantént?
- Harmadik hete vagyunk itthon. Jövő héten
tesztelnek újra és ha az negatív lenne végre,
akkor 48 órán belül még egy teszt lesz. Ha
az is negatív lesz, – tehát két negatív teszt
után – akkor feloldják a karantént. A gyerekeimnek nehezebb itthon maradni, mert ők
fiatalok, szeretnek jönni-menni, de mivel
szerencsére kertes házban lakunk, így azért
könnyebb átvészelni ezt az időszakot.

9

Hírek

Ceglédi kozmetikus sikere

JÚNIUS VÉGÉN A CEGLÉDI DARABOS LILI
Keszthelyen megnyerte a WorldSkills szépségápoló világverseny magyarországi döntőjét.
Ezzel kijutott a
2021. szeptemberben Shanghaiban megrendezésre kerülő
világversenyre.
A versenyt fiatal
kozmetikus tanulóknak hirdették meg 24 éves
korig és elsődleges célja a szakma népszerűsítése. A megmérettetésnek több része van:
arc- és testkezelés, smink, körömápolás és
szőrtelenítés is bele tartozik – mindez időre
és szakértő zsűri pontoz minden apró mozdulatot. Lili idén végzett Budapesten kozmetikusként, ahol két évet tanult az érettségi után. A következő egy évben felkészül a
versenyre, melyben egy professzionális team
segíti, hogy méltón képviselje hazáját
Kínában.

Kerékpáros rendőrök
a városban

IDÉN IS ÚTJÁRA INDULT A KERÉKPÁROS rendőrszolgálat Cegléden, melynek célja a prevenció mellett a közlekedési szabályok betartására való felhívás.
Három éve már, hogy a jó idő beköszöntével
a Ceglédi Rendőrkapitányság néhány munkatársa kerékpáros járőrszolgálatot is ellát. A
szolgálat célja a balesetmegelőzés mellett a
közlekedési szabályok betartatása – tájékoztatott Sós Zsanett bűn- és baleset-megelőzési előadó és iskolarendőr koordinátor. A
rendőrök egyben példát is szeretnének mutatni a lakosság részére a helyes és biztonságos közlekedésről és a szabályok betartásáról. A szolgálat során kiemelten fókuszálnak
a gyalogosan, illetve kerékpárral közlekedőkre. A biciklis rendőrök főként a belvárosban teljesítenek szolgálatot, de figyelemmel kísérik az Alszegi és Pesti úti kerékpárutakat is.

Ökopiac és játszóház

ÚJRA MEGRENDEZTE A KÖZ-TÉT CIVIL szervezet a Szabadság téri Ordass közben a termelői piacot, melyen helyi és környékbeli
termelők és kézművesek kínálták portékáikat és öko-játszóház várta a családokat.
Fotó: Krizsán E
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Meggyógyult Miléna!

EGY ÉVE SZÁMOLT BE LAPUNK ARRÓL, hogy
rokonai gyűjtést indítottak egy ceglédi, egy
éves, daganatos kislány gyógykezelésére és
számára steril környezet kialakítására. Jelei
Milénát a 2es
számú
gyermekklinikán kezelték és a nap o k b a n
örömteli hírt
kaptunk az
édesanyától:
„ Ti s z t e l t
szerkesztőség! Bizonyára emlékeznek Jenei Miléna Mónikára, akinél a tavalyi évben év elején rosszindulatú kismedencei tumort diagnosztizáltak. Maholnap 1 éve
történt a tumor eltávolító műtét és gondoltam

sokakban felmerülhetett a kérdés, mi történhetett a kislánnyal azóta. Tavaly augusztus 6án megkapta az utolsó blokkját a kemoterápiából. Azóta havonta jártunk kivizsgálásra és
3 havonta MR-vizsgálatra. 2020. július 31-én
megtörtént, amire 1 éve vártunk, eltávolították Miléna
centrális
kanüljét és
tájékoztattak, hogy
nem újulhat
ki a tumor.
Miléna teljes életet élhet!!! Ezúton szeretnénk mindenkinek
megköszönni a rengeteg támogatást, amit azóta kaptunk! Nem tudunk elégszer hálát mondani érte! Üdvözlettel és köszönettel: Jenei
Ádámné Miléna édesanyja”

NAGY VOLT A KÉSZÜLŐDÉS a Ceglédi Zenés
Színitanodában. Igaz, a nyári tábornak már
vége, most újra összejött a csapat, hiszen
meghívást kaptak Szegedre. Az invitálás a
Talent Studiótól érkezett.

A diákok – nyári szünet ide vagy oda – lelkesen
vetették bele magukat a felkészülésbe, hogy előadásukkal elkápráztassák a szegedi közönséget.
Az eredményről álljon itt Györkey László, a
stúdió vezetőjének nyilatkozata: „ … nagyon
jók voltak a gyerekek, remekül énekeltek.
Remélem, lesz folytatása, mert máris egy népes rajongótábort tudhatnak magukénak…”
Mi is reméljük, és gratulálunk! SÁGI JUDIT

Ceglédi színitanodások
Szegeden
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100. éves a Vitézi Rend

A KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND Pest
megyei Székkapitánysága, a Vitézi Rend
megalapításának 100. évfordulójára emlékezett augusztus 16-án a Ceglédi Református
Nagytemplomban. A Jubileumi istentisztelet
keretében Szebeni Szilvia az „Isten áldja
meg a magyart” című énekével színesítette
az emlékezést. Ezt követően Korondi Rózsa
vitéz Somogyváry Gyula: A boldog szunynyadókhoz (Halott vitézeknek) című versével emlékezett a vitézekre.
A megemlékezést vitéz Korondi Miklós
székkapitány emlékező beszéde követte, aki
elmondta, hogy a Vitézi Rendet gróf Teleki
Pál miniszterelnök alapította 1920. augusztus
11-én. A Vitézi Rend első Főkapitányának
Horthy Miklóst, Magyarország Kormányzóját választották. Azok lehettek vitézek, akik
az első, majd később a II. világháború során
kimagasló haditetteket hajtottak végre.
1945 után a Vitézi Rend tevékenységét hoszszú időre szüneteltetni kellett! Ebben az időszakban a vitézek az államhatalom gyűlölt

Fotó: Farkas Zsolt

céltáblái lettek. 1992. február 3-tól – 47 év
kényszerhallgatás és szétszóródás után –
újult erővel indult el a szervezeti élet feltételeinek kialakítása. Korondi Miklós elmondta, hogy a 100. évfordulóra a ceglédi temetőkben lévő vitézi sírokat (40 db) rendbe tették és a jubileum alkalmából, felirattal ellátott, nemzeti színű szalaggal feldíszítették.

Elmaradt ünnepség

ELMARADTAK A MEGHIRDETETT CEGLÉDI augusztus 20-ai programok dr. Csáky András polgármester rendelkezése szerint. A polgármester
közleményében arra hivatkozott, hogy „az elmúlt időszakban több olyan családi és közösségi halmozódás, helyi koronavírus járvány alakult ki, mely megelőzhető lett volna. (…) A Nemzeti Népegészségügyi Központ mindenkit arra
kér, hogy kerülje a zsúfolt helyeket, különösen a
zárt térben szervezett rendezvényeket.”
A rendező Kossuth Művelődési Központ tájékoztatása szerint a gyermekprogramok és
a táncház későbbi időpontban kerülnek megrendezésre.
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Bogdán Lászlóra
emlékeztek

JÚLIUS 23-ÁN DÉLUTÁN CEGLÉDEN a Kossuth
téren is búcsúztatást tartottak Cserdi polgármesterére, Bogdán Lászlóra emlékezve a ceglédi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A rendezvényen részt vettek a nemzetiségi
önkormányzat tagjai mellett, dr. Csáky András
polgármester és Hegedűs Ágota alpolgármester
is. A megemlékezésen a tragikus körülmények
között elhunyt polgármester képe mellett mécseseket, gyertyát gyújtottak a résztvevők.

Újrainduló fizetőparkolók

JÚLIUS 1-JÉN A VESZÉLYHELYZET megszűnésével Cegléd területén is újraindult a fizetőparkolók üzemeltetése. Mótyán Krisztiánt, a
városüzemeltetési cég vezetőjét arról kérdeztük, könnyen visszaálltak-e a ceglédiek a
fizetős parkolásra, sok volt-e a büntetés?
- Időben kommunikáltuk mi is itt helyileg és
országosan is sok fórumon, hogy július 1-től
újra fizetős lesz a parkolás, így már az iroda
első nyitási napján nagyon sokan jöttek bérletet vásárolni. Meglepő tapasztalat, hogy sokkal több bérlet fogyott, mint a karantén előtt.
Talán, mert megszokták az emberek az elmúlt
időszakban, hogy jobban lehetett parkolni a
belvárosban, így most nagyobb lett rá az
igény. – tájékoztatott Mótyán Krisztián és
hozzátette: az önkormányzat a fizetőparkolásból befolyó összeget célzottan csak parkolók
felújítására vagy újak építésére használja fel.

Üstökös fotó Cegléd felett

A NATIONAL GEOGRAPHIC IS HÍRT ADOTT
róla, hogy júliusban a C/2020 F3
(NEOWISE) üstökös a Föld felett halad el,
ami azért különleges, mert évek óta nem
volt ilyen fényes üstökös a magyar égen,
ezért sok csillagászt és lelkes rajongót lázban tartott a jelenléte. Ryczek Győző ceglédi olvasónk vette is a fáradságot és hajnali
kettőkor a rendkívüli égi jelenséget lefotózta Szent Imre herceg utcai panellakásuk erkélyéről. Mint írta, „megérte” a korán kelés,
mert fenséges a látvány.
Cegléden a Várvag Nonprofit Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszokott módon és üzemidőben hétköznap 7-18 óráig üzemelnek. A
veszélyhelyzetet megelőzően, 2020. április
1-je előtt megvásárolt, és 2020. április 1-je
után fel nem használt bérletek érvényessége
2020. július 1-től a veszélyhelyzet időtartamával, azaz 3 hónappal meghosszabbodik,
mely bérletek ingyenes elektronikus technikai bérletek formájában kerülnek rögzítésre.

13

Új katolikus óvoda épül

Turisztikai pont
a termálfürdőben

A CEGLÉDI TOURINFORM IRODA turisztikai
információs pontot nyitott a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban. A kiadványok, programajánlók mellett egyedi Cegléd-tematikájú ajándéktárgyakat is lehet vásárolni:
pólót, hűtőmágneseket, gravírozott pohárat,
de akár ceglédi kannát, vagy ólomkatonát is.

Ösztöndíjat nyert
4 ceglédi gimnazista

A NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT projektjének keretében a Közép-Magyarország régióban lévő 8 Minősített Tehetséggondozó Műhely 45 kiemelten tehetséges tanulója nyert
el ösztöndíj-támogatást. A ceglédi Kossuth
Lajos Gimnázium több tehetséges diákja –
Bognár Eliza Nóra, Mikó András, Pócsik
Bálint és Tar Zsuzsanna – pályázott és nyert
anyagi támogatással járó ösztöndíjat.
A tanulók által most elnyert ösztöndíj az egyéni
tehetségterületeken való tevékenységek kibontakoztatásához nyújt támogatást. Külön öröm a
pályázó diákoknak, hogy mindegyik fiatal megkapta az általa megpályázott teljes összeget. Az
ösztöndíj összege 50 ezer és 200 ezer forint közötti vissza nem térítendő támogatás, melyet a
diákok – többek között – belföldi és külföldi tanulmányutak, versenyutak utazási költségeinek,
tanfolyamok tandíjának finanszírozására, tan- és
szakkönyvek, valamint tárgyi eszközök vásárlására, táborokon való részvételre fordíthatnak.

ÚJ ÓVODAÉPÜLET ÉPÜL CEGLÉDEN az
Eötvös téren az eddigi óvoda helyén. A Magyarok Nagyasszonya Tagóvoda épülete az
1880-as években épült. Az eredeti utcafronttal párhuzamosan épített épület a 20. század
első, illetve második felében bővítésen esett
át. Az épület korához képest viszonylag jó
állapotú, viszont szerkezeti repedések, illetve a lábazati vizesedés helyreállítása és az
épület bővítése műszaki-gazdasági szempontból nem gazdaságos, így elbontása
szükséges. Tekintve, hogy az ingatlanon a
tervezett új 6 csoportos óvoda nem férne el,
ezért a szomszédos, rendkívül rossz állapotú kántorház is elbontásra kerül és az ingatlanok egyesítését követően épülhet meg az
új óvoda épülete. Forrás: Cegledinfo.hu

Padot festettek

A KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT AKTIVISTÁI padokat festettek augusztus első szombatján a
Szent Imre herceg utcai tízemeletes házak
előtti parkban. A csiszolás és festés után a
padokra malom-táblát is festettek, hogy „az
ott üldögélők pihenését feldobják”.
„Másnap visszatértünk, hogy felavassuk a malom-táblát, és örömmel jelenthetem be, hogy
tökéletesen funkcionál. Szóval, ha a környéken
jártok, üljetek le és játsszatok ti is! Nem kell
hozzá más, csak 2 játékos és 9-9 darab bábu/aprópénz. Jó mulatást!” – számoltak be az
MKKP Ceglédi kistérség közösségi oldalán.

14

Bölcsőde-pályázatot
nyert Csemő

Csemői Vigasságok

A JÁRVÁNY MIATTI HOSSZÚ KÉNYSZERSZÜNET után július 17-én találkoztak a Dózsa
György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai
Csemőben a Templom téren, szabadban, jó
levegőn, de itt is betartva a biztonsági szabályokat. A hagyományosan egész napos
rendezvényen először Lukács István elnök
köszöntötte az egyesület tagjait és a vendégeket, Hegedűs Ágotát Cegléd alpolgármesterét, Esküdt Lajos nyá. ezredest, a Bajtársi Egyesületek Országos Egyesülete alelnökét és ebből az alkalomból már hatodszor a rendezvény házigazdáját, Dr. Lakos
Roland polgármestert.
Az egyesület elnöke köszöntötte és megajándékozta azokat az egyesületi tagokat,
akik a közelmúltban töltötték születés- és
névnapjukat, majd meghirdette a szokásos
– nyugdíjas életkornak megfelelő – ügyességi versenyt. A versenyzők elfelejtették
egy időre, hogy mi hol fáj és mint régen a
gyermek- és fiatalkorban felhőtlenül szórakoztak, vetélkedtek az érmekért és a kupákért.
Az eredményhirdetés után Dr. Lakos Roland
– az általa készített „sűrű gulyás” felszolgálása előtti – pohárköszöntőjében kiemelte,
hogy mint polgármester mindenkor kötelességének tartja a civil szervezetek támogatását, benne a ceglédi nyugdíjas egyesületet is,
mellyel már régi kötődése van Csemő községnek és személy szerint neki is.
Köszönet neki és azoknak, akik az élményt
KOROKNAY CSABA
adó szép napot szervezték.

KÉTCSOPORTOS MINI BÖLCSŐDE kialakítására nyert Csemő 75 millió forintot a 2018as pénzügyminisztériumi fejlesztési program révén. „Az önkormányzatnak 5%-nyi
önerőt kell biztosítania. Terveink szerint, ha
sikeres a meghívásos beszerzési eljárás, akkor már idén ősszel megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok; a cél az, hogy a
2021/2022-es nevelési évet (2021. szeptemberben) már a Piac utcában kezdhessék a
bölcsisek.” – tájékoztatott dr. Lakos Roland
Csemő polgármestere a közösségi oldalon.
Hozzátette, hogy a Magyar Falu programban a Mikebudai út részleges felújítására
beadott pályázat viszont első körben nem
nyert, tartaléklistára került.

Korongvadászat Kocséron

JÚLIUS HARMADIK HÉTVÉGÉJÉN került megrendezésre a Bács-Kiskun megyei lövészeti
körverseny kocséri fordulója a Kocséri Koronglőtéren, ahol részt vett vendégként Földi László országgyűlési képviselő is. – számolt be a Kocséri Képes Krónika.
A versenyzők többféle számban és kategóriában indultak: Bács megyeieknek női, veterán, szenior, ifjúsági, szuperveterán, valamint (nem Bács-Kiskun megyei, vendég)
női, ifjúsági, szenior, veterán, szuperveterán
kategóriákban lehetett indulni.
Nagyszerű eredményeket hozott a kibővített
megújított lőtéren rendezett verseny. A 47 fő
nevező közül tíz kocséri vadász volt. Valamennyi kategória első három helyezettje került díjazásra.
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Elkészült az Autista ház

AUGUSZTUS 14-ÉN ÁTADTÁK Ceglédbercelen a Losontzi István EGYMI, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium autista ellátást végző új telephelyét Ceglédbercel
Község Önkormányzata és a Ceglédi Tankerületi Központ összefogásának eredményeképpen. – számolt be Földi László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. A
megnyitón a politikus ünnepi beszéde és
kulturális műsor után megtekintették a
teljeskörű felújításra került épületet, ahol
szeptemberben megkezdődhet az oktatás.

Tószennyezés
Nagykőrösön

Fáradt olajat öntöttek a nagykőrösi családok
kedvenc pihenőparkjának tavába, a Csónakázó-tóba. „A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
munkatársainak köszönet, hogy gyors reagálású alakulatként megkezdték az olaj leszívatását a tó területéről. A térfigyelő kamerákat visszanézik, de ismét abban bízunk,
hogy ez előtt meglesz az elkövető. Aki bármit
tud az esetről, jelezze a rendőrségen vagy az
önkormányzatnál!” – tette közzé a Nagykőrösi Önkormányzati Hírek.

Energetikai korszerűsítés

MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK egyedi
döntése alapján 300 millió forintos uniós forrásból zajlik az Arany János Református Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése.
- Négyezer négyzetméteres alapterületen folyik a munka, plusz 1600 m2 födémszigetelés
történik meg. Mellette a falfelületek festése is
zajlik, ami mintegy 10.000 m2-t érint. Hét
mosdó teljeskörű felújítása történik meg. Kétszáz ablak és hatszáz led világítótest került beépítésre. Az energetikai korszerűsítés során a
fűtési rendszer is cserére, modernizálásra kerül. Száz egység napelem, új kazánok, csővezetékek és radiátorok biztosítják majd az épület fűtését. Az épületen teljes homlokzat-felújítás folyik, megtörténik a lemezfedések cseréje
és gyönyörű színt kap az épület – ismertette a
városi lapnak László János építésvezető.
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Kitüntetés
dr. Czira Szabolcsnak

AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGBECSÜLÉSE és tisztelete jeleként Szabad György házelnök arcképével ellátott emlékérmet kapott dr. Czira
Szabolcs Nagykőrös polgármestere, aki 1998
és 2014 között Pest megye 16. választókerületének országgyűlési képviselője volt, 2002től Nagykőrös város polgármestere. Dr. Czira
Szabolcs a városi lapnak elmondta: „Nagy
megtiszteltetés ért, hogy a kezemben tartha-

tom Kövér László házelnök úr levelét és ezt
az emlékérmét. (…) Még ennél a csodálatosan megmunkált érménél is nagyobb megtiszteltetésnek tartom, hogy engem nem politikai háttéralkuk, paktumok, hanem a nép, a
választói akarat tett meg képviselőnek. Minden alkalommal egyéniben sikerült elnyernem az Önök támogatását. Köszönöm! Köszönöm minden nagykőrösinek!”

Lovascentrum épül
Jászkarajenőn

JÚLIUS 15-ÉN JÁSZKARAJENŐN TARTOTTÁK a
lovascentrum ünnepélyes alapkőletételét Földi
László országgyűlési képviselő, Dr. Hoffmann
Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkár, Palya István polgármester, a helyi
önkormányzat képviselői és egyházi vezetők
részvételével. A Belügyminisztérium támogatásával valósul meg egy modern, a mai kornak
megfelelő lovascentrum építése. A projekt keretében egy egész évben használható „téli
lószállás” épül számos lóboxszal, szociális és
kiszolgáló helyiségekkel, lómosóval, oktató teremmel. A projekt szerves részét képezi egy
multifunkciós fedett lovascsarnok, mely kedvezőtlen időjárás esetén lovas és fogatversenyek teljeskörű lebonyolítására lesz alkalmas.

Kőrösi Zenés Esték

IMMÁR 6. ALKALOMMAL RENDEZTÉK meg
július elején a Kőrösi Zenés Esték című ingyenes koncertsorozatot Nagykőrösön. A
hagyományokhoz híven a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvara adott otthont a
programnak, melynek során Baricz Gergő,
Nádor Dávid, az Animal Cannibals, Keresztes Ildikó és Veres Mónika (Nika) is remek
koncertet adott a nagykőrösi színpadon. A
zenés esték célja a szórakoztatáson kívül a
Dob Mánia Tábor növendékeinek zenekari
gyakorlata volt, a neves előadók kísérete
életre szóló élményt nyújt a táborozóknak.
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Magyarok Kenyere

TÍZ ÉVE INDÍTOTTA EL A NEMZETI Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ a Magyarok Kenyere programot, hogy a magyar gazdatársadalom minél több búzát gyűjtsön össze a rászorulóknak határon innen és túl. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Pest me-

gyei búzagyűjtő napjára július 19- én, a
tápióbicskei honvédemlékműnél került sor. A
köszöntő és a beszédek után a Nyársapáti Népdalkör zenés énekes összeállítása következett.
A rendezvény végén Kis Miklós Nyársapát
község polgármestere és a Nyársapáti Népdalkör vezetője Nagy Erzsébet vehetett át egy kenyeret és oklevelet.

2020. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL, a TápiószőlősÚjszilvás Református Általános Iskola és
Óvoda Újszilvási Általános Iskolája köznevelési típusú sportiskolai feladatokat is elláthat - a Pest Megyei Kormányhivatal határozata alapján. Így ősztől már indul az első
sportiskolai osztály, amelybe nemcsak újszilvási gyerekek nyertek felvételt.

Az oktatási intézmény sokéves szakmai előkészítő munkával biztosította a személyi, tárgyi
és szervezeti feltételeket a sportiskolai oktatás
bevezetéséhez: udvari sportpályát építettek,
amely ezévben rekortán borítást kapott és felépült az iskola szomszédságában az uszoda.
Az iskola szinte valamennyi alapsportág eszközeit biztosítani tudják a tanulóknak, ahogy a
sportolók versenyekre szállításáról is gondoskodnak az önkormányzat támogatásával.

Sportiskola Újszilváson
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Huszonötmilliót
sikkasztott

Huszonhárom migránst
fogtak el Lajosmizsén

HUSZONHÁROM ILLEGÁLIS MIGRÁNST fogtak
el Lajosmizse külterületén. A police.hu beszámolója szerint bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy parkoló kamion rakteréből feltehetően illegális migránsokat láttak
kiugrani és elszaladni. A járőrök a kamion
közelében feltartóztatták a 23 külföldit. Valamennyien szír állampolgárnak vallották
magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. Az eset kapcsán a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Migrációs Ügyek Osztálya embercsempészés bűntett elkövetésének gyanúja
miatt büntetőeljárást indított. A kamionsofőr
elszámoltatása folyamatban van.

KÉT ÉV BÖRTÖNT – ÖT ÉVRE
FELFÜGGESZTVE – kért a Ceglédi Járási Ügyészség arra a
szakdolgozóra, aki közel huszonötmillió forinthoz jutott
azzal, hogy a beosztását felhasználva megváltoztatta az
informatikai adatokat. – adott
hírt a 24.hu. Nisóczi József
Levente, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője közölte,
hogy a nő kétmillió forintot
már vissza is fizetett az elvett
pénzből, és vállalta, hogy részletekben viszszatörleszti a teljes összeget.
A vádirat szerint 2010. januárja és 2018. július közepe közötti időszakban a nő – a pozíciójával járó jogosultságot felhasználva –
az egészségügyi intézet által használt számítógépes programban rendszeresen írt át már
kiállított ambuláns lapokon úgynevezett „fizetős kódot” „nem fizetős” kódra. Továbbá
ingyenes vizsgálatokra kódolt át térítésköteles vizsgálatokat. Ezen esetekben a nő a saját maga által vásárolt bizonylati tömbből
adott elismervényt a betegeknek az átvett térítési díjakról, de azt nem fizette be az intézetnek, hanem a saját céljaira használta fel.
Ezáltal közel huszonötmillió forinthoz jutott. A Ceglédi Járási Ügyészség jelentős értékre elkövetett sikkasztás és az információs
rendszer vagy adat megsértése miatt emelt
vádat a nő ellen. 24.hu

2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568

Ha jogsi kell
mondd csak ki

Autósiskola
MORVAY!

Otthon vagy, rengeteg az időd, de nem akarsz kimozdulni ?

Az internetes képzést Neked találták ki!
Jelentkezz elektronikus elérhetőségeinken!
emaiben morvay.autósiskola@gmail.com
honlapunkon www.morvayautosiskola.hu

Kényelmes és biztonságos fizetési
lehetőséget szeretnél?
Nálunk már bankkártyával vagy átutalással is fizethetsz!!

Diákok figyelem! Iskolakezdési AKCIÓ!
Szeptember 18-ig diákkedvezménnyel várunk!

Sikeres KRESZ vizsga esetén a KRESZ tanfolyam INGYENES,

mert a befizett tandíjadat állami támogatásként visszaigényelheted!
(ha a vizsga napján nem vagy még 20 éves)

MORVAY Autósiskola - Cegléd, Rákóczi út 13.
Telefon: 06-30-597 7478

Statisztikai mutatószámok: B VSM gyak: 50,75%, B VSM elm: 62,05%, ÁKÓ: 128,69%, B KK:234.600.-

Tűzesetek

Fotó: PMKI Cegléd HTP

KIGYULLADT EGY 60 NÉGYZETMÉTERES lakóház július 20-án a kora reggeli órákban Törtel
külterületén. A tűzoltók kiérkezésekor a ház és
annak tetőszerkezete már teljes egészében
égett. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át az ingatlant.

JÚLIUS 13-ÁN TŰZ KELETKEZETT egy 70
négyzetméteres családi házban Újszilváson, a
Babits Mihály utcában. A tűzoltók kiérkezésekor az épület már teljes egészében égett, a ház
lakója időben elhagyta az ingatlant. A tüzet a
ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd
vizsgálták át az épületet. A ház lakhatatlanná
vált, a benne lakó rokonokhoz költözött.

BETAKARÍTÁS KÖZBEN GYULLADT KI A TARLÓ,
majd 8 hektáron égett a 311-es út mellett
Cegléd és Tápiószele között augusztus 1jén. Az éppen földön dolgozó traktoros vette észre, hogy egy kis területen elkezdett
füstölni a tarló. Lapát segítségével azonnal
megkezdte a tűz oltását, de a szárazság miatt
nagyobb területre terjedt a tűz. Ekkor értesí-

tette a tűzoltókat. A ceglédi és a nagykátai
hivatásos tűzoltók, valamint a tápiószelei
önkéntes tűzoltók két vízsugár segítségével
és kézi szerszámokkal körülhatolták a tüzet,
majd a másik földön dolgozó traktoros ezt
látva tűzoltók segítségére sietett, aki egy tárcsa segítségével körbeszántotta a földet,
hogy ezzel megakadályozza a tűz továbbterjedését. A tűzesetben senki nem sérült meg,
viszont közel 200 szalmabála elégett.

TŰZ KELETKEZETT EGY HULLADÉKLERAKÓ
telepen Cegléd külterületén augusztus 3-án
késő este. A helyszínre a ceglédi, a nagykátai, a monori és a szolnoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugár segítségével dolgoztak a tűz körülhatárolásán. A
tűzoltók munkáját a telepen lévő munkagépek is segítették. A tűz tovaterjedését megfékezték, ami nem érintette a teljes lerakót,
csak az egyik északi szektort. Személyi sérülés, anyagi kár – információink szerint nem
történt. A tűz oka egyelőre nem ismert.

KIGYULLADT EGY 65 NÉGYZETMÉTERES családi ház tetőszerkezete augusztus 3-án
Nagykőrös külterületén. A tűzoltók kiérkezésekor a ház tetőzete már teljes egészében
égett. A tüzet a nagykőrösi önkormányzati és
a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd
vizsgálták át az épületet. A ház tetőszerkezete teljesen leégett, az ingatlan ideiglenesen
lakhatatlanná vált, az ott élők rokonokhoz
költöztek. – adott tájékoztatást Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.
Fotó: Farkas Zsolt
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Közúti balesetek

VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT és az útra
döntötte azt egy személyautó Cegléden a
Széchenyi úton augusztus 12-én. A ceglédi
hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a sofőrt kiemelték és átadták mentőszolgálat szakembereinek. A helyszínelés
idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták.
OLDALÁRA BORULT EGY KAMION Csemő és
Lajosmizse között eddig tisztázatlan körülmények között
július 8-án. A balesetet szenvedett jármű műszaki mentéséhez a ceglédi hivatásos és a
nagykőrösi önkormányzati
tűzoltókat riasztották, akik
áramtalanították a járművet,
majd biztosították a helyszínt
teljes útzár mellett.
SZINTÉN

SÚLYOS

BALESET

július 14-én is az
M4-esen nem messze Pilistől, ahol kisbusz rohant bele hátulról egy kisteherautóba az autóút 47-es kilométerszelvényénél, a Szolnok felé vezető oldalon. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A közútkezelő autója végzett
pályakarbantartási munkálatokat, amikor a
mögötte érkező fehér dobozos autó nagy sebességgel hátulról beléhajtott. A monori és a
ceglédi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiemelték a balesetet okozó fehér kisteherautóba szorult sofőrt, a másik sofőrt törésekkel szállították kórházba. A műszaki mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt
teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték. Az autósok beszámolója szerint
Monorig feltorlódott a várakozó autók sora.
TÖRTÉNT

SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT egy személygépkocsi augusztus 9-én délután az
M4-es autóút 82-es kilométerénél, Cegléd
közelében. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd biztosították a
helyszínt.– tájékoztatott Csámpai Attila, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Fotók: Farkas Zsolt
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Pályázatból újul meg a vadászház
Ceglédi Széchenyi Zsigmond
Vadásztársaság Cegléd, Nyársapát és Törtel által határolt vadászterületén már ötven éve működik és a terület gazdája 2037ig. Az idők során társaságunk területe és összetétele kisebb-nagyobb változáson ment keresztül, de nem kell szégyenkeznünk a tervszerű és jó gazdálkodásunk
miatt. Apróvadas társaságként működünk 20
éves üzemterv és éves ütemtervek alapján.
Jó kapcsolatot ápolunk a földtulajdonosokkal, melynek alapja a tisztességes, egymás érdekeinek figyelembe vételén alapuló jószomszédi viszony. Cegléd városának vezetésével
szintén jó a viszonyunk. 2017-ben a Kossuth
napokhoz csatlakozva társaságunk volt a házigazdája a Gerje-menti Vadásznapoknak.
Vadászházunk Cegléd közigazgatási határánál van Nyársapát tőszomszédságában. A
múlt század 70-es éveinek az elején vásárol-

ta az akkori társaság a tanyát, mely már ekkor is 40-50 éves volt. az épület a mai kor
igényeinek már nem felel meg, és a nagyobb mérvű felújításhoz pályázati pénzre
volt szükségünk, mert önerőből nem tudtuk
megoldani.
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a
Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség
Egyesület működési területére meghírdetett
VP6-19.2.1.-38-8.1.1-17 kódszámú, Gerjesztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület- Helyi Értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése: szálláshely szolgáltatások kialakítása, fejlesztése című felhívása
alapján a Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság, támogatási kérelmet nyújtott be.
A pályázatunkat, - melynek címe: Vadászház
felújítása – a minimum 70 pontot meghaladva
85 ponttal támogatásra alkalmasnak minősítették és a 3035098383 projekt azonosítóval
ellátott projektet 9.999.999.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítették.
A felújítás vonatkozik az épület és a tetőszerkezet szükségszerinti javítására, valamint szigetelésére. Nyílászárók cseréjére, a
belső tér átalakítására, vizesblokk áthelyezésére, festés-mázolás, hideg-meleg burkolás munkálataira és a külső környezet szebbé tételére.
Müller Zoltán építési vállalkozóval és Nyíri
Mihály műszaki ellenőrrel kötöttünk szerződést. Az építési anyag vásárlására pedig a
Buda-Házépítő Kft. adta a legjobb ajánlatot.
A vírus okozta nehézségek miatt kicsit döcögősen indult a munka, de a kezdeti problémákon úrrá lettünk és teljes energiánkkal
a felújításon serénykedünk.
Köszönjük az eddigi segítségeket, amit tagjaink és önkénteseink vállaltak és tettek, a
folytatásról a későbbiekben is beszámolunk.
FÖLDI PÁL JÁNOS
Ceglédi Széchenyi Zsigmond VT elnöke
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Új református lelkipásztor Cegléden

h

Július 30-án vette át hivatalosan is új
szolgálati helyét, a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség új lelkipásztora Szabó Árpád Csaba. Interjúnkban
beszámolt eddigi életéről és terveiről is.

ogyan fogadta a családja, hogy
Ceglédre hívták lelkészi szolgálatra?
- Feleségemmel nagy meglepetésünkre a gyerekek voltak
az elsők, akik nyitottságot mutattak a váltásra. Nekünk felnőtteknek még egy pár hétre szükségünk
volt a döntés meghozatalához. A közel 7 év
alatt, amit Biharugrán töltöttünk sok barátságot kötöttünk, nagyon jól beilleszkedtünk
az ottani közösségbe, több tervünk is megvalósítás alatt állt. Nem volt könnyű mindezt otthagyni és a gyülekezetbe, településre
való beilleszkedést az elejéről kezdeni.
- Cegléd előtt merre voltak szolgálati helyei?
- Nagyváradi és sárospataki tanulmányaim
elvégzése után a Nagyvárad-Őssi, majd a
Nagyvárad-Rogériuszi gyülekezetekben voltam segédlelkész. Ez utóbbi helyről hívott
meg lelkipásztorának a BelényessonkolyosKörösjánosfalvi Református Társegyházközség 2010-ben. 2013-ban pedig Biharugrára
hívott szolgálatra Istenünk. Feleségem debreceni születésű lévén, benne felerősödött a
Magyarországra való visszatérés vágya, így
nyitott ajtókon zörgettek az ottani atyafiak.
- Mik azok a pozitív visszajelzések, élmények, amik megerősítik a szolgálatban?
- Mi lelkipásztorok, egy láthatatlan Isten
szolgálatában állunk. Ez valamelyest megnehezítheti a munkánkra érkező visszacsatolást. A „főnök” nem dicsér meg, nem ad
fizetésemelést, ha jól végezzük a feladatunkat. Ennek ellenére az elsődleges visszajel-

zés az a lelki nyugalom és békesség, amit
egyedül az Isten tud megadni. Ez Isten
„visszajelzése”, erősítése és támogatása.
Mindazonáltal, úgy érzem a családom nélkül képtelen lennék a lelkészi hivatást ellátni. További pozitív visszajelzés az, amikor
valaki megfogalmazza, hogy azzal, hogy
meghallgattam, vagy azáltal, hogy beszélgettem vele a segítségére tudtam lenni.
- Hogyan látja a három gyülekezet közös
életét és a lelkészek együttműködési lehetőségeit? Miben látja a közös munka nyitját?
- A városban szolgáló református kollégákkal már felvettem a kapcsolatot. Bár nem ismertük egymást korábban, nagyon jó első
benyomást tettek rám eddigi találkozásaink
alkalmával. Bízom benne, hogy nem a
kényszert fogjuk megélni, tudni illik, hogy
együtt kell dolgozzunk, hanem ezt egy lehetőségképpen fogjuk majd fel.
Ceglédi szolgálatomat megelőzően is jól
együtt tudtam munkálkodni a településen lévő más felekezetű lelkipásztorokkal, és a környékbeli lelkipásztorokkal. Bízom benne,
hogy ez a képesség velem jött ide is, és nyitottságom pozitív fogadtatásra talál gyülekezeten belül, és a gyülekezetek között egyaránt.
- Vannak-e elképzelései a jövő nemzedékét
illetően?
- Az igazán fontos kérdés nem az, hogy ne-
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kem vannak-e elképzeléseim, hanem az,
hogy Istennek van-e terve az elkövetkező
nemzedék(ek)kel? Úgy gondolom erre a válasz egyértelmű igen. Ő meg akarja ismertetni magát a most felnövő generációval.
Van válasza azokra a kérdésekre, amit a mai
fiatalok talán nem is mernek nekünk feltenni. A fiatalok vonatkozásában az az elvárásom magammal szemben, hogy ne legyek
akadálya annak, hogy a fiatalok is megtalálják a helyüket a 21. század egyházában.
– Véleménye szerint mi az Egyház, és a lelkész szerepe a mai jelenben?
- Az egyház feladata, hogy felmutassa azt
az értékrendet, amit Isten az egész világban
akar megvalósulni látni. Mintaközösségé
kell lenni. Nem mintha csak hibátlan, tökéletes emberek alkotnák az egyházat. Nem
képmutatás által gondolom ezt elérni, hanem
a gyengeségeinkkel, hiányainkkal való
őszinte szembenézés révén. Isten minden
bűnt meg tud bocsátani. De a bűntudat, bűnbánat, bűnvallás nélkül, nincs bűnbocsánat.
- Szeptembertől a Ceglédi Református
Nagytemplom Gyülekezete kezelésébe kerül

a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola.
Hogyan látja a református közösség szemével nézve ezt az újdonsült missziós területet?
- Az eddig rendelkezésemre álló idő, túlságosan is kevés volt ahhoz, hogy egy ilyen horderejű kérdésben véleményt fogalmazzak meg.
Előbb azt szeretném látni, hogy az általános
iskolánk református mivolta milyen gyümölcsöket terem Cegléd közössége számára. Az
ott szerzett tapasztalatokból következtetni lehet, hogy szabad-e/kell-e új missziói területet
nyitni. Jelenleg én ezt megítélni nem tudom.
- Van-e esetleg valami jelmondata, vezérfonala, ami végig kíséri, erősíti a lelkészi szolgálat során?
- A 9. születésnapomra az unokatestvéreimtől egy énekeskönyvet kaptam ajándékba.
Egy bibliai ige volt bele írva. Pál apostol
Timóteushoz írt első levelének 4 részének
12. verse: „Senki meg ne vessen ifjú korod
miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben,
tiszta életben.” Én ezt akkor is és azóta is életem vezérigéjének tartom. KOCSÓ TAMÁS

a
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Tudomány

Selyemkóró gyötörte homokpuszták
20. század politikai veszedelmei
idején, amikor az ország tisztességesen működő légierőt nem
alakíthatott, maradt egy kis rés:
az ejtőernyőzést viszont megengedték. A selyemkórót akkoriban annyira kedvelték, hogy mint ipari növényt termeszteni kezdték, ugyanis a toktermésben a magja terjedését erős szálak segítették, ebből pedig minőségi ernyőkötelet
készítettek a hadiiparnak.
A selyemkóró Észak-Amerikából Európába
már 1629-ben bekerült. Nálunk Pococke angol
utazó már 1736-ban találkozott vele, viszont
élettere a flóránk nagyfokú természetessége, a
hűvösebb klíma és az „iránta való figyelmetlenség” miatt nagyon szűkre szabott volt. Melegigényessége és a felsorolt okok miatt a terjeszkedése nem is volt látványos a ’70-es évek
végéig. Majd a szegedi egyetem botanikusai
előadásokban ismertették, hogy a nemzetközi
utak mentén egyre gyakrabban találkoznak selyemkóróval. A melegigénye már tudott volt,
és hogy meleg talajokban, így főleg homokon
gyorsan terjeszkedik. Bagi professzor kollégám egyes felméréseiben a töveknek akár 2300 méteres gyökerei nagy veszélyt jelentenek. A gyökéren járulékos rügyek alakulnak ki
és a selyemkórónak tárcsázással, szántással

való gyérítése után a tökéletes gyökérdugványozás következményeivel szembesülünk.
Szándékosan nem írok részletesen a fajról,
amit vaddohánynak is neveznek, ez lenne viszont a kisebb baj. Sokkal nagyobb baj, hogy
alaposan megtévesztette a méhészeket. A kínai mézfához és másokhoz hasonlóan hihetetlen gazdag a nektárhozama. Elterjedt a nézet, már az akácnál is jobb mézelő. Hát nem.
Mert a selyemkóró mérgező tejnedvet termel,
ami átmegy a nektárjába is. Amikor úgy tűnt,
átvehetem a pályázattal megnyert növénytani tanszék vezetését, elődömmel Gulyás
Sándor professzorral foglalkoztunk a kérdéssel, igazolva a feltételezéseket. A lepkék
ugyan szívesen gyűjtik a furcsa édességet, de
a túlélő méhek egyre kevésbé keresik fel.
Sajnos, ha megjelenik egy új özönnövény a
Kárpát-medencében, ritkán érkezik és honosodik meg a természetes ellensége, pedig a
selyemkóró terjeszkedésének az lenne a legjobb eszköze. Ugyan vannak gombafajok,
kártevők a selyemkórón, de a Monarch-lepke tömeges elszaporodása adna igazán biztonságot, mert már a nyárfások, gyümölcsösök is szenvednek tőle. A gyökérzete olyan
méreganyagokat választ ki, amely a lágyszárú haszonnövényeinket és a természetes flóraelemeinket, vagyis fajokat is depresszálják.
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INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
> Garanciavállalás
Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!
Bejelentkezés csak telefonon!

Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu

Ha valamit tehet egy küszködő tanyás gazda
homokon, az a folyamatos kaszálás, ugyanis
kiskerti szerek nem állnak rendelkezésre. A
csemői határ a selyemkóró diadalmas előretörését bizonyítja. A veszélyes mézét meg sosem adnám családomnak, mert az eredményeink nem piaci pletykákból ered. ESDÉ

Feledésre ítélt természet?

SAJNOS, A TERMÉSZETVÉDELMI BIOLÓGIA az
oktatáspolitika áldozata lett. Sok sikeres, kevésbé sikeres akció volt a múltban, de a kudarcok elsősorban az özönnövényeknek és
betörő állatfajoknak kedveztek. Okkal kevesebb a réti csíkhal a Gerjében, fogyatkoznak
a védett növények is.
Az Ifjúsági Könyvtár öthetes nyári táborában felcsillant a remény, mert láthattam a
gyerekek figyelő tekintetét és a sok-sok kérdést, meg a meglepően pontos fajismeretet.
Milyen kis erőfeszítéssel lehetne javítani az
általános természetismeretet?! Akkor mindenki jobban érezné a rágcsáló állatok veszélyét, a macskák a kertben nem a madárfészkek kizsákmányolását végeznék és nem
látna bárki gyomokat a kertben, mert a fehér
libatopnak vagy a selyemkórónak még a
díszfajtái sem kerülnének szaporításra.
Tanulságos látni a gyermekek kinyílását a
természetre, hogy a tücsök koma vedleni és
nótázni szokott, a függő cinege sajátos fészket épít és költ, vagy milyen nagy baj, ha a
réti kardvirágot vagy a vetővirágot kipusztítjuk. A táborozó gyerekek szája szinte kinyílt az örvendetesen szaporodó fecskealjak
keltését látva. De ha csak annyit tanultak a
résztvevők, hogy villámlós viharban nem
szabad tölgyfák, fűzfák alá húzódni, már
többet tesznek azoknak a mesterkedésével
szemben, akik a természetrajz ismerete ellenében tüsténkednek. ESDÉ

a
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Ember

Egy világhírű „ceglédi parasztgyerök”
Először a Lélektestű címmel akartam utalni írásom témájára, azaz Ungvári Miklós
judo klasszis egyediségére. De visszatérően a fülembe csengett az egyszerű, természetes és jó hangzású önjellemzése: „Én egy ceglédi parasztgyerök vagyok”.

„világhírű” jelzőt én jogosítom
elhagyhatatlannak, ő ennek kimondásánál szerényebb. Kifejezése arra a népmesébe illő történetre utal, hogy a tízgyerekes
szegény családból eljut a fiú az
olimpiai ezüstéremig (és mi mindenig még).
Egy verssor is eszembe jutott róla: „Az ember feljő… / A nagy mindenség benne tükröződik”. (Vörösmarty) Ugyanis valóban: Ecce
Homo! Íme az ember, aki testi (sportolói) és
lelki (erkölcsi) tulajdonságaival ad példát.
*
Fő sportága a judo, azért fő, mert dinamikus
küzdő más sportos tevékenységekben is.
Például: lovaglás, birkózás, futás, kaszkadőrködés, vadászat; részt vett a Dakar-ralin,
a tévés EXATLON-on; „ha Szellő Imre fölkészít, amatőr bokszban elindulok”, „látok a
szobád egyik képén egy vitorlást, alig várom, hogy szeljem a habokat a Balatonon”.
Meg is indokolja ezt az örökmozgást: „Kell
a pörgés, a kiegészítő inspiráció, az új
adrenalinforrás, a flow, amely előrevisz,
persze azért a judo a király”.
A „külső” cselekvések mögött még sokrétűbb belső tulajdonságai vannak. Sőt ellentmondásosnak tűnnek. Látszólag. Mert valójában – az óriásfenyő gyökerei mélyen lent
vannak, de csúcsa szinte a felhőket éri. Ellentmondás? Nem. Kiegészítés, egység, stabilitás. Az Ungi (így szólítják): szegény
származású – gazdag lelkületű, híres – szerény, erős fizikumú – gyengéd érzelmű,
sportészjárású – filozofikus gondolkodású,
gyors motoros – megfontolt viselkedésű,
„paraszt gyerök” – színes és okos beszédű,

világjáró – tanyán élő. Ilyennek ismertem
meg hosszú beszélgetésünk során (is).
*
- A japán judo szó egyik szó szerinti fordítása: lágy út.
- Jigoro Kano 1882-ben enyhítette, „lágyította” az addig súlyos, életveszélyes sérüléseket, akár halált is okozó technikát, így tette alkalmassá a sportolásra. A fizikai felkészültség kiegészül emelkedett szellemiséggel. Ezért találó a magyar fordítás (csak mi

tettük ezt nemzeti nyelvre): cselgáncs. A
csel a szellemiségre, a gáncs a fizikumra
utal. Alapja a tisztelet, ezt jelképezi a fehér
ruha és a meghajlás.
- Használtak ellened – átvitt értelemben –
cselt és gáncsot?
- Voltak rá példák. A 2008-as olimpián,
Pekingben súlycsoportom (66 kg) egyik legjobbjaként utaztam ki. Egy grúz srácot soroltak ranglistaelsőnek, mert én kihagytam
az utolsó versenyeket. Megvertem egy kínait, azt a grúzt ipponra dobtam, majd jött az
orosz. A bíró látott nálam valami szabályta-
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lanságot. Nem tudtam mit csinálni, meghajoltam és lejöttem a szőnyegről, bármennyire is igazságtalannak éreztem a döntést. Elvettek tőlem egy EB-döntőt is. A bécsi stadionban hangosan tiltakoztak a nézők a téves bírói döntés ellen. De azt mondja a
judobölcsesség: Emelt fővel veszíteni, lehajtott fejjel győzni. A világ egy álom, az álom
egy világ – ezt tört ott szét bennem. De tudod: Minél mélyebbre hajtja a kalász a fejét,
annál több szem van benne. Nyilván ezért a
felfogásért és viselkedésért ítélte nekem – a
sportág történetének elsőjeként – a Nemzetközi Judo Szövetség a Fair Play díjat 2019
szeptemberében.
- Ez a kalász honnan emelkedett föl?
- Egy tízgyerekes családból. Négy lány után
én lettem az ötödik, s utánam „érkezett”
még négy fiú. A legidősebb nővérem és a
legfiatalabb öcsém között húsz év korkülönbség van. Szegénységben, de nagy szeretetben éltünk. Szívesen hallgattam anyai
nagyapám történeteit. A második világháborúban harcolt, kétszer esett hadifogságba.
Édesapám tsz-ben volt vezető. Bicikli után
kismotorra ült, de elütötték, rokkant lett, így
él harminc éve. Anyukám kezdetben az
EVIG-ben dolgozott, de a tíz gyerek a házhoz kötötte. Ezt a köteléket ő szívesen és
odaadó szeretettel vállalta. Lényegében
egyedül nevelt bennünket, minden tőle telhetőt megtett. Rabszolgát csinált magából –
miattunk, értünk. Most 70 évesen is gyermekeiért él.
- Sajátságos: éppen a szegénység szorítása
adott neked erőt.
- Valóban. Mindig jobbat akartam, ki akartam törni, de nem elhagyni az otthon világát.
(A vándor gólya is ragaszkodik a fészkéhez.)
Felerősödött bennem a dacos vágy: bizonyítani! Amíg a haverok csavarogtak, strandoltak vagy csajoztak, én hazamentem és lefeküdtem, mert másnap edzés vagy verseny
következett. Sok-sok munkával teltek az
éveim. Így érik be a gyümölcs, amelyet mások azonnal, „készen” akarnak megkapni, s
nem látják, nem vállalják az éréshez vezető
utat. A folyamatos lemondást én soha nem
éreztem annak. Ha nem hoztam volna meg
az áldozatot, nem állhattam volna olimpiai

dobogón, nem kezelhettem volna a miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, nem
járhattam volna be a világot. Éppen ezek hiánya lett volna a lemondás. Talán felfoghatom a sorsomat példának: Ti gyerekek, hátrányos helyzetűek is, nemes céllal, alázattal
és szorgalommal messzire és magasra juthattok!
- Van egy általános – nem csak sportolókra
vonatkozó – életelvi intelem: Soha ne legyetek másodikak! Lehet így élni?
- „Mindent megteszek, hogy én legyek az első” – énekli Ungi, majd prózásít. – Szép elv
és hit: az akarat diadalt arat. De legyen összhangban a képesség és a cél. Ha irreális célt
tűzünk ki magunk elé, s nem sikerül elérni,
nem a cél a hibás, hanem mi. Előfordul
olyan is, hogy valós az esély a győzelemre,
de a túlzott akarás miatt „elúszik”. Talán ez
is közrejátszhatott abban, ami Londonban
történt velem, az olimpián. Szinte üldöztem,
űztem a célt: arany! arany! Második lettem.
Az azonnali csalódás nyilai nyilván fájdalmasak voltak. Miért hibáztam?! Miért ezt
adta nekem a sors?! Utána viszont
megbölcsültem. Arra gondoltam, hogy kilencévesen olimpiai éremről álmodtam, s
lám, sikerült. Rióban ötödikként milyen boldog lettem volna az ezüsttel! Ilyen elismerést is kaptam az ezüstért: az egy megnyert
fehér arany, nem egy elveszített döntő. Utólag minden átértékelődik, a helyére kerül.
Fejedben már a hajnal, karodban még a tegnapi fájdalom. De mindenért hálásnak kell
lennünk, amit a sors ad. A hála fontos az ember életében. A mindennapi is. Az is, hogy
most a beszélgetés után haza tudok menni,
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megveregethetem a lovaim hátát, reggel
majd felkelhetek, s hamarosan kaphatok néhány jó szót édesanyámtól. Ezek is életünk
hálaérmei. Ha előveszem és megfogom azt
az olimpiai ezüstérmet, jelen idejű élménnyé
válik a siker öröme.
- Tehát a korábbi örömláng parázzsá szelídül, amelyet emlékezéssel föl lehet éleszteni.
- Az életben az a baj, hogy a cél elérése után
eltűnik a varázs.
- „A cél megszünte a dicső csatának…”
(Madách Imre)

- Így van ez gyakorta a párkapcsolatokban
is. Kezdetben ódákat zengenek, később
epigrammával lelépnek. Azért szeretem a távol-keleti országokat, mert ott az emberek
mélyebb lelkületűek, hagyományőrzők. Emberközelin és természetközelin élnek. A mai
Nyugat? Ugyanaz a kép, csak a keret más. E
„modern” földtájon abban uniformizálódnak, amiben egyéniségeknek kellene lenniük, s abban egyénieskednek, amiben azonos
normákat kellene követniük. Megfordult a
világ. De hová jutunk így?

- 2019. december 10-én a Ceglédi Judo
Központ jó hírnevet szerzett magának: felvette a te nevedet. Úgy képzelem, két nagy
érzés feszítette a lelkedet: az öröm és a felelősség.
- Igen, de fordított sorrendben. A hír hallatán megdöbbentett a felelősségtudat és a kétely. Biztos, hogy megértem erre 39 évesen?
Élő személyről nem szokás épületet elnevezni. Viccesen fogalmaztam meg magamban: halálom közeleg? Nyomást, terhet
éreztem, ez álmatlan éjszakákat okozott. De
a fantasztikus megnyitó (a nevemtől zengett
a csarnok) felszabadította bennem a hatalmas örömöt. Újra és újra átélem ezt, amikor
odamegyek: Jézusom, ez az én nevem a
csarnokon?! Fölemelő érzés az is, amikor
hallom a gyerekeket: Megyünk az Ungiba.
Mindig akartam valami maradandót tenni az
Ungvári család és a város életében. Ez viszont azt is jelenti, hogy e szerint kell élnem
„civilben” is, jelképesen szólva: belülről is
hordom a fehér ruhát.
- Nem félsz: ez a fehér ruha foltokat kap
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azáltal, hogy belekerültél a celebvilágba?
Több tévéműsorban szerepeltél.
- A veszély fönnáll, lehet, hogy le is húz
valakit, de én nagyon tudatosan mindig önmagam maradok. Nem önfényező szereplésnek fogom föl, hanem küldetésnek. Ott
is hírvivője vagyok a magyar sportnak, az
Ungvári-judonak, a városomnak. Azt a magatartást képviselem, hogy 40 évesen is az
élvonalban lehet lenni munkával és alázattal. Emelt fővel megyek be a stúdiókba,
ugyanígy jövök ki.
- Páratlan egyéniség vagy. Azért is, mert
nincs házaspárod.
- Ezen egyre többet gondolkodom mostanában. Az biztos, hogy nem tudatos döntésem
ez. Talán egyik oka lehet: ahogy fogynak az
ifjúi évek, úgy gyarapodnak a rigolyák. Nehezen viselem magam körül más szoros jelenlétét.
- De voltál 25, 30 éves is!...
- Két komoly kapcsolatban éltem. A magyarholland barátnőmmel hét évig, egy másik
lánnyal öt évig. Sőt leánykérésre vagy valami hasonlóra is sor került, de amikor elhatároztam magam, megromlott a kapcsolatunk.
Utána csak sodródtam.
- Milyen számodra az ideális nő?
- A szemnek tetsző, de fontosabb, hogy a
szívnek legyen jó. Ez pedig azt jelenti, hogy
kicsit olyan legyen, mint az édesanyám.
- Akkor…, szerintem ez a fő ok. Az imádott
édesanya áldott köteléke, amelyet nem
tudsz elengedni.
- Elképzelhető, ahogy most mondod. Pedig
csodálatos lányokkal hozott össze a sors:
szépekkel, kedvesekkel, okosokkal. Ennek
ellenére mégse…
- Eddig.
- Fejben már eldöntöttem, hogy igen, szeretnék családot, s gyermekemnek átadni életem
folytatását. Vannak olyan sportbarátaim,
akik már nevelnek gyermeket, ők mondják
nekem, meglátod, milyen nagyszerű dolog
ez. Tehát gondolok erre, de még nincs belső
késztetésem, holott a biológiai órám már
előrehalad(t).
- Azt mondják rólad, hogy fizikai keménységed ellenére lírai tulajdonságaid is van-

nak: jóindulatú, barátságos, tisztelettudó
vagy. Ebből az következik, hogy befolyásolható is?
- Az igaz, nagyon figyelek mások véleményére. Azzal is megadom a tiszteletet valakinek, hogy szívesen meghallgatom, de ez
nem jelenti tanácsainak feltétlen követését.
Mérleg vagyok, tehát mérlegelek, döntéseim
előtt sokakat megkérdezek. Édesanyám véleményét mindig kikérem, őszintén elmondok neki mindent.
- Barátok?
- Sok a haver, kevés a barát. Általában felszínesen ismerik egymást az emberek. Amit
látnak, az a brand (a márka), a mai arc. Azt
például nem tudják, hogy a kopott sportcipőmet kibokszoltam, talpából kiszedtem a
kavicsokat, s utána megnyertem benne egy
futóversenyt. Egyébként ezzel jártam iskolába is. Ez az akkori nehézségem és elszántságom közvetlenül már nem látszik, de jellememet meghatározza.
- A jó ember konfliktuskerülő?
- Ha érdemes, kitérek előle, vagy kulturáltan
igyekszem fel- és megoldani. Legutóbb
Budapesten közlekedve durván beszóltak nekem, de a „nyugi, beszéljük meg” hozzáállásommal eltűnt az illető indulata. Az a baj,
hogy a mai világunkból hiányzik a jó vita, a
korrekt érvelés, a jóhiszeműség. Ezért ritkán
kötnek kompromisszumot. Ha engem valaki
meggyőz, hiúság nélkül elismerem: Mennyire igazad van! Hiszen vannak hibáim.
- Például?
- Néha túl makacs vagyok, rágódok kis dolgokon, sérelmeken. Miért történt ez?! Mit
hibáztam?!

- S ha rájössz?
- Okulok. A múlt
történelem, a jelen
ajándék, a jövő rejtély. Ezeket egységben kell szemlélni.
- Este, lefekvéskor
végiggondolod a
napodat?
- Ez a nagy problémám. Voltam egy
NASA által fejlesztett gépi vizsgálaton, mert nem alszom jól, nem tudok megfelelően
pihenni, kikapcsolódni, leállni a pörgéssel.
- Mit állapítottak
meg?
- Azt, hogy egyre
több sávban „közlekednek” a gondolataim. Most is, hogy
beszélgetünk, a fejemben egy másik
film pereg. Úgy
képzeld el, hogy
vannak párhuzamos
sávok, egy irányba
haladsz másokkal. Nekem a két sáv mellett
van még négy-öt, visszafelé is néhány. Információk áramlanak minden irányba, minden irányból. (S tényleg! Egyszer csak – a
témától függetlenül – verset kezd el idézni:
„Borozgatánk apámmal; / Ivott a jó öreg…”)
- Képzeletben ábrázoljuk grafikonon, horizontálisan eddigi sportpályafutásodat.
- A kezdet 1999 júniusa: ötödik lettem a junior Európa-bajnokságon. Ekkor derült ki,
hogy lehet belőlem valami. De mi előzte
meg! Vonattal jártam a fővárosba, nem volt
pénzem jegyre. Bezárkóztam a WC-be a kalauz elől, s az utcákon telefonfülkékbe lestem be, leesik-e egy húszas. Ceglédre érve,
éjszaka gyalog mentem haza a városszéli
Tükör utcába. Ettől kezdve rajzolhatjuk meg
a fölfelé ívelő görbét, amelyet ezek a legfontosabb eredmények emelnek föl: négy
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olimpia, egy ezüst (London), egy ötödik
hely (Rio de Janeiro); háromszor Európabajnok, háromszor világbajnoki bronzérmes,
hétszeres magyar bajnok, hatszor az év magyar cselgáncsozója; világversenyen tizenkét érmet szereztem. Edzőm mindig Bíró
Tamás.
- Most „hol jár” a grafikon íve?
- Talán…, talán a csúcson. Várakozik. De az
biztos, hogy ebben a konkrét időpontban se
fölfelé, se lefelé nem mozdul.
- De hát Miki – Tokió?
- Ha lesz. Nekem ajándék olimpia lenne.
Karrierem megkoszorúzása? Egy sportoló
csak így foghatja föl. Reális cél a kijutás. De
érzem már a határaimat. Ismerem a mezőnyt, van nyolc-tíz olyan versenyző, akiket
nehéz lenne megszorítani. Ám szerencsével,
földharcba beleragadva… Bravúr lenne.
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- Madách Imre üzeni neked általunk:
„Mondottam ember: küzdj és bízva vizzál!”
- Így van. Így lesz.
- S mit mutat a magánéleti sorsvonalad vertikálisan? Mélypont…
- Mélypontok. Szeretett anyai nagyapám, az
utolsó nagyszülém elvesztése 2004-ben.
Pesten ért a hír, dermedten utaztam haza a
vonaton. A másik: 2007-ben Rióból, a Vbről jöttem haza. Örültem, buliztunk egy szórakozóhelyen. Drámai incidens történt:
majdnem elvesztettem az életemet.
- A csúcs?
- Ide még nem értem föl. De várok erre. Egy
gyermek megszületése életem majdani párjától. Főleg, ha egy kislány lenne az első, aki
elém állva mondaná: Nézd Apu, ott a ló! Ő
lenne a nagy szerelmem. Remélem, így lesz.
Ha nem…, azt is el kell fogadnom.
(Ő nem beszél róla, de én ideírom: Cegléd
díszpolgára lett 2011-ben, egy évre rá megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.)
- Elégedett ember vagy?
- Itt a könyv (levesz egyet a polcról), mond-
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juk ez Ungvári Miklós életéről szól. Ha
nincs újabb fejezete, már akkor is szép életmű. Kicsit hozzátettem a sporthoz, a sportoló gyerekek fejlődéséhez, országom és városom hírnevéhez. Visszaadtam valamit abból a sok szeretetből, amit kaptam.
- Hogyan élsz, ha éppen nem a sport köt le?
- Jól. A tanyámon, az Örkényi úton. Mivel a
Papámé volt, megtartottam és megszerettem.
Három évig építgettem egy legénylakást, tíz
éve élek ott. Nyolc lovam van. Egyre jobban
odahúz a szívem, az az otthonom. Bejártam
a nagyvilágot, de az az én hazám. Csend
van, közben filozofálgatok. Arról, hogyan
tudom a sorsomra értelmezni ezt az intelmet: Legyen helyén a szíved, és hittel teli
lelked irányítsa azt. Talán már értem, ezért
jó élni, szeretem az életet.
- Egyedül élsz?
- Nem. A lovakkal.
- Miért nézed az órát?
- Etetni kell. Ceglédi parasztgyerök vagyok
KOLTÓI ÁDÁM
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In Memoriam

Generációkat tanított a zene szeretetére

j

Július 20-án elhunyt özv. Palatinus
Andorné (83) a ceglédi Táncsics iskola
volt tanára, aki generációkat tanított a
zene szeretetére. Temetését július 28-án
tartották a Kálvária temetőben.

úlius 20-án elhunyt özv. Palatinus
Andorné (83) a ceglédi Táncsics iskola volt tanára, aki generációkat tanított a zene szeretetére. Temetését
július 28-án 11 órakor tartják a Kálvária temetőben.
2011-ben lapunkban cikk jelent meg dr.
Szabó Alfréd tollából,
amely Volt egyszer egy
Aranykönyv címmel közölt
interjút Palatinus Andorné
Irénkével és Garas Kálmánné Erzsikével a pedagógusnap alkalmából. E
gondolatokkal emlékezünk
az Aranykönyves pedagógusra:
„A pedagógusnap közeledtével olyan tanárokról olvashatnak itt, akik kicsivel korábban voltak pályájuk csúcsán, de még mindig
a hivatás példaképei, fénylő csillagai.
Aranykönyvesek, az ének-zenetanítás elkötelezett, igényes és alázatos követei. Igen,
volt egyszer egy Aranykönyv*, melynek első lapjára két fénykép, két név és méltatás
került: Palatinus Andorné (Irénke) és Garas
Kálmánné (Erzsike) munkássága. (…)
Az Aranykönyv megnyitásakor két évtizednyi
munkásság után kerültek az első oldalra, s
mindketten tizenöt éve, 1996-ban fejezték be
a tanítást. Nemrég felidéztük a régi emlékeket.
- Imádtam az első osztályban tanítani – kezdte
Irénke. Valójában 1993-ban nyugdíjba mentem, de kérleltek, hogy maradjak még. Csak

azzal a feltétellel dolgoztam tovább, hogy első
osztályt már nem vállalok, mert úgy éreztem,
akkor soha nem tudok megválni tőlük. (…)
kezdőként nem kis szorongással álltam a kicsik előtt. Emlékszem, hogyan küzdöttem a
szinkópa tanításával. Aztán jött a szakfelügyelő, aki hozta, vitte a sok értékes tapasztalatot,
odaállt eléjük és pár perc játékos-bűbájossággal elvarázsolta a kicsiket, s már ment is a
szinkópa. Mindig játékosan tanítottunk! Naponta volt ének-zene óra! Nagyon szerettem a
normál tagozatos énekórákat
is. Egyszer labdával mentem
be helyettesíteni 7-ben. Kinevettek a nagy kamaszok,
hogyan lesz itt énekóra. Kicsengetés előtt a legrosszabb
fiú bocsánatot kért, hiszen
olyan kellemes volt minden… Így került be mindig a
cintányér, kisdob meg a triangulum a nem tagozatos
osztályok óráira is. Akkor
még nem volt szabad szombat. A normál tagozatosok arra kértek, maradjak az iskolában szombat délután, szeretnének
furulyázni, citerázni. Nem volt rá máskor
idő….” – idézte fel az emlékeket az akkor már
régen nyugdíjas tanárnő.

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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Város-szépítő tábor

pandémia helyzet okozta változások
miatt idén augusztus 10-14. között
került megrendezésre egy rendhagyó Város-szépítő tábor. Idén a járvány miatt nem érkeztek Sümegről
fiatalok, csak ceglédiek vettek részt
a reggeltől délutánig tartó programokon. A tábor
célja a város-szépítő tevékenység mellett a helyi ifjú városvédők összekovácsolása, megtartó
közösségének további erősítése is volt. A tábort
alapos előkészítő munka előzte meg a járvány
helyzetre tekintettel, elsősorban szabadtéri programokban gondolkodva.
Az Ipartestület épülete szolgált bázisként a
hét folyamán és adott helyet a délutáni programoknak is. A tábort Kocsis István elnök
nyitotta meg, ezt követően az Ipartestület
kertjét rendezték a fiatalok. A napot GachalKovács Zoltán csapatos helyismereti agytornája és városismereti vetélkedője zárta.
Ezúton is köszönjük felkészülését és a győzteseknek járó tortát.
A második napon Oszlánczi Ferenc vezetésével Nyársapát és Csemő helytörténetével
ismerkedtek meg a résztvevők. A nyári melegben, a két község békés templomai nyújtottak hűvöset számukra. A nyársapáti Szar-

ka Mihály Közösségi Ház és Múzeum, valamint a csemői Helytörténeti Gyűjtemény a
régi idők emlékeivel szépítette meg a napot.
A programok során elhangzottakból játékos
vetélkedőn mérethették meg frissen szerzett
tudásukat a gyerekek.
A harmadik nap a Ceglédi Gyógy- és Termálfürdőben telt el. Délelőtt kemény munkával, összesen 10 juhar és kőris facsemetét
ültetett a táboros csapat a strandon. Délután
a tikkasztó hőségtől a medencékbe menekültek a gyerekek, de azért egy méta is belefért még a szabadban.
Csütörtökön délelőtt a Gubody-kertben padokat és a Kossuth Ferenc utcán falat festettek az ifjú városvédők. A Zöld Házak Cukrászda finoman hűsítő fagylaltjával és a
Gubody-kertben játékos szusszanással fújták ki magukat a fiatalok, majd ebéd után
könnyed kerékpározás indult a Vörösmarty
térre. A KRESZ parkban, dr. Steiner Zsolt r.
százados a rendőri munkáról beszélgetett a
gyerekekkel. Ezután kerékpáros és rolleres
közlekedési vetélkedőn mérték össze az ifjak a tudásukat és ügyességüket.
A pénteki nap igazi kihívást jelentett a maga
67 gyümölcsfájával a Gerje-parton. A faülte-
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Piktogramok

A CEGLÉD VÁROSI BALESET-MEGELŐZÉSI Bizottság tagjai egyedi piktogramokat festettek
fel a Rákóczi úti járdára, amelyek a járdán való kerékpározás tiltására hívják fel a figyelmet. A helyi kezdeményezés más városban
még nem volt látható. A városban található kijelölt gyalogos átkelőhelyek előtt viszont a
már országosan is jól ismert piktogramokat
láthatják a gyalogosan közlekedők. A közúton
történő mobiltelefon illetve a fejhallgató használat veszélyeire hívják fel a figyelmet a jelek.

téshez több felnőtt városvédő és szülő is csatlakozott. Dr. Túri József védnöksége alatt, a
több évtizedes álom valóra váltásával, elég
hamar végzett a társaság. A jó ízű ebéd után a
Gerje-parton tartott partin a jól megérdemelt
munka utáni pihenés következett: métázás,
közös éneklés, beszélgetés, kerékpározás.
A változatos programok, közös munka és szórakozás a sokszínű közösségből a legjobbat
hozta ki. Az ifjak egyénileg és csapatban is
megmutatták, hogy a kitűzött célokért megéri
szorgalmasan tenni, dolgozni. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták a tábor előkészületeit, lebonyolítását, a közös munkát, kikapcsolódást!
Hálásak vagyunk a segítségért és elismerő pillantásokért, a szülők által készített finom süteményekért! Bízunk benne, hogy jövőre akár
a Sümegi-Ceglédi Örökségvédő tábor mellett
ismét megvalósulhat egy ilyen csapatépítő,
közösségfejlesztő tábor is. Hiszen így kétszer
annyi jót és szépet tehetünk majd a városért és
egymásért.
BÍRÓ BEÁTA táborvezető

Újabb öt évig szólhat
a Mária Rádió Cegléd

RÁDIÓS DÖNTÉSEKET HOZOTT a Médiatanács július 16-án: a szolgáltatók kérelmére
öt évvel – 2025. november 8-ig – megújította a Mária Rádió Frekvencia Kft. Cegléd
88,3 MHz helyi rádiós frekvenciára szóló jogosultságát, így azon továbbra is a közösségi jellegű Mária Rádió Cegléd hallható majd
– írták. (MTI)
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Alkotók

Megtartható?

Városunk befogadta több évtizeddel ezelőtt Benedek Pétert, akit családjával
a Duna-árvíz Uszódról elűzött. Hírnevét öregbítette Ceglédnek, köz- és magángyűjteményeket gazdagított. „Állandó” kiállítása már nem látható a
Kossuth Múzeumban. 1984 karácsonyán, 95 évesen hunyt el segítő városunkban, ahol szerény körülmények között élt.

a vakáció kezdete, akkor Benedek Péter emlékünnepség a Selyem utcában.
Volt zárlat, az idén nem került
be az eseménynaptárba. A naiv festészet kiemelkedő alakjára emlékező alkalmat nem
tartottak, pedig véget ért a
vesztegzár június végére. Kis
műsor a Tetz Iskolától, ihletett diákmunkák, a város önkormányzata nevében az alpolgármester mondott beszédet, koszorúzás – ezt olvashatták a híradásokban az elmúlt 10 évben. Egyre nagyobb számban jelentek meg
érdeklődők, ami a Művészeti Iskola rendszeres előkészítő programjainak volt köszönhető, de felnőtt művészetbarátok is szép
számmal jöttek, sőt segítettek a gyermekprogramokban. Egyszer csak vége, már nem
elég fontos Benedek Péter?
Tavaly dr. Szabó Alfréd értesített, hogy a festő idősebb lánya elhunyt. Néhány évvel korábban Tóth István, Apáti Tóth Sándor,
Csurgai Ferenc és dr. Szabó Alfréd (kinek
fénykép- és dokumentum-gyűjteményéből
közben emlékkiállítást is láthattunk) a gimnázium rajztermében idézte fel Benedekkel kapcsolatos élményeit, Süveges András közel
száz festmény reprodukcióval lepett meg. A
CAE képzőművész szekciója tematikus kiál-

lítással tisztelgett a Barcsay által is nagyra becsült „parasztfestő” életműve előtt. A nagyhírű fotóművész Tóth István latba vetette tekin-

télyét, hogy a Selyem utca Pesti út felőli végét
nevezzék el a festőről – sajnos sikertelenül.
A járvány alatt rengeteget bicikliztem és szorgos fölműveseket, kertészeket láttam a városszéli portákon. Marhacsordák és birkanyájak
legelésznek a külterületen, mint 100 éve.
Szomszédok vitáznak az erjedt csirkealom felett és országos hírűek lettünk a disznótrágya
szag kapcsán. Benedek Péter a földből élők
megörökítője volt. A mai fiatalok hétvégén a
városban sétálnak, beszélgetőket láthatunk a
már kevésbé poros utcákon, akik tényleg nem
népviseletben kerülhetnének a mai festő vásznára, de emberi lényegüket tekintve hasonlí-
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tanak a Péter bácsi által megörökítettekhez. A
népi kultúra nem csak számomra érték: Zakar
József kiállításainak fogadtatására, vagy szerte az országból Kozmáné Ildikó által a Ceglé-

A hét mûalkotása
Orosz Fanni: ZEN

A FIATAL ALKOTÓ MŰVE AZ UKIYO-E pályázat és kiállításra készült, de mi is ez az
ukiyo-e? A 17. és 19. század között virágzó
japán művészeti stílus,
mesterei fametszeteket
és festményeket készítettek különböző témákban, megörökítve a
női szépséget. Később
persze hatással voltak a
japán művészetekre az
európai „izmusok”, de a nagy európai festőket, művészeket is befolyásolta az eredeti japán stílus.
Orosz Fanni fiatal kora ellenére két munkahelyen is dolgozik, alkot, Szegeden a Hammido
Alapfokú Művészeti Iskolában és egy OKJ-s
felnőtt grafikus képzést is vezet. Szeret taníta-

di Galériában rendezett folklór tárlatokra, naiv művész bemutatkozásokra gondolok. Identitásunk pillérei ezek, magunkból vesztenénk
el valamit, ha elfelejtődne Benedek Péter
munkássága. Ezért sétáltunk június utolsó
péntekjén – a nevét viselő Rajzkör tagjai – koszorúval és fűrésszel a kezünkben a festő utolsó ceglédi lakhelyén lévő emléktáblához, melyet az előtte álló fa ágaival eltakart.
Kérem, aki teheti, segítsen e helyzeten változtatni, ne essen Péter bácsi életművének megítélése egy elhamarkodott, talán nem eléggé
átgondolt döntés áldozatává. Közben nézzék
meg Zakar József kiállítását Kecskeméten a
Kápolna galériában, mert a hagyományban
van átjárás a kortárs felé is!
P. RÓNAI GÁBOR
ni, alkotni. Amikor
megérkezett a Bern Kávéházba (Cegléd, Árpád
utca 23/a), hogy feltegyük a falra az alkotását, arról mesélt, hogy
előző nap jött haza
Ceglédre a bácsalmási
Rakéta Művésztelepről,
ahol 2 hétig alkothatott gondtalanul, fiatal
képzőművészekkel együtt, hiszen minden
anyagi eredetű költséget pályázati forrásból
biztosítottak az alkotók számára.
A kép egy kavicsot ábrázol, amely kilép önmagából. Egyszerű téma, filozófia és mozgás.
Annál is inkább érdekes Fanni művészete,
mert pont a filozófia, vagyis a gondolkodás,
alaposság és a megújulás, mozgás jellemzi.
Az utóbbi időben nagyon megmozgatja gondolatvilágát a kvantumfizika húrelmélete, miszerint már 11 dimenziót ismernek a tudósok.
Fanni a fotogram technikáját választotta erre a
célra, hogy elfantáziálhasson, hogy földi határainkon átlépve milyen formákat és fényeket
láthatnánk. A fotogramjai úgy jönnek létre,
hogy fényérzékeny papírra átlátszó tárgyakat
helyez, majd lefotózza, előhívja, laborálja.
Mostanában Horváth László művésztársával
készítenek fotogramokat, amelyekből reménykedhetünk, hogy hamarosan egy szép
sorozat áll majd össze.
KISZELY MARGÓ
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Mint régen… a vírus előtt

vírus bezárta a várost. Nem volt
semmilyen rendezvény, elnéptelenedtek a vendéglátóhelyek,
nem találkoztak a rokonok, barátok, süket csend telepedett az utcákra. Ám július 1-jén szerda délután újra átvette a hatalmat a zene. Én vagyok
a város zenei rendezvényeinek legszorgalmasabb látogatója, pont ezt hagytam volna ki?
A IX. Ceglédi Utcazene Fesztivál keretében
lelkes amatőr (nem rossz értelemben!) zenészek-énekesek harsogták tele a várost, hirdették a jókedvet, csalták ki az utcára a vírus által szobafogságra ítélt embereket.
Első állomás a mozi, ahol a Ceglédi Zenés
Színitanoda tagjai varázsoltak ragyogó hangulatot fiatalságukkal, csodaszép énekhangjukkal, mosolyukkal. Olyannyira magával
ragadott ez a szívből jövő produkció, hogy –
bevallom – nem mentem tovább.
Már csak azért se, mert számomra (és sokaknak) ebből az alkalomból vált világossá:
KINYITOTT A MOZI! (ez nekem a másik,
igen fontos dolog.) Miközben hallgattam a
zenét, megnézegettem a plakátokat, az előzeteseket. Kicsit fájdalmasan érintett ugyan,
hogy a nagy filmbemutatók még váratnak
magukra… de azt azért megtudtam, hogy
egész július-augusztus eleje tele lesz szuperhősös és kardos-kalandos-partraszállós
filmekkel, nagy mesékkel. Jó lesz újra végigizgulni ezeket.

De a legjobban az a kezdeményezés tetszett,
hogy a kisteremben tematikusan összeállított
magyar filmeket láthatunk csokrokba rendezve. Egyik héten elsősorban a felnőtteknek
szóló filmeket nézhetjük, a következőn – így
írták a plakátra – az (örök) fiatalok a választott célközönség, a harmadikon a természetkedvelők, a negyediken a zeneimádók.
És mindezt majdnem féláron, hiszen 1400
Ft-ért két filmet választhatok a kínálatból!
Akkor én megnézem azt… meg innen ezt…
meg ezt, meg ezt…. – és rájöttem, hogy
ennyi már az én időmbe se fér bele. De –
habár régebbi filmek – milyen nagyszerű
lesz újranézni! Aztán jött egy újabb felismerés: jé, ezt még nem láttam… új magyar filmek is szerepelnek a kínálatban. Kiváltképp
érdekesnek ígérkezik a Siess haza, vár a mama című, amely Barta Tamás, az LGT egykori gitárosának életét dolgozza fel, természetesen sok zenével.
Na, ez igazán nekem való – bólintottam elégedetten, majd a Bogyó és Babócára esett a
tekintetem. Tündérkártyák címmel kerül a
vászonra 13 új mese. Ez biztos érdekelni fog
minden 6 éven alulit! (Vagy az idősebbeket
is?) Aztán meg jön Scooby!
Szóval, azért van itt új film is, régebbi is –
egy-két kellemes órát el lehet itt tölteni mozi hűvösében.
Mint régen. A vírus előtt…
S. PETRÉNYI ZSUZSA
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Képekben

Kőrösér mellől

természet akkor jellegtelen, akkor „színtelen”, ha nem törekszünk megismerni. Még főiskoTövisszúró gébics
lás koromban, mint alföldi ember, nagyon lenyűgözött a borsodi, hevesi és nógrádi táj. Viszont
Szerelmes vadgerle-pár
ahogy múltak az évek, tágult a szemem láthatára – és persze hűséges fotómasinám
blendéje is, kezdtem felülírni a felületes tájlátásomat. Rádöbbentett az apróságok megfigyelése, hogy elég egy homokdomb, vagy
egy mélyedék, s máris változik a növényzet
és a fauna is. De más a harmatos hajnal, zord
késő ősz, vagy egyszínű tél képe. A zúzmarás kórókat megrázza egy elfutó vadnyúl, a
fácánkakas meg riadtan jelez, hogy róka van
a közelben. De ugyanígy képes a mozaikot
átalakítani egy éppen lecsapó ragadozó madár. A
természet olyan, mint
egy folyton változó mozgófilm. Csak türelmes és
figyelmes embernek mutatja meg az alföldi táj a
szépségeit. A mostani
képek a Gerje-patak mellékágának partja mentén
születtek.
SZABÓ SÁNDOR
Bakszakáll virágok
Nektár-mámorosan
Katángok vadmurokkal

Pihenő tengelice
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Zenélő bicikli

Kötélen a város felett

Fotó: Krizsán E

NEM MINDENNAPI LÁTVÁNYBAN volt részük
azoknak, akik egy júliusi hétköznap délelőtt a
Kossuth Ferenc utcai panelek környékén jártak: az egyik tízemeletes ház legfelső emeletén
ipari alpinista segítségével az ablakon át vittek
be egy ülőgarnitúrát. A problémát az okozta,
hogy a garnitúra egy eleme nem fért be a hálószoba ajtón, így a konyhaablakon kiadták a tetőre, majd onnan a szobába, végleges helyére.
- Meglepődtem, amikor megkeresett a fiatal
pár, mert soha nem hallottam még olyat, hogy
ipari alpinista segítségével költözött volna valaki, de mivel tetszett a merész ötlet, azonnal
elvállaltam – mondja Babarczi Viktor ipari
alpinista és hozzáteszi: kreatív ötlettel és egy
jó csapattal sikerült megoldani a problémát.
A gödöllői fiatalember elmondta: alpinistát leginkább panelhézag szigeteléshez, erkélyek felújításához, homlokzatfestéshez, tetőfelújításhoz
vagy madárvédelemhez vesznek igénybe. De
egyedi megbízásokkal is megtalálják őket, ha
például Mikulásként kell a tetőről leereszkedni,
vagy kórházban Superman, Batman jelmezben
kopogtatnak az ablakon a gyerekeknek.
Viktor az ipari alpinista munkák mellett másodállásban kaszkadőr is, és ezt sokkal kockázatosabbnak tartja, mint a 10. emeleten
lógni egy szál kötéllel és egy ülőgarnitúrával. Sok filmben vállalt már szerepet, mint
állítja: „azért vagyunk, hogy ne a színész vigye a bőrét a vásárra.”

KI NE ÁLMODOTT VOLNA KISFIÚKÉNT egy
mindenféle extrával ellátott bringáról? Bőcz
Mátyás valóra is váltotta álmát: évek óta
építgeti szórakoztató-központ kétkerekűjét
és hogy mindenki lássa, bársonyülésében feszítve húzza maga után a muzsika hangjait
városszerte, mosolyt varázsolva a járókelők
arcára…
Matyi saját kezűleg építette a csodajárgányt
egy Camping bicikli alapjára:
- Átalakítottam a kormányt, szereltem fel egy
mélynyomót és erősítőt is, hogy jól szóljon a
basszus… – meséli a kezdetekről és hozzáteszi: sok munka van a jelenlegi járgányban, de
még vannak tervei a fejlesztésre.
– Vannak, még ezen is javítanivalók, díszíteni is szeretném, de ha megszerzem a jogosítványt, akkor egy háromkerekűt tervezek venni vagy építeni és azzal járnám a várost.
Ceglédet pedig szinte minden nap járja, építőipari munkája után körbemegy a városban,
de ha telefonáló embert, vagy babakocsis
anyukát lát azonnal lehalkítja a zenét – azt
vallja, zavarni nem akar senkit a hobbijával,
viszont örömet szerezni szeret és úgy tűnik,
sokaknak tud is, mert nemcsak a fiatalok, de
idősebbek is mosolyogva integetnek neki,
amikor elhalad az utcán. Úgy tűnik, Matyi
kevéssel is sokat tesz a vidám hangulatért
Cegléden, hiszen két ember között a legrövidebb út a mosoly.
Fotó: Krizsán E
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Kerék

Seriff felügyeli Cegléd útjait

a

Amerikai rendőrautó tartja megfigyelés alatt Ceglédet: mintha egy időutazás részesei lennénk a 70-80-as évekbe és egy Hollywood-i filmből gurulna
elénk a rend őre a ceglédi mezővárosi
valóságba a poros nyári délutánon.

seriff kiszáll a járműből és udvariasan bemutatkozik: - Gergelyfi
Sándor vagyok. Visszatérve 2020ba beszélgetésünkből kiderül,
Sándor hobbicélra vásárolta az autót egy éve és bár bérelhető különböző alkalmakra, hosszútávon nem tudna
megválni tőle, még egy új autó áráért sem.
- Három éve csöppentem bele az amerikai
autós világba, amikor egy kunszentmártoni
találkozóra elmentem és mondhatni szerelem volt első látásra – kezd bele a történetbe a büszke tulajdonos, aki Cegléden él, de
Budapesten van hidegburkoló vállalkozása.
- Azonnal megfertőzött a V8-as motorok
hangja, meg az a vezetési élmény, amit európai autók nem tudnak nyújtani, hatalmas
élmény beleülni is, nem még vezetni, hiszen
egy kuriózum.

- Hogyan jutottál hozzá ehhez a rendőrautóhoz?
- Tavaly vettem a Chevrolet Caprice rendőrautót, ami tulajdonképpen egy California Highway Patrol vagyis az ottani autópálya rendőrség
járműve. 1978-as évjárat V8-as motorral, 5700
köbcentis benzines motor hajtja és igen nagy
feltűnést keltő autó, olyan hanggal, amire felkapják a fejüket gyerekek, felnőttek. Ez a jármű
egyébként nem volt valójában rendőrautó, hanem az eredeti mintájára építették.
1991 óta van Magyarországon, több tulajdonosa volt, akik sok pénzt és energiát tettek
bele, hogy ilyen csodálatos állapotban legyen: szinte minden eredeti és működik is,
de azért, ahogy az oldtimer autókkal lenni
szokott, ezzel is mindig bütykölni kell valamit, viszont élmény még javítani is.
Sándor most a karanténidőszak miatt nem
tudott autós találkozókra menni, de reméli,
hogy hamarosan megmutathatja barátainak
és az amerikai autók szerelmeseinek a hazánkban egyedüli példányt. A látványhoz
persze az is sokat tesz hozzá, hogy Sándor
vásárolt hozzá egyenruhát, jelvényt, kiegészítőket is, így valóban korhűen visszaadja
az amerikai filmekből ismert Kalifornia
hangulatot.

Fotó: Farkas Zsolt
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Megújult a szakmai stáb

ávozott a klubtól Trepák Attila korábbi kapusedző, aki Makrai László segítsége volt az idei évben. Vezetőedzőnk mellé pedig két korábbi ceglédi labdarúgó csatlakozott. A kapusedzői posztra Rézsó Péter érkezett, aki
a 2009/2010-es szezonban az NB IIben 13 mérkőzésen védte a kapunkat. Az elmúlt években a Szolnoki MÁV-nál dolgozott.
A másik új stábtag Keresztúri András, aki
szakmai koordinátorként segíti majd Makrai
László munkáját. Andrást nem kell bemutatni
a ceglédi sportrajongóknak, korábbi válogatott
labdarúgó, aki a tavaly szezonban is már a
Zsengellér Gyula Sporttelepen munkálkodott.
Új erőnléti edzője is van a csapatnak, aki
szintén a felnőtt csapat mellett az utánpótlásban is fog dolgozni. Szabó Ádám egy korábban az utánpótlásunkban sportoló korábbi labdarúgónk, aki sikeres szakmai vizsgája után csatlakozhatott a szakmai stábhoz.
„Csonka” emlékérem a focistáknak
Focistáink a felfüggesztett szezon eredményének emlékére az új - remélhetőleg teljes - bajnokság első mérkőzését követően átvehették
érmeiket. A szövetség a a COVID-19 járvány
miatt felfüggesztett bajnokságok helyezettjeinek "csonka" emlékérmeket készíttetett, amelyeket a CVSE elnöke, Horváth József adott át
a csapata tagjainak. Azok, akik időközben eligazoltak, postán kapják meg a megérdemelt
bronz-medált. Focistáink utánpótlásában két
korosztály, a tavalyi U12 és U19 szintén részesül majd hasonló szövetségi elismerésben.

MEGKEZDŐDÖTT A PONTVADÁSZAT a labdarúgó NB III.-ban. A Ceglédi VSE győzelemmel kezdett hazai pályán, miután legyőzte az FC Hatvan csapatát.
Eredmény: Ceglédi VSE – FC Hatvan, 1:0

VASÁRNAP JÁSZBERÉNYBEN LÉPETT pályára
a Ceglédi VSE NB III-as labdarúgó csapata
a Keleti csoport 4. fordulójában, itt azonban
el kellett viselnünk a szezon első vereségét:
a Jászberény megszerezte a vezetést, amit a
találkozó végéig meg is tudott tartani.

SZERDÁN HÉTKÖZI FORDULÓT RENDEZTEK a
labdarúgó NB III.-ban. A Ceglédi VSE a
Gyöngyöst fogadta a Zsengellér Gyula
Sporttelepen. A második félidőben Papp
góljaival begyűjtöttük a három pontot a
Gyöngyös ellen!
Eredmény: Ceglédi VSE – Gyöngyösi AK 2 – 0

Szellő
Imre volt
a díszvendég

A

JELENLEG

LEGMAGASABB

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

SZINTEN jegyzett
magyar
profi
ökölvívóként, a
ceglédi Szellő
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Imre is részt vett
a magyar állam
támogatásával épülő gyergyószentmiklósi lem, pedig igazi rosszcsont kisgyerek volMadárfészek–Godako Ökölvívó Akadémia tam, de a boksz által megtanultam, hogy mi
alapkőletételén.
az a tisztelet és fegyelem. Ezért is tartom reAz alapkőletéte- mek kezdeményezésnek a gyergyószentlen ott volt Soós miklósi ökölvívó központ létrehozását." Zoltán konzul, mondta Szellő, aki 24 év aktív élsporttal a
Magyarország háta mögött legfőbb céljai között tartja szácsíkszeredai fő- mon, hogy tudását és a sportág szeretetét átkonzulátusának adja a fiatalabb generációnak, edzői tevévezetője, Nagy kenységét Cegléden űzi, hogy népszerűsítse
Zoltán, Gyergyó- az ökölvívást.
szentmiklós polgármestere,
Tánczos Barna
szenátor valamint
Böjte
Csaba a
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓT INDÍSzent
TOTT Lőrincz Tamás olimpikon
Ferenc
birkózó, aki egy dedikált mezzel
Alapítszeretné segíteni A Végtaghiávány elnönyos Gyermekekért Alapítvány
működését. A licit tárgya nem
ke, akinek diákjai közül nyolcvanan
más, mint A Tamás által dedilátogatni fogják majd az intézményt.
,,Nagy öröm számomra, hogy részt
kált válogatott birkózómez árverésének bevételével támogatvehettem az ünnepélyen és szólhatnák a gyerekeket és szüleiket.
tam pár szót az Erdélyben élő maAz alapítvány célja a végtaghiágyarokhoz” – mondta el a Blikknek
nyos gyermekek testi és szelleSzellő. ,,Sok ember azt hiszi, hogy az
mi fejlődésének segítése, hogy
ökölvívás egy brutális sportág, két
egészséges, boldog, és magabiz„agybajos” bemegy a ringbe és ösztos felnőtt váljon belőlük. Küszeveri egymást, de ez ennél sokkal
lönféle szakkörökkel és progratöbb. Ez az egyik legkorrektebb és
mokkal támogatják a gyerekeegyben leglátványosabb sport, ami
ket, illetve szüleiket.
egy letisztult embert faragott belő-

Licit Lőrincz Tamás
mezéért

Az oldal megjelenését a Túri

Teljes a VBW CEKK kerete

A VBW CEKK CEGLÉD A HIVATALOS honlapján újabb két igazolást mutatott be, akikkel egyben teljessé is vált a kerete a
2020/2021-es évadra. Érkezik a csapathoz
Nagy Dóra és a Mariona Ortiz.
Nagy Dóra a ZTE NKK gárdájától szerződött Ceglédre. Az irányító az elmúlt szezonban zalaegerszegi színekben 20 bajnoki mérkőzésen 32.7 perc alatt 11.4 pontot, 2.6 lepattanót és 4.9 gólpasszt átlagolt.
A ceglédiek másik új szerzeménye a spanyol
Mariona Ortiz, akinek a neve a szurkolóknak a belga Castors Braine vagy éppen a
lengyel CCC Polkowice alakulatából is ismert lehet. Mindkét gárdával játszott az
Euroligában. A 2019/2020-as szezonban a
28 éves 183 cm magas játékosnak a legrangosabb európai kupasorozatban 14 meccsen
23.4 perc alatt 5.9 pont, 4.6 lepattanó és 3.1
gólpassz volt az átlaga.
A csapat játékosmozgásai a holtszezonban:
Távozott a csapattól Licskai Zsófia, Király
Andrea, Ketia Swanier és Kristina Higgins.
Maradt a CEKK-nél: Böröndy Dominika,
Gorjanácz Ágnes, Katerina Sotiriou,
Kobolák Cintia, Szirony Dorina, Révész
Luca és Viszmeg Míra.
Érkezett Kuttor Enikő (képünkön), Nagy
Dóra, Dominique McBryde,Tinara Moore és
Mariona Ortiz. WBASKET.HU

Poliklinika támogatja.

Cegléd, Ady Endre u. 16.
Tel.: 53/310-318

Darts sikerek

A CVSE DARTS SZAKOSZTÁLY 6 FŐS csapattal képviselte az egyesületet a Magyar Darts
Szövetség szezonindító versenyén, augusztus
2-án Érden, amelyre összesen 60 csapat nevezett. A Magyar Kupa volt a debütálás csapatként a Magyar Darts Szövetség versenyein,
egyéni bajnoki fordulón már vettünk részt. A
csapat tagjai: Czenger Renáta, Juhász Gábor,
Lukácsi Ferenc, Nagy Richárd, Tóth Mihály,
Varga J. Zsolt. A csapat tagjai 39 mérkőzést
vívtak, 16 győzelmet szereztek, ezzel 41 %-os
teljesítményt értek el. A bajnoki fordulók
szeptembernek folytatódnak. LUKÁCSI FERENC
A csoport végeredmény: 1. Soul 1.; 2. Győri DC 3.; 3. CVSE; 4. Tököl 3.

Asztalitenisz verseny
négy hónap szünet után

GYÁL ADOTT OTTHONT A X. ASZTALITENISZ
Prémium Kupának, melyen a CVSE sportolói is résztvettek. A felnőtt csapatbajnoki
kategóriákban közel 50-50 versenyző indult.
Előbb 3-4 fős csoportokban, majd egyenes
kiesésben folytatódtak a mérkőzések. Játékosaink megnyerték csoportjukat, majd az
egyenes szakaszban Unghváry András és
Ungureán Dorka jutott legmesszebb. Mindkettő a végső győztestől kaptak ki, Csór
Laura is közel állt a 4 közé kerülésért döntő
játszma 11:9-re maradt alul. GERGYE ZOLTÁN
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Ceglédi kézisek Abonyban

ABONYBAN JÁTSZHATJA A CEGLÉDI KKSE
NB I-es kézilabda csapata mérkőzéseit a következő szezonban – jelent meg hír Abony
város oldalán, ahol beszámoltak arról, szerdán Kis Róbertet és Varga Pétert, a Ceglédi
KKSE vezetőségi tagjait fogadta Nagy Tamás, az abonyi Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezetője. A megbeszélés
célja, hogy az NB I.-es felnőtt kézilabda csapat és az utánpótlás korcsoportok mérkőzéseit a 2020/2021-es szezonban a Varga
István Városi Sportcsarnokban rendezzék
meg. A ceglédiek helyszínkeresésének oka,
hogy a jelenleg otthont adó ceglédi Gál
József Sportcsarnok teljes felújításra kerül.
Bár a helyieknek nem könnyű megoldást találni a terembeosztást illetően, hitelesíteni
kell a pályát erre az osztályra, de örülnek,
hogy “világsztár sportolókat láthatnak a város lakói” és az élvonalbeli sportolókkal való találkozás “motivációt ad az összes utánpótlásban játszó fiatalnak”.

Hege újra nemzetközi
versenyen

ÖT ÉV UTÁN ÚJRA NEMZETKÖZI VERSENYEN
szerepelt Hegedűs László. A szlovákiai
Poprad UCI C1 nemzetközi versenyen 3. helyezést szerzett Hege, csapattársa Kovács
Péter 4., Erdélyi Ádám az 5. lett.
A trialversenyző a közösségi oldalán számolt
be a versenyről és arról öt év után miért indult újra versenyen: itt beszámol arról, hogy
bár öt éve kiszállt a nemzetközi versenyzésből és a megélhetést is jelentő Hegeshow-ra
helyezte a hangsúlyt, de a koronavírus miatt
a rendezvények augusztusig lemondásra kerültek, így az edzésre fókuszálhatott. A külföldi versenyre jelentkezéssel „nem akartam
világot megváltani, inkább csak kihozni magamból a maximumot és újra átélni ennek a
hangulatát”…– értékelt Hege.

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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Strandbirkózó érmek

A STRANDBIRKÓZÓ ORSZÁGOS BAJNOKI SOROZAT három állomásból áll, és a bajnoki címek, valamint a helyezések az összesített
eredmények alapján dől el. A Ceglédi VSE
birkózói a szőnyeg után a homokban is megmérették magukat az U14, U18 és felnőtt
korosztályban is. Az ob-sorozat Esztergom
és Balatonfüred után augusztus 15-én a budakalászi Lupa Beachen végződött.
A ceglédi birkózók közül többen is az utolsó
fordulóra éreztek rá a strand birkózásra, közülük ketten meg is nyerték a fordulót. U14 55
kg-ban Józsa Attila, felnőtt 90 kg-ban pedig
Nagy Péter diadalmaskodott. A forduló megnyerése ellenére az összetett bajnoki sorozatot
más versenyző nyerte. A ceglédiek végül az
összetettben négy érmet és több értékes pontszerző helyezést gyűjtöttek be. PAP FERENC

Összetett bajnoki végeredmény:
U14 45 kg 6. Budai Ferenc; 55 kg 3. Józsa Attila
+55kg 4. Pék Norbert; 6. Csiszár Adrián
Felnőtt női: 60 kg 4. Rehor Orsolya; férfi: 70 kg 3. Kecskeméti
Krisztián; 80 kg 3. Mohella Flórián; 90 kg 2. Nagy Péter

Özbas Szofi eligazolt
Ceglédről
„FÁJÓ,

HOGY ENNYI ÉV

után még
csak köszönésre sem méltatott minket, búcsú nélkül
váltunk el” − nyilatkozta a
Ceglédi VSE dzsúdószakosztályának vezetőedzője,
Bíró Tamás az ifjúsági olimpiai bajnok, junior−vb-aranyérmes Özbas Szofi átigazolásával
kapcsolatban a Nemzeti Sportnak.
Fontos fejezet zárult le a Ceglédi VSE
dzsúdószakosztályának és egykori versenyzőjének, a 18 éves Özbas Szofinak az életében: a tavaly a junior világ- és Európa-bajnokságot, valamint az U23-as kontinensviadalt egyaránt megnyerő ifjúsági olimpiai
bajnok sportoló a Békés Megyei Kano Judo
SE csapatába igazolt. A tokiói olimpiai kvótaszerzésre is esélyes cselgáncsozó leszögezte: ez az ő magánügye, nem nyilatkozik
az átigazolásának okáról.
KÖZÖS MUNKA

24 órás futás a Budai úti futópályán

JÚLIUS 25-26-ÁN A CEGLÉD OROSZLÁNJAI Futóklub tartott 24 órás futást a Budai úti futópályán. Szombat 11 órakor 6 futó kezdte meg a köreit a frissen elkészült egyenmezükben.
Az önként vállalt távok alatt 20 futó mintegy 420 km-t futott, az éjszaka során sem tartottak
pihenőt. A 24 óra alatt folyamatosan volt valaki a pályán. A legkitartóbb (hölgy) futó mintegy 45 km-t tett hozzá az igen impozáns eredményhez. Az időjárás igen kegyes volt hozzájuk, elkerülte őket a vihar is. A jó hangulatban eltelt eseményre sok szurkoló és családtag kilátogatott, ösztönözve a pályán lévőket. HARTYÁNI ÁKOS

