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Tájékoztató a
koronavírussal kapcsolatban
Március 16-án sajtótájékoztatót tartott dr. Csáky András pol-
gármester, Hegedűs Ágota alpolgármester és dr. Diósgyőri
Gitta címzetes főjegyző a koronavírus járvány miatt kialakult
fejleményekről. A polgármester elmondta: „március 17-től
kezdve a bölcsődék és óvodák a visszavonásig zárva tartanak.
Kijelöltük közösen az intézményvezetőkkel azokat az intézmé-

nyeket, amelyek úgynevezett ügye-
leti szolgálatot tartanak mindazok
részére, akik nem tudják a gyerek-
felügyeletet megoldani.” – fogal-
mazott dr. Csáky András. Hozzá-
tette: a mai délelőtti jelentés alap-
ján már most 10-12 %-ra csökkent
az igénybevevők száma. „Mind-
azok számára – és ez a bölcsődék
és óvodák mellett az iskolákra is
vonatkozik –, akik eddig igénybe
vették az étkezési szolgáltatást, és
ezt követően is igénybe kívánják
venni, ezt lehetővé tesszük.” –
mondta a polgármester.
A tájékoztatón Hegedűs Ágota al-
polgármester az étkezés igénybe-
vételi helyekről tájékoztatta a
szülőket, dr. Diósgyőri Gitta jegy-
ző pedig a hivatali ügyintézés vál-
tozásairól.
Tájékoztatásul elhangzott: a
Kossuth Múzeum, a Városi
Könyvtár és a Kossuth Művelő-
dési Központ zárva lesz a lakos-
ság részére egészen a visszavoná-
sig. Az önkormányzat ingyene-
sen hívható zöld száma: 06-
80/200-064. Ezen a telefonszá-
mon kérhetnek segítséget azok az
időskorúak, akiknek nem megol-
dott az alapvető élelmiszerek be-
szerzése, gyógyszerek kiváltása.
Kérik, hogy a segítségre szoruló
idős, egyedülálló személyek hív-
ják elsősorban a zöld számot.
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A nyomda ügyvezetője

Minden elmarad

Csendes az ünnep,
a rendezvény elmarad.

Köhög egy ember,
a többi meg elszalad.

Elmarad a meccs,
a szurkoló szomorú.

A stadionban
teret nyer a mélabú.

Síri lesz a csend,
ha a koncert elmarad.

Néma lesz a dal,
a muzsika megszakad.

Kietlenül kong
a színházban a páholy.

Sportcsarnokokban
lett magányos a zsámoly.

A tanteremben
firkamentes a tábla.

Távoktatás van,
minden suli bezárva.

Tisztes távolból
hangozhat el csak a bók.

Veszélyeket rejt
az ölelés, meg a csók.

Nem jó ott élni,
ahol úr a félelem.

Senki se tudja,
a gyógyír mi fán terem.

Egy járvány lehet
szemérmetlen és galád.

Ha megállítjuk,
úgy megmarad a család.

VERES TAMÁS
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Egészségügyi alapellátással,
járó- és fekvőbeteg ellátással

kapcsolatos tudnivalók

Az egészségügyi alapellátási rendelések a
megszokott rend szerint zajlanak.
Felhívjuk figyelmüket, hogy háziorvosukat
lehetőség szerint ne személyesen, hanem te-
lefonon keressék a rendelők szokásos tele-
fonszámain. A várótermekben nyitott abla-
kok, ajtók mellett, egymástól legalább 2 mé-
ter távolságra foglaljanak helyet, illetve a
várótermekben 5 főnél több személy egy-
szerre ne tartózkodjon.
A Kormányrendelet értelmében a veszély-
helyzet időtartama alatt fogorvosi alap-
ellátás keretében csak sürgősségi el-
látásra van lehetőség.
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelő-
intézetben megalakult Operatív Koro-
navírus Testület döntése alapján – a to-
vábbra is érvényben lévő teljes látogatási ti-
lalmon túl – az alábbi intézkedések kerülnek
bevezetésre:
Csak sürgős ellátásra van lehetőség, mind a
járó-, mind a fekvőbeteg ellátás területén.
Az intézmény 3 telephelyén (Kórház, Ren-
delőintézet, Tüdőgondozó) belépési pontok
kerülnek kialakításra.
Részletes lakossági tájékoztatás a kórház
honlapján és a kórház hivatalos Facebook ol-
dalán elérhető.

Segítségre szoruló idős emberek
segítésével
kapcsolatos
információk

A Családsegítő
K ö z p o n t
(Cegléd, Pesti út
7.) munkatársai
segítséget nyúj-
tanak a veszé-
lyeztetett korú,
segítségre szo-
ruló idős, első-
sorban egye-

dülálló személyek számára (bevásárlás,
gyógyszerkiváltás, ügyintézés), telefonos elér-
hetőségük: 06-70/935-8647, e-mail címük:
csaladsegito.cegled@ckszsz.hu.
Az önkormányzat minden hálózatból ingye-
nesen hívható zöld száma: 06-80/200-064.
Ezen a telefonszámon kérhetnek segítséget
azok az időskorúak, akiknek nem megoldott
az alapvető élelmiszerek beszerzése, gyógy-
szerek kiváltása.
Vigyázzunk egymásra, figyeljünk a veszé-
lyeztetett korosztályra, segítsünk nekik
gyógyszer kiváltás, ügyintézés, bevásárlás
lebonyolításával.

A közétkeztetés rendjével
kapcsolatos tudnivalók

Cegléd Város Önkormányzata to-
vábbra is gondoskodik a jelen köz-

egészségügyi helyzet miatt bezárt ön-
kormányzati fenntartású óvodák, vala-
mint a Ceglédi Tankerületi Központ és a
Ceglédi Szakképzési Centrum fenntartá-
sában lévő oktatási intézmények tanulói-
nak közétkeztetéséről.
2020. március 17-től az intézmények által
felmért közétkeztetési igénynek megfelelő-
en naponta 11 és 13 óra között vehetik át az
előre csomagolt ebédet az erre igényt tartók.
Azon óvodások esetében, akik óvodai ügye-
letet nem, de közétkeztetést továbbra is igény-
be veszik, kérem, ezt jelezzék a vezető óvó-
nőnél a táblázatban található elérhetőségeken:

Intézmény neve Címe Óvodavezető Tel.szám
Lövész Utcai Óvoda Lövész u. 2. Szekerné Veres Katalin 311-128
Szép Utcai Tagóvoda loveszovoda@t-online.hu 500-531
Fűtőház Utcai Tagóvoda
Malom Téri Tagóvoda

Pesti Úti Óvoda Pesti út 10. Orosz Zoltánné 310-951
Köztársaság Utcai Tagóvoda pestiovi@t-online.hu 311-241

Széchenyi Úti Óvoda Széchenyi út 14. Széchenyiné Lengyel Judit 500-539
szechovi@t-online.hu 310-347

Deák Utcai Tagóvoda 311-789
Budai Úti Tagóvoda Ebédcsomag a Budai Úti Iskolában!
Ugyeri Tagóvoda Ebédcsomag az Ugyeri Iskolában!
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Általános iskolások részére az ebédcso-
mag átvehető:
Várkonyi István Általános Iskola Széchenyi
úti épülete
Várkonyi István Általános Iskola Örkényi
úti tagintézménye (Ugyeri Iskola)
Táncsics Mihály Általános Iskola Eötvös té-
ri épülete
Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti
intézménye
Középiskolások részére az ebédcsomag
átvehető: Ceglédi SzC Bem József Műsza-
ki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
épületében
A Losontzi Egységes Oktatási Módszerta-
ni Intézmény tanulói részére a Losontzi
EGYMI biztosítja az ebédcsomagot.
Kérjük, azok a családok, amelyek több he-
lyen is igénybe vették a közétkeztetést
(óvodás, iskolás gyermekek is vannak), és
az intézmények egymástól nagy távolságra
vannak, így az átvétel nem lenne megoldott
a rendelkezésre álló 2 órán belül, hívják az
53/500-506-os telefonszámot, vagy írjanak a
cegledietkeztetes@gmail.com e-mail címre,
ahol a munkatársakkal egyeztethetik az át-
vétel helyszínét.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ebéd-
csomagok átvételnél családonként egy
gyermek vagy egy felnőtt tartózkodhat
a bejáratnál. Kérem, fegyelmezetten
szíveskedjenek várakozni!

Óvodai, bölcsődei ügyelettel
kapcsolatos információk

Bölcsődei ügyeletet mindkét bölcsőde tart
(Deák tér, Dózsa György út).
Óvodai ügyeletet a következő intézmények
tartanak:
Széchenyi Úti Óvoda
Deák Téri Óvoda
Lövész Utcai óvoda
Pesti Úti Óvoda
Köztársaság Utcai Óvoda
(A bölcsődei, óvodai ellátást ügyeleti rend-
ben igénylők számára a közétkeztetést to-
vábbra is az adott bölcsőde és óvoda bizto-
sítja.)

Intézményekkel kapcsolatos
tudnivalók

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban időpont egyeztetésre és telefonos ügy-
intézésre a következő telefonszámokon
van lehetőség hivatali munkaidőben:
53/511-404, 53/511-405 és 53/511-484, e-
mail cím: polgarmester@cegledph.hu,
jegyzo@cegledph.hu
Az ügyfélfogadás aktuális rendjéről telefo-
non szíveskedjenek érdeklődni, vagy a
www.cegled.hu honlapon közzétett informá-
ciókból tájékozódni. Kérjük, tekintsenek el
a személyes megjelenéstől!
A Kossuth Múzeum bezárt, azonban pénte-
ki napokon ügyeletet tart 8-15 óráig. Cso-
portos látogatásra nincs lehetőség!
A Ceglédi Városi Könyvtár és Gyermek-
könyvtár bezárt, ügyeletet nem tart. A bezá-
rás miatt vissza nem vitt könyvekért, könyv-
tári tételekért késedelmi díjat nem számít fel
az intézmény.
A George Pal Filmszínház, a Városi
Sportcsarnok, a Sportuszoda, a Ceglédi
Gyógyfürdő és Szabadidőközpont bezárt.

A Kossuth Művelődési Központ be-
zárt, minden meghirdetett program,
kiscsoportos foglalkozás, zártkörű
rendezvény elmarad.

Játszóterekkel kapcsolatos
tudnivalók

2020. március 18-tól visszavonásig a város-
ban található játszóterek bezárásra kerülnek.
Kérjük, hogy azon játszótereket (Bajcsy-
Zsilinszky téri, illetve a Köztársaság u. –
Rákóczi út közötti területen található játszó-
tér) se vegyék igénybe, amelyek nincsenek
körülkerítve, ezért bezárásuk nem lehetsé-
ges. Ezeknél a játszótereknél kizárólag fi-
gyelmeztető tábla fogja jelezni a tilalmat.

Kereskedelmi és vendéglátóipari
egységekkel kapcsolatos tudnivalók

A vonatkozó kormányrendelet értelmében
2019. március 17. napjától az élelmiszert, az
illatszert, a drogériai terméket, a >>>

covid19



6
háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a hi-

giéniai papírterméket árusító üzletek, továb-
bá a gyógyszertárak, a gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazó üzletek, a benzinkutak
és a dohányboltok korlátozás nélkül (az ed-
dig megszokott rendben) nyitva lehetnek.
A vendéglátóipari egységek (éttermek, ká-
vézók, cukrászdák) naponta 06:00 órától
15:00 óráig lehetnek nyitva. Ezekben az
üzletekben 15.00 óra után 06.00 óráig kizá-
rólag az élelmiszer elvitelre történő megren-
delése és átvétele, valamint a vételár megfi-
zetése céljából és időtartamára korlátozódó-
an megengedett a tartózkodás. Kérjük, hogy
előzetesen informálódjanak az adott
vendéglátóipari egység elérhetőségein!
2020. március 18-i állapot szerint a szolgál-
tató szektorra (fodrász, kozmetikus, autósze-
relő, stb.) még nem vonatkozik a jogszabály.
A Kossuth téri piac a megszokott rendben
üzemel a továbbiakban is.
A Cegléden működő, élelmiszert áru-
sító üzleteknek és üzletláncok tagja-
inak kérését tolmácsolva kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy a jelen köz-
egészségügyi helyzetre és a kialakult
veszélyhelyzetre való tekintettel ezen üzle-
teket csak indokolt esetben keressék fel. Az
áruházak a megszokott nyitvatartási rendben
állnak vásárlóik rendelkezésére, ezért kér-
jük, nyitás előtt ne várakozzanak tömegesen
(30 főnél többen) az üzletek előtt, a háztar-
tásban szükséges mennyiségnél ne vásárol-
janak több élelmiszert. Az élelmiszerek és
egyéb árucikkek pótlása folyamatosan törté-
nik, de egyes cikkek esetében az árupótlás
több időt vehet igénybe. Elsősorban az alap-
vető termékek beszerzésére törekedjenek, és
legyenek tekintettel arra, hogy mások is hoz-
zájuthassanak a legfontosabb árukhoz.
Kérjük, hogy a vásárlást lehetőség szerint
egyedül bonyolítsák, és ne csúcsidőszakban
menjenek vásárolni. A kisgyermekek érde-
kében, ha otthoni felügyeletük megoldható,
ne vigyék őket magukkal vásárolni. Legye-
nek figyelemmel a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ általános ajánlásaira is: a kis-
kereskedelmi üzletekben tartózkodva a vá-
sárló ne érintse meg az arcát, különösen az
ajkakat, az orrát és a szemét kézzel.

Köhögés vagy tüsszentés esetén takarják el
a szájukat és az orrukat egyik könyökkel,
vagy zsebkendővel, a zsebkendőt pedig a le-
hető leghamarabb dobják zárt szemetesbe!
Az áruházban ne köhögjenek vagy tüsszent-
senek az ott tartózkodókra, vagy a kihelye-
zett élelmiszeripari és más termékekre!
A válogatható frissárut (elsősorban péksüte-
ményt) puszta kézzel ne fogják meg, hasz-
náljanak erre a célra kihelyezett fogóesz-
közt, vagy eladótéri műanyag zacskót, pa-
pírzacskót.
Lehetőség szerint tartsanak legalább 1 méteres
távolságot a többi vásárlótól a kasszánál történő
sorban álláskor. Fizetéskor válasszák a bankkár-
tyás fizetést, ezzel is csökkentve a készpénzes
forgalom általi fertőzés lehetőségét.
Kérjük a 65 évnél idősebb lakosokat,
hogy csak nagyon indokolt esetben hagy-
ják el otthonukat.

A fenti intézkedések
visszavonásig vannak

érvényben.

Cegléd Város Önkormányzata hivatalos
közleményeit és legfrissebb információit a
www.cegled.hu honlapon vagy a város hiva-
talos Facebook oldalán teszi közzé.
További hiteles információkat kérhetnek a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)
ingyenesen hívható zöld számain, ahol a ko-
ronavírussal kapcsolatos lakossági megkere-
sések gyors és szakszerű megválaszolása tör-
ténik: 06-80-277-455 v e-mail: korona-
virus@bm.gov.hu vagy 06-80-277-456. e-
mail: koronavirus@bm.gov.hu

Az új koronavírusról folyamatosan frissülő
információk elérhetők: http://nnk.gov.hu

Tájékoztató oldal a koronavírusról:
https://koronavirus.gov.hu/

Ezen az oldalon információkat találnak a ha-
tósági intézkedésekről, a megelőzéshez
szükséges lépésekről és teendőkről a pana-
szok esetén.

DR. CSÁKY ANDRÁS polgármester

covid19



Cegléd címere
az Országházon

ÉVSZÁZADOS KÖVETKEZETLENSÉGET SZÁMOL
fel az a felújítás, amelyet jelenleg a Parla-
menten végeznek. 120 új város címere kerül
fel az Országház homlokzatára, köztük
Abony, Nagykőrös és Cegléd címere is. – ír-
ta meg az epiteszforum.hu.
„Az Országház homlokzatát összesen 386 cí-
mer díszíti. Mindenki döbbenetére azonban a
rehabilitációs munkálatok alatt is egyértel-
művé vált, hogy a program nem logikus. A
terv a 63 vármegye, valamint a törvényható-
sági jogú és volt szabad királyi városok cí-
mereinek megfaragása volt. De amíg egy-
egy település vagy megye akár tízszer is kép-

viselteti magát, addig olyan nagyvárosok,
mint mondjuk Eger, vagy az eredetileg is ter-
vezett Hódmezővásárhely és Szászváros jel-
vénye egyszer sem látható. (…) A Nemzeti
Összetartozás Éve kapcsán merült fel hát az
ötlet az Országgyűlés Hivatala részéről, hogy
ebben a szimbolikus dologban ideje rendet
tenni: a Trianon-emlékmű átadásának idő-
pontjára, június 4-re tűzték ki az új címerga-
léria elkészültét is. A régi tervhez hűen a 63
vármegye, és a törvényhatósági jogú városok
címere mindenképpen fennmarad majd, de a
sokszorosításokat ki lehet küszöbölni. Így
fennmarad további 120 hely, melyen feltűn-
hetnek az 1896-ban fennálló, rendezett taná-
csú városok, az akkori megyeszékhelyek és a
korabeli népességszámokhoz igazodó na-
gyobb települések címerei is.”

Kossuth Rádió napja Cegléden
MÁRCIUS 14-ÉN CEGLÉDRE LÁTOGATOTT a Kossuth Rádió, hogy élő adásban adjon műsort
városunkból az Országjáró szombat délelőtt Czifra Szilviával adásában, majd az Országjá-
ró szombat délután Banner Gézával műsorban. A rádió több helyszínről bejelentkezett:
Kossuth Múzeum volt a rádiósok központja, ahol Reznák Erzsébet fogadta a rádió munka-
társait, de a Kossuth Művelődési Központ nevében Détári-Lukács Ágnes igazgató is beszélt
a városban folyó kulturális életről, a fesztiválokról, valamint a Tourinform iroda is szerepet
kapott. A Ceglédről szóló műsor nemcsak az ország más tájain élőknek, de még a ceglédi-
eknek is újat mondhatott és bebizonyította, mennyi különlegesség található a városunkban.
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Vírushelyzet a ceglédi
kórházban

A CEGLÉDI KÓRHÁZBAN EDDIG NEM kezel-
tünk olyan koronavírus-gyanús beteget, aki-
nek aztán pozitív lett a tesztje. – ezt dr.
Pusztai Dezső a ceglédi Toldy Ferenc kór-
ház igazgatója mondta lapunknak, miután
megkerestük azzal, hogy információink sze-
rint jelenleg is van az intézményben olyan
beteg, aki a tesztje eredményére vár.
Az igazgató elmondta: az intézményben a
járványügyi protokoll szerint minősítik „ko-
ronavírus-gyanúsnak” a felső légúti pana-
szokkal, magas lázzal és más jellemző tüne-
tekkel jelentkezőket és különösen azokat,
akik a közelmúltban fertőzött országban jár-
tak, vagy találkoztak fertőzött személlyel.
Ezek alapján küldenek mintát a Szent László
kórházba, amely 1-2 napon belül eredményt
küld. Ezek a minták mindeddig nem igazol-
tak fertőzést. „Természetesen fokozottan fi-
gyelünk a tünetekre és gyanús esetekből egy-

re több lesz.” – mondta el az igazgató.
Kérdésünkre, hogy ha beigazolódik a korona-
vírus gyanúja egy ceglédi személynél, akkor
arról a közvélemény kaphat-e felvilágosítást
dr. Pusztai Dezső elmondta: mindenképpen
fontos is a közvélemény tájékoztatása – termé-
szetesen a személyiségi jogok figyelembevéte-
lével. A magyar járványügy ebben az olaszor-
száginál jóval előrébb jár, hogy a pozitív teszt
első pillanatától nagy hangsúlyt fektet a kon-
taktkutatásra. Így lehet izolálni és karanténba
helyezni azokat az érintett személyeket, akik
kapcsolatba kerültek a koronavírus fertőzöttel
és megakadályozni, lassítani a vírus terjedését.

MÁRCIUS 6-TÓL VISSZAVONÁSIG TELJES lá-
togatási tilalom van a ceglédi kórházban az
influenza és egyéb vírusfertőzések terjedé-
sének megakadályozása érdekében – erről az
intézet jelentetett meg közleményt. „Kérjük,
hogy a betegnek hozott csomagot (a beteg
nevével, a fekvőosztály megjelölésével ellát-
va) a Külső Portán lévő kollégáknak adják
át és ne próbálják meg kijátszani a látogatá-



Ceglédiek karanténban
CEGLÉD POLGÁRMESTERE, DR. CSÁKY
András a hétfői sajtótájékoztatón bejelentet-
te, „a hétvégén külföldi utazással kapcsolat-
ban két ceglédi személlyel szemben az illeté-
kes hatóság házi karantént rendelt el.” –
mondta a városvezető.
A különböző típusú karanténok jelentése körül
elég sok a tévhit és félinformáció. A karantén-
nak három szintje van: Az első az önkéntes
karantén. Ez egy elővigyázatos, rendkívül fe-
lelősségteljes és példamutató magatartás,
amely arról szól, hogy ha valaki bárhol kül-
földön járt, az hazaérkezte után két hétig ott-
hon marad. Nagy valószínűséggel sokan van-
nak ilyen típusú önkéntes karanténban, mert
biztosra akarnak menni és ezzel is vigyáznak
embertársaikra. Önkéntes karantén azoké is,
akik idősek, vagy krónikus betegek és szemé-
lyes kontaktusok önkéntes csökkentésével vé-
dik egészségüket, hogy ne érje őket a fertőzés.
A második szint a hatósági házi karantén. Ez
kötelező jellegű mindazokra, akik Olaszor-
szágból, Iránból, Kínából vagy a Koreai Köztár-

saságból vagy Izraelből térnek haza, és akiknél a
határokon az egészségügyi ellenőrzésnél nem
merül fel a betegség gyanúja. Ők kerülnek köte-
lezően 2 hetes járványügyi megfigyelés alá, ha-
tósági házi karanténba, amelyet a rendőrség el-
lenőriz. A két ceglédi személy esetében is ezt az
elővigyázatossági intézkedést kellett megtenni.
A harmadik szint az, amikor akár a határon
végzett egészségügyi vizsgálat során, akár
más vizsgálatnál felmerül a betegség gyanú-
ja. Ezekben az esetekben kizárólag kórházi
karantént alkalmaznak.
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si tilalmat, mert ezzel a kórházban fekvők
gyógyulási esélyét veszélyeztetik. Az állam-
polgárok joggal várják el tőlünk az elővi-
gyázatosságot, s mi is azt kérjük Önöktől,

hogy viselkedjenek felelősségteljesen! Jelen-
leg a telefonos kapcsolattartás a leghelye-
sebb magatartás. Együttműködésüket kö-
szönjük.” – fogalmaz a kórház közleménye.

Maszkot varrnak a Héjja
esküvői ruhaszalonban

HÉJJA JÁNOS A SZALON TULAJDONOSA face-
book posztban számolt be a kezdeményezésé-
ről. „Ebben a nehéz helyzetben nagyon fontos
az összefogás. Mindenki tud egy picit, a maga
módján segíteni, tenni másokért. Amivel már
nagyon sokat teszel másokért, ha: otthon ma-
radsz, vagy bevásárolsz idős, beteg emberek-
nek! Mi is sokat gondolkodtunk hogyan is
tudnánk segíteni. Egy ceglédi szervezettel
egyeztettünk és arra jutottunk, hogy holnaptól
mosható maszk varrásba kezdünk.
A maszkok zsebes kialakításúak lesznek, így
könnyedén plusz filtert lehet behelyezni a

zsebbe. A maszkokat a ceglédi szervezet fog-
ja eljuttatni olyan helyekre, ahol a legnagyobb
szükség van most rá. Mindenki vigyázzon
magára, sok erőt és kitartást kívánunk.”
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Vadászok bora
MÁRCIUS 4-ÉN A SZENT HUBERTUSZ parkban
és a Ceglédi Vadászati Múzeumban tartották a
Vadászok bora választást. A ceglédi vadászok,
borászok és a Ceglédi Szakképzési Centrum
Unghváry László Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Szakgimnáziuma és Szakközépisko-
lája együttműködésével minden évben meg-
rendezésre kerül a rendezvény az Artem Galé-
ria szervezésében. A rendezvény szakmai
díszvendége idén Polgár Zoltán villányi bo-
rász, fővédnöke Buncsák Gábor a Ceglédi
Szakképzési Centrum főigazgatója volt. Köz-
reműködött a Pipacs Vadászkürt Együttes.

A rendezvényt Dr. Csáky András Cegléd vá-
ros polgármestere nyitotta meg, majd Szent
Hubertusz, a vadászok védőszentje szobrá-
nak megkoszorúzása következett a parkban.
A rendezvény a borok, valamint az ételek
kóstolásával folytatódott a Ceglédi Termé-
szetrajzi Vadászati Múzeumban. A borászok
gondoskodtak a borokról, a vadászok bizto-
sították a vadhúst, melyekből az Ungváry is-
kola szakácstanulói készítettek különleges
ínyencségeket Wilhelm György főszakács,
szakoktató vezényletével.
A borversenyen a fehérbor kategóriában
Arany Zsolt Zöldveltelinije, rozé kategóriá-
ban Kökény Benő Rozé Cuvée-je, vörösbor
kategóriában pedig szintén a Kökény Csalá-
di Borászat Vörös Cuvée- je nyert. A nemes
italok, finom ételek mellett – a hagyomá-
nyokhoz híven – a művészet is főszereplő
volt a rendezvényen. Megtekinthetők volt az
ARTEM Galéria Csend-élet kiállítása, vala-
mint Fasebek címmel Ujházi György fotói.

Ceglédi Cipõgyár Mintaboltja

Cegléd,
Fûtõház u.11.
alatt várja

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

GYÁRI ÁRON!

Munkacipõ

Sportcipõ

Utcai cipõ

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

Cegléd képeken
A MAGYAR SAJTÓ NAPJA ALKALMÁBÓL idén is
kiállítást rendezett a Kossuth Múzeum
Kisfaludi István fotóriporter elmúlt évi sajtó-
fotóiból. Az „Ez történt Cegléden 2019” kiál-
lítás megnyitója a vészhelyzet kihirdetése mi-
att elmaradt, de a képek április 15-ig megte-
kinthetőek nyitva tartási időben a múzeumban.

Fotó: Kisfaludi István



Koszorúzás
a Kossuth szobornál

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT UGYAN vá-
rosunkban is elmaradtak az ünnepi rendezvé-
nyek, ennek ellenére több szervezet és a város
képviseletében is megemlékeztek csendes ko-
szorúzással az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc hőseiről. A város nevében dr.
Csáky András polgármester, Hegedűs Ágota
alpolgármester és Reznák Erzsébet, a Kossuth
Múzeum igazgatója koszorúzta meg a Kossuth
szobrot és a Zöldfa Fogadó erkélyét. A
Kossuth szobornál Földi László országgyűlési
képviselő, a Czigle Egyesület, a Momentum, a

Jobbik Ceglédi Szervezete, valamint a Cegléd
és Térsége Ipartestülete képviseletében he-
lyezték el a megemlékezés virágait. CEGLED.HU

Városi Nőnap
PETER SRÁMEK ÉS VARGA MIKLÓS szórakoztat-
ta a teltházas közönséget Cegléd Városi Önkor-
mányzat nőnapi műsorán a Gál József Sport-

csarnokban, ahol dr. Csáky András polgármester
köszöntötte a vendégeket. A program végén a
polgármester, Földi László parlamenti képviselő
és az önkormányzati képviselők egy-egy szál vi-
rággal kedveskedtek a hölgyeknek.

Fotók: Kisfaludi István
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Cegléden az első
emeletes vonat

MÁRCIUS 15-ÉN ELINDULT AZ ELSŐ KISS
emeletes motorvonat menetrendi közlekedé-
se a ceglédi vonalon. A KISS flotta 40 jár-
műve három ütemben érkezik, ez év végéig
összesen 19 emeletes motorvonat áll forga-
lomba a fővárosba vezető, legterheltebb vá-
ci és ceglédi vonalakon. Március 17-től
azonban leáll a próbaüzem, mert a kormány-
nak a határok lezárásáról szóló döntése mi-
att a vonatokat gyártó Stadler cég a hazánk-
ban dolgozó munkavállalóit hazarendelte,
így a próbaüzemhez szükséges műszaki fel-
ügyeletet nem lehet biztosítani. A határzár
feloldása után folytatódhat a próbaüzem.
A szerelvények a kor követelményeinek meg-
felelő utastájékoztató rendszerrel, légkondici-
onált, tágas, 600 ülőhelyes utastérrel felsze-
reltek. Három hagyományos és egy mozgás-
sérültek által is használható mosdóval van
felszerelve, a multifunkciós terekben pedig 4
kerekes szék, illetve 12 kerékpár vagy 5 ba-
bakocsi is szállítható, továbbá WIFI-vel, mo-
biltelefonok és laptopok töltésére alkalmas
hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű
kamerarendszerrel rendelkezik.

Visszaáll a régi
vonatmenetrend

ÚGY TŰNIK CÉLT ÉRT A POLGÁRMESTEREK
összefogása: visszaáll a vonatok menet-
rendje Szeged és Budapest között. Dr.
Csáky András Cegléd polgármestere több
települési polgármesterrel együtt közös le-
velet írtak a MÁV vezetésének, hogy a
megszokott, ceglédieknek is megfelelő me-
netrend álljon vissza. Az együttes fellépés
meghozta gyümölcsét. „…nem vár a MÁV
nyárig, április 5-étől visszaállítja az üte-
mes menetrendet Szeged és Budapest kö-
zött. Ez azt jelenti, hogy ismét minden óra
45 perckor indulnak majd a vonatok Sze-
gedről Budapestre és minden óra 15 perc-
kor érkeznek vissza Szegedre, a szokásos
késéseket nem számítva.” – olvasható a
szeged.hu cikkében.

Forgalmi rend
változás

AZ M4 GYORSFORGALMI ÚT CEGLÉD-ABONY
közötti szakaszának kivitelezési munkái el-
jutottak abba a fázisba, hogy egy újabb sza-
kaszon szükséges a forgalom eddigi 4. sz.
főútról (amely a leendő M4 gyorsforgalmi út
bal pályája lesz) történő átterelése az újon-
nan megépített jobb pályára annak érdeké-
ben, hogy a meglévő oldal felújítási munká-
latai is megkezdődhessenek. Az átterelésre −
a végleges forgalomtechnikai jelzésrendszer
rendőri biztosítással történő kiépítését köve-
tően − március 12-én került sor.
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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

Nőnapi köszöntő
MÁRCIUS 5-ÉN A DÓZSA GYÖRGY HONVÉD
Nyugdíjas Egyesület elnöksége köszöntötte
a nőnap alkalmából a hölgytagokat. A meg-
hívásnak a hölgyek több mint egyharmada
tett eleget, ami – ha a 72 éves átlagéletkort
nézzük – nagyon szép számnak mondható.
A rendezvényre való érkezéskor a vendége-
ket virággal fogadták az elnökség tagjai. A
szépen terített asztalokról nem hiányzott a
sütemény és a pezsgő.
Koroknay Csaba el-
nökségi tag köszöntő-
jét követően három si-
keres sztár-előadómű-
vész egy-egy szép vi-
deoklipjét tekintették
meg az ünnepeltek.
A pohárköszöntőben
az is elhangzott, hogy
nemcsak a sztárok si-
keresek, mindenki va-
lahol, valamiben az. A
nők, a feleségek, mellett a nagymamák is a
hétköznapi sikerek kovácsai, akik támaszai,
megbízható hátterei a családnak. Éltető bol-
dogság az, ha nyugdíjasként még ki tudják
venni részüket felnőtt gyermekeik segítésé-
ben, az unokák nevelésében.
Befejezésül hosszú, hétköznapi sikerekben
gazdag életet kívántak a hölgyeknek, akik
többször tapssal fejezték ki tetszésüket a
rendezvény szervezőinek. KOROKNAY CSABA

Megújul az abonyi
vasútállomás

FEBRUÁR 27-ÉN ÚJ SZAKASZÁBA LÉPETT a
MÁV és az abonyi önkormányzat együttmű-
ködése. Az eltelt időszakban több pozitív
változás is történt a helyi vasútállomás terü-
letén. – erről adott hírt a szoljon.hu.
- Az elhanyagolt részeket a vasúttársaság
rendbe tette, kitakarította, valamint a munká-
latok egy része – például a váróterem felújí-
tása – jelenleg is folyamatban van – mondta
el a lapnak Lőrinczy Veronika, a polgármes-
teri hivatal sajtóreferense, aki hozzátette: tár-
gyalnak a vasúttársasággal további felújítá-
sokról, fejlesztésekről. Többek között lebon-
tanak használaton kívüli romos épületeket,
parkosítanak, új parkolókat alakítanak ki és
biztonsági kamerákat telepítenek a vandálok
megfékezése érdekében. Forrás: szoljon.hu
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Városvédők koszorúztak
CEGLÉDI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ Egyesü-
letnél többéves hagyomány, hogy a legifjabb
városvédők nemzetiszínű szalagokból készí-
tik a megemlékezés kokárdáit, amelyeket a
Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület
tagjai az 1848-49-es szabadságharc ceglédi
temetőkben nyugvó hősei sírjára kötnek fel.
Ez évben is készültek a fiatalok, de ezúttal a
városi megemlékezések – az ismert okokból
– elmaradtak. Az egyesület két tagja járt a
temetőkben, ékesítette fel a sírokat a fiatalok
szalagjaival. Minden sírnál kicsinyke, nem-
zeti szalagos csokrot találtunk, öröm volt
látni, hogy mások is jártak ott. KÁROLY TAMÁS

Balladamondó verseny
MÁRCIUS ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN RENDEZTÉK MEG
Nagykőrösön a XIV. Kárpát-Medencei Ma-
gyar Középiskolai Arany János Balladamon-
dó Versenyt. Március 6-án délután tájékozta-
tót tartottak versenyzőknek és kísérőiknek, a
délután további részében pedig fakultatív
program keretében városnéző séta és múze-
umlátogatás várta az érdeklődőket. Este a
rendezvény gálaestjén Dr. Czira Szabolcs
polgármester köszöntötte a megjelenteket. A
zeneiskola közössége a Nélküled című dallal
ajándékozta meg a közönséget, majd Csík
János Kossuth–díjas zenész és művésztársa-
inak zenés irodalmi műsora következett a
Kulturális Központ színháztermében.
A versenyen, szombat délelőtt az elődöntőkre
került sor 8 helyszínen, délután a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központban rendezték
meg a döntőt, melyre 24 versenyző jutott be,
akik igen feladták a leckét a zsűrinek magas
szintű szavalataikkal. Végül nehéz döntést kö-
vetően L. Simon László országgyűlési képvi-
selő, József Attila-díjas költő a zsűri elnöke ér-
tékelte a döntőbe jutott diákokat, majd az ün-
nepélyes eredményhirdetés következett.
Bronzérmes lett Fehér Anna Erzsébet, ezüst
fokozatot ért el Zsohár Veronika, az aranyér-
met pedig Roznár Ágnes Budapestről vihette
haza. Gratulálunk a díjazottaknak és minden
résztvevő versenyzőnek! NAGYKOROSMA.HU
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Éneklő osztályok versenye
MÁRCIUS 11-ÉN RENDEZTÉK MEG a Kos-
suth gimnáziumban a 45. éneklő osztályok
versenyét. A rendezvényt Gulyás Zoltán in-
tézményvezető nyitotta meg, aki után Banai
Szilárd Fonogram-díjas előadóművész, a
zsűri elnöke szólt a diákokhoz. A zsűri tag-
jai voltak még: Albert Ágnes, G. Bíró Lilla,
Oldal Éva és Takách Judit tanárnők vala-
mint Kecskeméti Ágnes és Zsenyukné
Toroczkai Katalin a Táncsics iskola peda-
gógusai. Az énekversenyt a 11. d osztály
nyerte meg.

Örökbe fogadták az
ugyeri óvodát

EGY MONORI KÖZÉPISKOLA, A CEGLÉDI SZC
Szterényi József Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája fogadta örökbe a ceglédi
Széchenyi úti Óvoda Ugyeri Tagóvodáját.
A szülők, diákok és tanárok által gyűjtött ado-
mányt a monori intézmény két munkatársa szál-
lította el és adta át az óvoda vezetőségének. A
rengeteg játékot, ruhát és tisztálkodó szereket az
óvoda alkalmazottai rendszerezték, majd átadták
a kisgyermekeknek a játékokat, akik ezt hatal-
mas örömmel fogadták. A monori iskola nem
egyszeri alkalommal akart segíteni a hátrányos
helyzetű gyerekeknek, júniusban ismét megláto-
gatja az óvodát az adományokkal.



int megtudtuk az árdrá-
gítás nem rendőrség ha-
táskörébe tartozó jog-
sértés, így az egyenru-
hásoknak arra volt lehe-
tősége, hogy kikérdezés

után jelentsék a Fogyasztóvédelmi Felügye-
lőségnek az esetet, ahol vizsgálat után, – ha
úgy döntenek – majd szankcionálják a túl-
zott árazást.
Az üzlet egy
kis pékség,
ahol útravaló-
ként árulnak
frissen sült
péksüteményt,
üdítőt, kávét. A
bolt vezetőjét
is a helyszínen
találtuk. B.
Viktor isme-
rős arc, koráb-
ban azzal szer-
zett országos
hírnevet, hogy
a 105-ös busz
sofőrjeként útközben – hogy se ő, se az utasok
ne unják magukat – a jármű mikrofonját be-
kapcsolva humoros, tréfás tájékoztatást tar-
tott. A BKV ki is rúgta őt, azóta gyárt a ceglé-
di vasútállomási üzletben péksüteményeket.
A viccelődéstől azóta sem vált meg. Állít-
ja, az irreálisan magas árakat csupán vicc-
nek szánták, de azok kiragasztását nem
vállalja magára. „Valaki gegnek szánva

tűzte ki az éppen zárva lévő üzlet ablakára,
hogy kifejezze, mennyire esztelenül képesek
az emberek vásárolni a kitört pánik miatt.”
– mondta a „vicces buszsofőrként” elhíre-
sült fiatalember.
Viktor körbevezetett minket a kis üzletben, és
ott nem is kaphatók az ajánlatban szereplő
termékek, tehát sem cukor, sem szájmaszk,
sem kézfertőtlenítő sincs nekik egy darab

sem. Egyetlen,
majdnem üres
kézfertőtlenítőt
fel tud mutatni
Viktor, igazol-
va csak vicc
volt az egész.
Tény, hogy a
humorára most
sem volt vevő
a közönség és
országos felhá-
borodást vál-
tott ki az üzlet-
re kitűzött vér-
lázító árlista.
A kormány

korábban már jelezte, kiemelten ellenőrzi
szakhatóságok útján azokat a hagyományos
kereskedelmi üzletekben, áruházláncokban
megtalálható termékeket, amelyek iránt a
koronavírus európai terjedése miatt nőtt a
kereslet. Másfelől fokozottan figyelni fog-
nak az olyan esetekre, amikor megtévesztő
üzenetekkel próbálnak meg esetleg eladni
termékeket.

A ceglédi vasútállomás közelében 5 ezer forintért árulnak „koronavírus-ölő” kéz-
fertőtlenítőt, ezer forintba kerül egy kg cukor és 4 ezer forintba egy szájmaszk
egy hirdetmény szerint – került be országos hírekbe is. Lapunkhoz fotókat jut-
tattak el olvasóink arról, hogy ma reggel a helyszínen a rendőrök is megjelentek
és ezután a hirdetményt eltávolították.

m
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Madárvárta
A DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Gerje Perje Sík Természetvédelmi Terület
madárvártát hirdetett, amelyet Vincze
Tibor őrszolgálat vezető szervezett és ve-
zetett. Az érdeklődők Kocsérról, Tisza-
kécskéről, Katonatelepről, Kecskemétről
érkeztek. Már a jászkarajenői halastavak-
hoz vezető úton nagy vonuló bíbic csapa-
tot láthattunk és fotóztunk. Az útvonalunk
környék szántóföldjein táplálkozó darukat
nagy számban figyelhettünk meg távcsö-
veinken. A halastóhoz közeledve halhattuk
a vízen lévő sokadalom hangjait. Megfi-
gyelhettünk: bütykös hattyúkat, rétisast,
barna rétihéját, szürke gémet, nagykócsa-
got, vadludakat, récéket többek között a
fokozottan védett cigány récét, védett nyíl-
farkú, kanalas, böjti, fütyülő, barát récéket.
Néhány ebben az időszakban még igen rit-
ka madarat nagy pólingot, pajzsos cankót,
gulipánt is sikerült megfigyelni.

KOCSÉRI KÉPES KRÓNIKA

ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
Cegléd, Alkotmány u. 19., Tel./fax: 53/311-920

Nyitva: H-P: 8-1700 - nyáron: 8-1800, Szo: 8-1200

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Csapó István szakállatorvos
Cegléd, Alkotmány u. 21.

Tel/fax: 53/311-920,
20/385-1141Rendelés:

munkanapokon:
de. 8-900,
du: 16-1730

Megérkeztek a gólyák
MÉG A JÁRVÁNYHELYZET MIATT ELRENDELT be-
utazási tilalom előtt megérkeztek Ceglédre a ta-
vasz hírnökei, az első gólyák. P. Mihály osztott
meg fotót a Vikuv telepen megpihenő egyik uta-
zóról. „A sok rossz hír között egy lélekemelő: a
hét végén hozzánk is megérkeztek a gólyák a
vasútállomás melletti, Vikuv házukra.” A kom-
mentekből kiderül, már két hete megérkezett a
hím gólya, de a tojót még nem látták. Egy másik,
az „aldis” gólya hétfőn tűnt fel a járókelőknek,
de a párját egyenlőre neki sem látni. (KEKEC)

Búvárfotós kiállítás
ELŐD LÁSZLÓ BÚVÁRFOTÓS KIÁLLÍTÁSÁT
február 18-án nyitotta meg Gulyás Zoltán
igazgató a gimnázium dísztermében. Előd
László 2005-ben az év természetfotósa lett
és hétszeres magyar bajnok búvárfotózás-
ban. Ezeken túl számos nemzetközi díjat is
kapott, többek között Oroszországban,
Csehországban és Szlovéniában is.



z egyesületből alapszervezetünk
tagjai kiléptek. Fontosnak tart-
juk, hogy a ceglédiekért és
Ceglédért dolgozzunk, ezért a jö-
vőben is szívesen vesszük minden
olyan párt vagy civil szervezet

megkeresését, melyek a ceglédiek érdekeit
képviselik.” – fogalmaz a közlemény.
Nagy jelentőséget nem tulajdonítanak a Mo-
mentum közleményének – így fogalmazott a
CTV híradójának adott interjújában Szabó
László, a Czigle Egyesület elnöke. Elmond-
ta: járni szeretnék a maguk útját és nem azt
figyelni, mely tag melyik párt tagja – persze
ha olyanról van szó, aki dolgozni szeretne a
közért az egyesületben.
Korábban lapunk több
cikkben foglalkozott a
választásra létrejött er-
nyőszervezet körüli bot-
rányokkal. „Már a kam-
pány során is érzékelhető
volt, de az alakuló képvi-
selőtestületi ülés után
nyilvánvalóvá vált, hogy
az 5 fővel bekerült Czigle
egyesületben komoly fe-
szültségek húzódnak meg

a tagok között – ez állapítható meg a szervezet
nyilvános felületein megjelent közleményekből
és kommentekből is – amelyek néhány nap
múltán törlésre kerültek. A parázs hangulatért
nem csupán a kosárlabda csarnok és Takáts
László volt polgármester végkielégítésének
megszavazása felelős, hanem főként az a tisz-
tázatlan helyzet, ami még a Czigle-listaállítás
körül kialakult. Lapunk hozzájutott egy belső
levelezéshez és dokumentumokhoz, amely ar-
ról szól, a kampány idején Magyar Károly be-
csapta és elárulta a Czigle egyesületet a kom-
penzációs lista beadásakor.” – írtuk Czigle-
lista botrány című cikkünkben.

MÁSNAP MÁRCIUS 12-ÉN VARGA FRANCISKA,
a párt színeiben a megyei közgyűlésbe beju-
tott képviselő, hogy kilép a Momentumból
és függetlenként folytatja munkáját. „Ezúton
szeretném tájékoztatni a nyilvánosságot a
Momentum Mozgalomból való kilépésemről.
Személyes okok és ellentétek vezettek a dön-
tés meghozataláig, amit a továbbiakban nem
kívánok részletezni. A Pest megyei közgyű-
lésben független képviselőként folytatom to-
vább Ceglédért és a körzetért végzett mun-
kát. A jövőben is ugyanúgy számíthatnak
rám az itt élő polgárok és tevékenységemmel
továbbra is őket kívánom szolgálni.”

A Momentum helyi alapszervezete
közleményt adott ki március 11-én,
melyben „elhatárolódik a Czigle Pol-
gári Érdekvédelmi Egyesülettől az el-
múlt időszakban történt sorozatos
botrányai miatt (Magyar Károly önké-
nyes lista módosítása, az önkor-
mányzati Czigle frakció nem dolgozik
együtt az őket jelölő egyesülettel,
aláírás hamisítási botrány).

a
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Adománygyűjtés
MÁRCIUS 13-ÁN ÚJRA ADOMÁNYGYŰJTÉST
tartottak az egyik ceglédi élelmiszer áruház-
ban. Tavaly decemberben Varga Attila és
Suskó Tibor személyes indíttatásból szerve-
zett adománygyűjtést a ceglédi hajléktalan-
szálló számára a Czigle Egyesület támogatá-
sával. A két fiatalember már akkor elmond-
ta, hogy szeretnék, ha nem csak karácsony-
kor, hanem az év több napján segíteni tud-
nának rászoruló embereken.
Most folytatódott a gyűjtés a két fiatalember
elképzelései alapján, de már a Czigle Egye-
sület keretein belül és szélesebb körben ke-
rül majd kiosztásra. Az adományozási kez-
deményezés nem csak a rászorulók körével
bővült, hanem a Ceglédi Roma Önkormány-
zat is segítő jobbot nyújtott és Jakab
Istvánnal közösen szervezte az egyesület a
megmozdulást.
A gyűjtés eredményeként közel 150 kg tar-
tós élelmiszer és higiéniai termékek gyűltek
össze. Ennek egy része a Roma Önkor-
mányzatnak kerül átadásra, a másik részét
pedig a Czigle Egyesület és a 3. választóke-
rület képviselője László Ágnes osztja szét.
Szabó László a Czigle Egyesület elnöke el-
mondta: az adománygyűjtés folytatódik
április 3-4-án. A pontos helyszínek és idő-
pontok az Egyesület facebook oldalán
lesznek megtalálhatók. Az egyesület ez-
úton is köszöni minden ceglédi lakosnak a
felajánlásokat. LÁSZLÓ ÁGNES

ÁSVÁNYVÍZ
ÉS KÖTŐELEM ELADÁS

TERMELŐI ÁRON
LAKOSSÁG RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ÁRAKON:

minimum vásárlás 1 zsugor

0,5 literes: 1 zsugor 9 db:

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

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

60 Ft / flakon
Viszonteladók részére engedmény!

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

www.german-rt.hu
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Képviselői postaláda
LÁSZLÓ ÁGNES A CEGLÉDI 3. SZÁMÚ válasz-
tókerület önkormányzati képviselője sajátos
kezdeményezéssel képviselői postaládák ré-
vén könnyítené meg a kapcsolattartást külö-
nösen az idősebb korosztály számára.
„Az ismert elérhetőségeim és fogadóórám
mellett gondolván az idősebb korosztályra, a
nehezen mozgókra valamint a több műszakban
dolgozókra a körzet több kisboltjában elhelye-
zésre kerültek ilyen kis postaládák, amelyekben
eljuttatják hozzám kéréseiket, problémáikat.
Mindenre van valamilyen megoldás, még ha
annak megvalósítása hosszabb időt is vesz
igénybe. Minden esetben kérem, hogy tüntes-
sék fel elérhetőségeiket.” – írta a képviselő a
facebookján, a bejegyzésre pedig számos po-
zitív visszajelzést kapott. Lapunknak László
Ágnes elmondta olyan környéken helyezte el
kisboltokban a ládákat, ahol idősek élnek,
ilyen például a Bem utca környéke, de a Toldy
utcába is került üzenődoboz. A képviselő 2-3
hetente üríti majd a dobozokat és igyekszik in-
tézkedni a felvetett ügyekben.



hatósági állatorvos, szakhatósá-
gokkal és gyepmesterrel össze-
fogva rendszeresen razziát tartott
az Ugyerban és alkalmanként
20-30 kutyát is elszállítottak, így
tudták megfékezni a kóbor ku-

tyák elszaporodását és helyreállítani a köz-
és vagyonbiztonságot.
A kiújult problémával egy gazdálkodó ke-
reste meg lapunkat. Arra hívta fel a figyel-
münket, hogy utóbbi fél évben újra elszapo-
rodtak a csapatban járó kóbor ebek. Az
ugyeri családnak mintegy 30 állatát pusztí-
tották el a kutyák, amelyek beássák magukat
a kerítés alatt, és az udvaron vagy zárt épü-
letben is megtámadják a jószágot.
- A kecskék közül, amelyiknek nagyobb szar-
va van, az meg tudta védeni magát, de bir-
kák, bárányok, vemhes jószágok, és a gyö-

nyörű rackakosunk is kimúlt a támadás mi-
att. – számolt be az ugyeri gazdálkodó. –
Döbbenetes, hogy az ölésre mennek, a na-
gyobb állatok lágy részeit kifordítják és ott-
hagyják, a kisebbeket széttépik és elhurcol-
ják. Hogy ezek az ebek honnan jönnek?
Egyrészt vannak felelőtlen gazdák, akiktől
elszökik, esetleg a felesleges szaporulatot
kiteszik az utcára. De évek óta probléma az
is, hogy ezen a környéken illegálisan te-
nyésztenek kutyákat, aztán ami nem kell, azt
kiteszik az utcára. Sőt, olyat is láttunk, hogy
más környékről hoztak ide és tettek ki a dű-
lő mentén kiskutyákat. Ezek aztán gazda
nélkül élnek 2-3, vagy 4-5 fős csapatokba
verődnek és teljesen elvadulnak. Fenyegetik
az embert is, a másik dűlőben egy felnőtt
embernek is nekifordult egy nagyobb ter-
metű kutya, amikor az védte az állatát. Ezek
után felvetődik a kérdés, hogy mondjuk egy
gyalogosan közlekedő gyerek a dűlőúton
biztonságban van-e?
Egyelőre a magunk módján küzdünk ellenük,
villanyt gyújtunk éjszakára is, de bejönnek a
kutyák a villanypásztoron át is. Legutóbb éj-
félkor ébredtünk fel arra, hogy megint itt dúl
egy vad, akkor a férjemnek sikerült elkerget-
ni őket. Borzasztó, hogy hiába neveltük ma-
gunknak és gyerekeinknek az állatokat, nem

Cegléd Ugyer városrészében falkába
verődött kóbor kutyák sokkolják a la-
kosokat. Néhány éve már visszatérő
probléma, hogy a dűlőutakon elhanya-
golt, éhező kutyák járnak csapatostul,
ezek háziállatokat és felnőtteket, gye-
rekeket egyaránt megtámadtak.

a
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lesz húsvéti bárány az asztalon és legalább
két-három év, mire utolérjük magunkat, de
lehet, hogy hiába veszünk újabb jószágot,
mert azokat is kivégzik a kóborló kutyák. –
mesélte a felháborodott ugyeri lakos, aki ké-
ri az illetékeseket, hogy tegyenek valamit a
helyzet javítása érdekében.

LAPUNK MEGKERESTE TARR FELICIÁNT a
körzet képviselőjét az ügyben. „Idén már
két ebrazzián vagyunk túl az Ugyerban, az
egyiken én is részt vettem. Ezekre az intézke-
désekre a rendőrséggel, a hatósági állator-
vossal, a közterületfelügyelet, a mezőőrség,
illetve a gyepmesteri telep képviselőjével kö-
zös akció keretében került sor. A razziát a
körzetben évről évre tapasztalt gazdátlan
vagy gazdával rendelkező szabadon kószáló
ebek száma, valamint lakossági jelzések, be-
jelentések tették szükségessé. Ahol a hatósá-
gi állatorvos szabálytalanságot észlelt, ott
határidő tűzéssel történtek felszólítások. Vé-
leményem szerint ez az egyik leginkább érin-

tett körzet a nem megfelelően tartott, és gaz-
dátlan ebek előfordulását tekintve. Sajnos,
viszonylag rövid idő alatt megtelik a kutyák-
kal a gyepmester járműve, és az is előfor-
dult, hogy nehezen, vagy nem sikerül minden
erőfeszítés ellenére az ebek begyűjtése. En-
nek okán, valamint az ugyeri körzetrész fo-
kozott érintettsége miatt is folyamatossá kell
tenni az ellenőrzéseket, razziákat.” – nyilat-
kozta a képviselő.

Vádat emeltek
a gázoló ellen

A BUDAKÖRNYÉKI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG VÁDAT
emelt az ellen a férfi ellen, aki 2019 áprili-
sában a megengedett sebességet jócskán túl-
lépve a Kossuth Ferenc utcán egy 18 éves fi-
atal lányt halálra gázolt, 21 éves barátját pe-
dig elütötte. Az ügyben halálos közúti bal-
eset gondatlan okozásának vétsége miatt
nyújtott be vádiratot a Budakörnyéki Járási
Ügyészség az autó sofőrje ellen.
A vádirat szerint az autó 145 km/ órával szá-
guldott a Kossuth Ferenc utcában. A két gya-
logos keresztben kezdett átkelni a Teleki utcá-
nál, az autó ekkor még legalább hetven méter-
re volt tőlük. A 400 lóerősre tunningolt BMW
nem tudott megállni, mindkettőjüket elütötte.
A vádban szereplő cselekmény büntetési té-
tele 1-5 év szabadságvesztés lehet. Az
ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést
kért a vádiratban és azt, hogy a fiatal férfit
véglegesen tiltsák el a vezetéstől.

Nyílt levél a Ceglédi
Volánbusz vezetőjéhez

A FENTI CÍMMEL KAPOTT LAPUNK LEVELET
Farsang Zoltántól: „Mélységes megdöbbe-
néssel tapasztaltam, 2020. 03.02.-án délután
a 15:30 perckor Nagykőrösre induló buszra
a sofőr megtagadta a ba-
bakocsival történő fel-
szállást! Holott csak any-
nyit kellett volna tenni,
hogy a busz aljába bete-
szi a kocsit! Három lázas
beteg gyerek maradt a
buszmegállóban, a sza-
kadó esőben! Az orvostól
jöttek haza! Többször el-
fordult már az ilyen! De
ez most mindent vitt! Vá-
rom a tisztelt illetékes vá-
laszát, törekedve a legemberibb megoldás-
ra!” – írta Farsang Zoltán és hozzátette:
nem zárja ki az eset jogi útra terelését sem.

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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nna a telefon csipogására ébredt.
A munkahelyi messenger cso-
portban küldött egy üzenetet a
főnöke. Elolvasta és szó nélkül
kimászott az ágyból. Ledobta
magáról a világoskék alapon ró-

zsaszín virágokkal tarkított selyem hálóing-
jét és bevonult a fürdőszobába zuhanyozni.
A tusolás teljesen felfrissítette az egész szer-
vezetét. Megtörölközött, kent magára öt perc
alatt egy kis sminket. Nem vitte túlzásba.
Belenézett a hűtőjébe és kivett belőle egy
joghurtot. Betette a táskájába, amit a mun-
kába szokott vinni. Végignézett a hűtő pol-
cain. Nagyot sóhajtva érzékeny búcsút vett
a tejtől, a túrótól, a felvágottaktól. Tudta,
hogy mire hazajön, mind le fog járni. Hiába
vannak a hűtőben.
Kilépett az utcára és felszállt az első villa-
mosra. Némelyik ember szájmaszkot viselt.
Volt, aki kesztyűt is, pedig az időjárás nem
indokolta. A zsúfolt villamoson több gene-
ráció képviseltette magát.
Az egyik sarokban fura frizurájú, ifjú titá-
nok vigyorogtak a közösségi oldalon megje-
lenő híreken.
– Nem kell suliba menni! Tök jó! Kaptunk
egy extra tavaszi szünetet! –rikkantott fel az,
aki piros pulóvert viselt.
– Interneten keresztül fognak tanítani! A ma-
gyartanárunk, Vilma néni fogadjunk, hogy
még számítógépet se látott életében! Ő még
a számítógép feltalálása előtt született! – rö-
högött a kék színű melegítőben üldögélő fiú.
Egy szájmaszkot viselő, középkorú nő nem
bírta tovább hallgatni.
– Azért kell otthon maradnotok, hogy ne fer-
tőződjetek meg, és ti se fertőzzetek meg
senkit, ha esetleg elkaptátok a vírust!
– Maga csak játssza tovább az orvososdit,
meg a műtőssegédet öreganyám! Kaptunk
egy kis szünetet és élünk a lehetőséggel.

–Nem kaptatok szünetet! Ugyanúgy menni
fog az oktatás, csak interneten keresztül!
Távoktatás lesz! Otthon kell maradnotok, de
tanulnotok kell!
Anna nem akart részt venni a vitában. Mu-
száj volt hallania, miről beszélnek, nem
csukhatta be a fülét. Csak nézte az embere-
ket. Örült neki, hogy mindenki oda mehet,
ahova menni akar. Ki
tudja meddig lesz így?
– Persze! Majd azért
maradok otthon, hogy
tanuljak! –horkant fel
a piros pulóveres su-
hanc.
Magas, őszülő hajú és
őszülő bajszú ember
állt meg a szájmaszkot
viselő nő mellett.
– Tudom, hogy nektek
ezt nehéz megérteni! A
ti generációtok nagy része hozzászokott ah-
hoz, hogy mindent készen kapott. Most jött
el az a pillanat, hogy egy olyan dolgot kell
megtanulnotok, amit sajnos a legtöbben
nem ismertek. Felelősségnek hívják.
A kék melegítős mérgesen fordult feléjük.
Arcán a vigyor kezdett gúnyossá válni.
– Miért szólnak bele, ha a barátaimmal be-
szélek! Nekünk jogunk van bárhol és bármi-
kor kinyilvánítani a véleményünket! Erről
törvény is van!
A bajuszos is elmosolyodott.
– Bíró vagyok! Mindent tudok a törvények-
ről. Például azt is, ha ti nem tartjátok be az
elrendelt intézkedéseket, törvényt szegtek!
A törvény megszegése pedig büntetendő.
Szóval szépen hazamentek és tanuljátok ott-
hon azokat az anyagokat, amelyeket meg-
kaptok a tanáraitoktól! Remélem, otthon
magatokba szálltok és rájöttök, hogy ezek a
rendeletek azért lettek bevezetve, hogy mi-

a
Gondolat

22

Egy hős a sok közül



23
nél kevesebb esély legyen rá, hogy ti, vagy
bármelyik családtagotok megfertőződik.
A piros pulóveres felnézett a telefonjából.
– Jó lenne, ha nem osztaná nekünk az észt!
A mi életünk, úgy éljük, ahogy akarjuk!
Anna nézte a villamos ablakán keresztül a vá-
ros forgatagát, a rengeteg színt. Épp egy vi-
rágüzlet előtt haladtak el. Szerette volna egy-
szerre beszippantani az összes virág illatát, de
csak a mellette álló idősödő úr arcszeszének
szagát érezte! Az illatból ítélve valószínűleg
harminc évvel ezelőtt vette. Eltöprengett raj-
ta, vajon mikor fog újra virágillatot érezni?
Pár méterre tőlük egy harmincas éveiben já-
ró nő hangosan köhögni kezdett. Olyan ro-
ham jött rá, hogy alig bírta abbahagyni.
A nagyszájú fiúk a haverjaikkal együtt hirte-
len eltették a mobiljaikat és a villamos ajta-
ja felé igyekeztek. A maszkos nő és a baju-
szos úr is riadtan követte őket. A következő
megállónál szinte kiürült a villamos.
Anna a nő felé nézett.
– Jól van?
A nő hálásan tekintett felé.
– Ön legalább nem menekült el! Csak aller-
gia, de mindig ez van mostanában! Ha köhö-
gök, menekülnek a közelemből az emberek!
Többen meg is szólnak, ha beteg vagyok,
miért nem maradok otthon! Miért fertőzök
meg másokat? De ez allergia! Nem fertőz!
A nő a második megállónál szállt le, Anna a
harmadiknál. Ott, ahol a kórház volt. Üdvö-
zölte a portásokat, beszállt a liftbe, megke-
reste a szekrényét és magára öltötte a fehér
köpenyét. Szájmaszkot húzott és belépett a
folyosó elején található irodába.
Hetven év körüli férfi üldögélt az asztalnál.
Éppen egy receptet töltött ki. Felnézett a pa-
pírokból az ajtó nyikordulását meghallva.
– Anna! Köszönöm, hogy bejött! Remélem,
tudja, hogy egy darabig nem fogunk innen
hazamenni! Az egész kórházat karanténba
zárták. A főnővér elkapott egy hányásos,
hasmenéses vírust, nem engedem munkába
állni, ezért én adom ki mostantól a nővérek-
nek is a munkát.
– Tudom, főorvos úr! Hol tudok segíteni?
A főorvos átadott egy papírt.
Anna a papíron szereplő utasításoknak meg-
felelően elindult az intenzív osztály felé,

ahol több ember volt elkülönítve, sokan már
lélegeztetőgépre rakva. Belépett, megigazí-
totta az ágyneműket. Ahol szükség volt rá,
ott infúziót és katétert cserélt. Volt olyan be-
teg, akinél ágyneműcserére is szükség volt.
Az egyik lélegeztetőgépre rakott beteg hálás
szemekkel köszönte meg neki. Rámosoly-
gott. Nem várt köszönetet senkitől. Neki az
a dolga, hogy elviselhetőbbé tegye a beteg-
séget és segítsen a kór leküzdésében. Nem
tudta, hány óra hosszát fog dolgozni, de tud-
ta, hogy szinte végkimerülésig.
Nagyos sóhajtva nézett ki a kórtermek abla-
kain, ahol a madarak egyre hangosabban csi-
ripelnek és egyre több fán pattannak ki a rü-
gyek. Remélte, hogy mire virágba borulnak,
véget ér az egész rémálom, amelybe bele-
csöppent az egész világ.
Tisztelet azoknak az embereknek, akiknek
fontosabb dolga van annál, hogy közösségi
oldalakon és közösségekben mondják meg a
magukét vadidegeneknek!
Tisztelet azoknak az embereknek, akik igyekez-
nek életeket menteni, akik igyekeznek a betege-
ket egészségesebbé tenné! Ők az igazi hősök.

VERES TAMÁS
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ügyintézés – az alább megadott elérhetősége-
ken jelezze. Vonatkozik ez azokra is, akik a
nehéz helyzetre tekintettel lelki segítséget sze-
retnének kérni.

Elérhetőségek:
+36703373727 Hánka Levente lelkipásztor

+36304515954 Balázsné Takács Edit hivatalvezető
Email: ceglednagytemplom.ref@gmail.com

Facebook oldalunkon:
https://www.facebook.com/ceglednagytemplom/

Weboldalunkon:
http://ceglednagytemplom.hu/contacts/



z Örökkévaló látására megtért az
égiekhez Kiszel Mihály – mond-
hatom úgy is – a legendás plébá-
nos, akinek nem a világi hívsá-
gok, hanem a szolgálat volt az
előbbre való.

1945-ben született Kistarcsán, Pannonhalmára
került, ahol igen jól tanult és remek osztálykö-
zösségben lett igazán felnőtt ember. Együtt él-
tük meg azt az árulást, amikor eljutott a hír a
BM-be, hogy Ábel és Zerind atyák közremű-
ködésével megültük 1956-nak 5. évfordulóját.
A fő diákszervezőnk súlyos büntetést kapott,
amikor magam is elveszítettem az egyetemi
felvételt. Akárhogy számoltuk vele, évtizedek
múlva egyre több „üldözött lett”, mi meg ki-
maradtunk… Ő papi pályára ment, 1968. ápri-
lis 21-én szentelték pappá Vácott, első diszpo-
zícióját Sándorfalvára kapta káplánnak 1968-
69-ben. Ezt követően Kiskunfélegyházára ke-
rült (1969-1975), és már akkor mindkét helyről
nagy szeretettel beszélt és sikerrel gyűjtötte
maga köré a fiatalokat.
A Szent Márton-hegyi együtt töltött évek után
Cegléden újra találkoztunk (1975-1981), majd
meglátta benne Vác a remek szervezőkészséget,
s Lakiteleken építette egyházát (1981-1984).
Legendás történeteket ismertek meg róla a ba-
rátai, ahol működött, történt mindig templom
felújítás, építés és lerongyolódott plébániaépü-
letek tatarozása. Mindezt úgy végezte, hogy ne-
ki az első pénteki látogatásai a beteg, öreg hí-
vekhez sosem maradt el, még akkor sem, ami-
kor már nem Cegléden működött.
Városunkban 1984 óta volt plébános, amikor
Korompay atya nyugállományba vonult. Épp
20 évet töltött el Cegléden 2004-ig, s hagyott
magunkra bennünket, aminek a megítélése
majd azok után lesz lehetséges, akik támadták,
magukba szálltak. Nem akart ő sem díszpolgár,

sem a gazdasági ügyekért felelős kanonok len-
ni. Ezt követően a közelmúltig Albertirsán,
majd Ceglédbercelen is plébánosként szolgált.
Felvirágzott az utolsó állomáshelye, a templo-
mok rendbetétele, korábban templomépítés
Csemőben, az Ibl-kápolna és a Nepumoki szt.
János szobor restaurálása – csak néhány példa.
A két település temploma újra megtelt hívek-
kel, ministránsok szolgáltak, rendje lett
mindennek. A plébániakerteket is rendbetettük.
Mihály atya nemcsak lelki tevékenységével ha-
gyott mély nyomot bennünk, hanem köznapi
vonatkozásban is. Mindene volt Erdély, a kizárt
magyarság segítése és mély barátság ápolása
Hajdó főesperessel. Sosem felejthető, ahogy
fájt szívében Korompay Tibor, majd Hajdó
István atyák elvesztése. Szinte felfoghatatlan
volt, hogy egyre romló egészsége ellenére
gyűjtéseket szervezett, és gyakran betért ké-
sőbb is híveihez Ceglédre.

Kiszel Mihály (1945-2020)

a
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Nyíltam viselte, hogy szókimondása és saját kor-
látai sosem számítottak előnynek. Mindenről és
legfőképp az egyház megújulásáról megvoltak
az elképzelései, bár nemigen vették azokat fi-
gyelembe. Amikor tényleg visszavonult az aktív
szolgálattól, tudta kezelni azt a méltatlanságot,
hogy bárhol szolgálhat, de nem a szeretett plébá-
nosi városában! Cegléd Város Önkormányzata
Kiszel Mihály atyát okkal tekinti a saját halottjá-
nak, annak ellenére, hogy aranymisét nem
mondhatott a Szt. kereszt templomban…
Hol vannak ma már azok a kevesek, akik ke-
mény munkával a templom lábazatát a vacakból
kibontották, akik a több kocsira való denevértrá-
gyát lehordták a templom padlásáról, meg sok
minden más, amit irányításával végeztünk el!
Az Ószövetségben ros pinnah, az Újszövet-
ségben akrogónaiosz a kulcsszó az építkezé-
sekben, ami szegletkövet jelent. Máté
evangelista (21, 42) sorai: „A kő, amelyet az
építők elvetettek, szegletkővé lett…” Nagyon
szerény ember volt Mihály atya, de az
aranymisés gondolata valóban találó volt,
már korábban a Zsoltárok könyve is ugyan-
erről beszélt (118, 22). Nemcsak a szentírási
könyvekben visszatérő gondolat (Jer 51, 26; Jób 38,

6; Ézs 28, 16; ApCsel 4, 11), hanem Kiszel Mihály be-
teljesült életútja is ennek az igazolása.
Ézsaiás akár rá is gondolhatott volna,
„…egy követ helyezek el…egy erős alapkö-
vet. Aki hisz, nem inog meg” (28, 16).
Bízzunk abban, hogy az Úr látása mellett ránk
is tekintettel lesz, nem lenne jó, ha Jeremiás
szigorú sorai bekövetkeznének: „Nem veszek
belőled többé szegletkövet, sem alaphoz való
követ.” (Jer 51, 26)

Mihály atya 75 évesen is, betegen is, mindig ak-
tív atyai jó barátként is kereste az értelmes el-
foglaltságokat. Ahol engedték, segített, kisegített
a nagy paphiány idején és nem a sérelmeivel
foglalkozott. Minap még eljutott Szentföldre, s
rendben hazaért, majd útra kelt, mert Ábel atya
(osztályfőnöke) a papi hivatást vállaló gyerme-
keit, mint a kotlós összetartotta. Még onnan is
megjött Mihály atya, de annak a napnak az éjje-
le elhozta neki az „igazi behívót” és az Úr bol-
dog látását. Ábel atya szombat reggel meg is
tudta hírt – hiába vetették el az „építők” többször
őt, mégis szegletkő lett, mert az Úr vitte végbe
azt. És ez mindörökre így marad! ESDÉ

Tankó-Walter
és társa Kegyeleti kft.

Közlemény
temetésről

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önö-
ket, hogy a koronavírus okozta változá-
sok cégünk a Tankó-Walter és Társa
Kegyeleti Kft. tevékenységét nem érin-
tik egyelőre, Rákóczi út 30-32. szám
alatt található temetkezési irodánkban
az ügyfélfogadás zavartalanul működik
a kormány által elrendelt rövidített nyit-
vatartási időben, munkanapokon 15 órá-
ig. Kérjük Önöket, hogy mindannyiunk
egészségének megőrzése érdekében,
maximum 2 fő intézkedjen a temetés
megrendelésekor.

A temetési szertartások lebonyolítása
során arra kérünk minden hozzátarto-
zót, hogy mellőzzék a közvetlen érint-
kezést, megóvva ezzel saját és más
emberek egészségét is. Amennyiben
biztonságuk érdekében szeretnék a te-
metési szertartást egy későbbi időpont-
ra halasztani, amikor már kevésbé áll
fenn a járványveszély, cégünk lehető-
séget biztosít egy távolabbi temetési
időpont kijelölésére is.

Az Újvárosi köztemető üzemeltetésével
kapcsolatos feladatokat is változatlan
módon és formában ellátjuk. Szeretnénk
kérni, hogy azok a sírhelytulajdonosok,
akiknek a közeljövőben esedékes a sír-
helymegváltás kérjük, hogy inkább a
járvány levonulása után jöjjenek ren-
dezni ezzel kapcsolatos teendőiket.

Vigyázzanak magukra és vigyázzunk
egymásra!

Köszönettel: TANKÓ ZOLTÁN
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alla Miklós végigsétált a csemői sző-
lősorok között. A levelek felé
hajladoztak, mintha a jó gazda
érintésére vágytak volna. Ő meg
is tette ezt haladtában. Kiért a
dűlőútra. (Nem gondolhatta ak-
kor, hogy majdan róla nevezik

el ezt a falurészt.) Az árokparton százszor-
szépek fürödtek a napfényben. Elégedetten
tekintett a messzeségbe: százszor szép a bir-
toka is. Amely hamarosan gyarapodni fog,
ugyan nem szőlőtőkékkel, hanem családtag-
gal. 1896. június 18-án megszületett a lánya,
Balla Erzsébet. Egy fiú persze hasznosabb a
gazdaságban, a föld és az állatok eltartásá-
ban, de a lány szoknyája elől sem szalad el a
munka. A tanya szorgos embereket kíván.
Balla Miklósék még két gyermeket nevel-
tek, Terikét és Miklóst. Ez utóbbi egyszer
valami feltörő vagy inkább kitörő vágyat ér-
zett: fárasztó már nap mint nap a csemői ho-
mokkal gyürkőzni. Föl kéne menni Pestre, a
nagyváros magas házai között is lehet célra
lelni, nem csak a szőlő és a kukorica sorjá-
ban. De ott igencsak megtévedt. Hintóval
hozatta haza magát, vissza meg sok pénzt
vittek a szállítói, ezzel nem kevés gondot
okozva apjának.
De ez a lány, az Erzsike…! Másképpen né-
zett a paraszti világra, mint az ottani női né-
pek. Tekintete mély, sejtelmes, mintha a ten-
gerszem mélyéről törne föl az ég felé.
Ahogyan érett, kerekedett a szőlőszem, úgy
vált nagylánnyá Erzsébet. Meg is kívánta a
szerelem szüretét Zakar Mihály, kerülgetni
kezdte a Balla lányt. De annak apja felhúzta a
szemöldökét, mivel nem ezt a legényt óhaj-
totta gyermekének, hisz’ a fiatalember csak
negyven hektár földet hozhat be az új család-
jába. Ám Erzsébet szívébe zárta az ifjút, ezért
furfanghoz folyamodott: szegődjön hozzájuk
Mihály béresnek, biztosítva így a bennük

gyúlt tűz közös ápolását. Így is lett. Ennek he-
ve oltár elé vitte a két fiatalt. Az apából azon-
ban nem ürült ki a haragvás, mint a lagziban a
teletöltött borospohár, ezért az ifjú asszony
csak a köteles részt kapta meg a vagyonból.
Az új párnak három fia született: Mihály,
József és Károly. A történelem robusztus me-
nete belegázolt a család életébe. Úgy akarták
folytatni a sikeres gazdálkodást, mint ahogy
egyik patak árad a másikba, hogy a tenger
felé haladjanak. De 1950-ben erőszakossá
vált az államosítás, mindent elvettek: földet,
eszközöket, szép lovakat. Ezzel a gazda szí-
vét tépték ki, s e nélkül nem lehet élni. Kötél
alá vitte az elkeseredettség 1955-ben.
Évek múltán Miskát is félrerugdosta a kor
önkénye a téeszesítés leplében. Feleségének
volt egy nagy tanyája Kecskéscsárdán. Jöt-
tek az agitátorok – átkozó torok az övék –,
két órát adtak: amit ez idő alatt el tud vinni,
azt viheti, amit nem, az már nem a tulajdo-
na. Miska negyven disznót hajtott át
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Csemőbe. A szülői ház mellett, a Balla dűlő-
ben húzták meg magukat.
Zakar József 1949-ben házasodott meg,
Semetka Juliannát fogadta párjául az oltár előtt.
De kanyarodjon vissza történetünk menete
Zakar Mihályné Balla Erzsébethez. Hiába a
gazdaság és a gazdagság, őt a szellem birtoka
vonzotta. Szerette az anyaföldet, de azt, amely
szeretetet terem. Sokat olvasott. Az újságok és
a könyvek sorai jobban érdekelték, mint a sző-
lőtábláké. Az okos asszony akár tanítónő is le-
hetett volna, de a kuláknak megbélyegzett csa-
lád gyermekeként elzáródott előtte az út a ta-
nuláshoz. A ház körül dolgozgatott, nevelte a
gyerekeket, de amint tehette, a szerszámok
után az olvasmányok kerültek a kezébe. Jó ter-
mészetű ember lévén soha nem bántott meg
senkit. Érzékeny lelkületét megérintette mások
gondja, baja, igyekezett rajtuk segíteni. Amint
például meglátta, hogy tojásáról kel föl a tyúk,
unokájához, Józsikához szólt: - Gyere kisfiam,
átvisszük a szomszédba, mert ők rá vannak
szorulva szegénységükben. A hívságokkal, női
cifraságokkal ő nem
törődött. Az e világ-
hoz való kötődése la-
zább volt, mint amely-
hez búvó képzelete
kapcsolta. Ez a más vi-
lág szavaiból is kitűnt.
Dédunokáját Hajnalcsil-
lagnak, a másikat Arany-
csillagnak nevezte. Mert
nemcsak a könyvekből,
hanem a csillagokból is
olvasott. Talán onnan
kapta fényes mosolyát és
bölcs mondását, előrelátá-
sát. Szerette ezt előadni is.
Nászasszonya – a szigorú, kardos asszony –
néha rászólt: - Hagyja már abba nászasszony!
Ne káráljon annyit! Erre ő elmosolyodott, s
enyhülten válaszolt: - Jól van no, akkor nem
mondom tovább.
De miről beszélt?
A jövőről.
1962 hajnala. Fölébredt, s elindult gyalog
Csemőből az Ugyerba. Ez hét-nyolc kilomé-
ter. Odaérve azt mondta menyének, hogy
„Julika vigyázz, a fiad, Misike meg fog hal-

ni, ha nem sietsz.” Majd visszaindult. A
nagyszülők ledeleltek, Julika mosogatott, de
azért szemmel tartotta az udvaron játszó
gyereket. S egyszer csak szörnyülködve lát-
ja, hogy Misike összeesik, mozdulatlan. Az
apa a pálinkafőzőnél volt, aki a riasztásra
motorral a mentőkért száguldott. Azok kiér-
ve közölték: öt percen múlt a kis élet.
Mihály – hála Istennek – ma is jól van.
A Mama többször szólt: erre, arra ügyelje-
tek, mert majd… S jól tették, hogy követték
a szavát.
A végtelen idő órája 1981-et mutat. Zakar
Mihályné Balla Erzsébet ünnepélyesbe öl-
tözködik. Ilyet azelőtt nemigen tett, ám most
a különös alkalomhoz illőnek tartja. A szé-
ken ül, próbálja 85 év hajlította derekát ki-
egyenesíteni. Kissé sápadt tekintete nem ki-
felé irányul, hanem bensőjébe merül.
- Hívjátok ide unokámat, Józsikát! – kéri
halk sóhajjal. A nagybácsi hozza a városba a
kérelmet. A harmincegy éves Zakar József

motorral hagyja maga
után a kilométereket
Csemőbe. Nem csak a
jármű kereke, József
gondolatai is pörög-
nek. Tán beteg a Ma-
ma? Soha nem volt
az, orvoshoz sem
járt, inkább azok
őhozzá: a füvek gyó-
gyító hatásáról várva
ismereteket, s a jö-
vendőről is hallani
akartak. Éppen ki is
jött a házból egy

doktor, a Mama még
utána szólt: - Doktor Úr, maga hamarosan
meg fog halni, ha nem issza a tejsavót! (Az
orvos és a családja hosszú évtizedekig fo-
gyasztotta az italt. Gyakran említették, hogy
nagyon bölcs és okos asszony volt, aki ezt
tanácsolta.)
A belépő unokáját így fogadta:
- Már vártalak Kisfiam! – ajkának finom
rezdülése jelzi csendes örömét. – Azért hí-
vattalak, mert az én küldetésem a földön le-
járt. Néhány fontos dolgot szeretnék meg-
osztani veled, hogy ezeket ne >>>

27



28
vigyem magam-
mal…
- Mit beszélsz,
Mama?! Hisz’
nincs semmi ba-
jod.
Keze, mint gyön-
ge szárny, föl-
emelkedik, majd
József tenyerébe
száll alá. Lassan,
szinte méltóság-
teljesen sorolja
mondatait. „Je-
gyezd meg kisfi-
am: 1990-re nem
lesznek orosz ka-
tonák az ország-
ban. Az ország-
határok fölbom-
lanak. A szerbek-
nél háború lesz.
A földet drótháló
veszi körül. Ha
meghalljátok az
iszlám szót, föl-
gyorsulnak az
események.”
Zakar József fel
sem fogja a hal-
lottakat, annyira
l e h e t e t l e n n e k
tűnnek. Mintha
az idő is megdöbbenne, megállni látszik. A
Mama hangja suttogóvá válik.
- Jól jegyezd meg, amiket mondtam, s amit
még szólok: Mindenkinek megvan a maga
küldetése a földön, mindenkit úgy fogadj el,
ahogy van. Egyszer minden felfelé ívelés
megszakad.
Az ágyra fekszik, kinyújtott testtel. Unokája
a kezét simogatja, mellette ül. A Mama felé
fordítja a fejét.
- Kisfiam, adj a homlokomra egy puszit, és
búcsúzzunk el egymástól. De ne sajnálj na-
gyon, mert akkor nehéz lesz elmennem. Le-
hunyja a szemét, ajka némaságba zárul. Lel-
kének mély sóhaja fölszáll, túl a házon, a
felhőn, a csillagokig.
A kérdések ma is elszorítják a torkokat. A

Mama előre tudta a később bekövetkező ese-
ményeket? Átlátott a jövő ködén? Megvilá-
gosodott a lezárt szem sötétjét várva? Tudo-
mással bírt életének utolsó napjáról, órájáról?
S hogyan van jelen a Mama lélekléte az
unoka, az egykori Józsika, a ma sikeres vál-
lalkozó Zakar József életében? „A sors kere-
ke hol erre, hol arra fordította az életem. De
a hét évtized végső iránya előre és fölfelé
vezet. Hiszem, hogy döntéseimben, küzdel-
meimben a Mama áll mögöttem.”
Magyarázat? A Teremtés titkát – bármily’
okos a tudomány – soha nem ismerhetjük
meg. S ami titokzatos, az csodálatos a szá-
munkra. Mint született Balla Erzsébet jövő-
látása is.

KOLTÓI ÁDÁM
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irst tanár úr legkedvesebb művé-
szeti ága a képzőművészet mellett
az irodalom, pontosabban a költé-
szet, konkrétan Ady Endre, Radnóti
Miklós, József Attila versei.
Varga Babó tanárnő „Az én
Adym” című előadásában körbe-

járta az Adyt övező vita okait. Előadásában
gondosan felépített gondolatfüzérrel értel-

mezte és bontotta ki az Ady
Endre költészetében fellelhe-
tő látszólagos ellentmondáso-
kat. Az előadás mindnyájunk
számára tanulságos volt és út-
mutató, hiszen a hazafiság,
hazaszeretet talajára jutottunk
az okfejtés, levezetés kap-
csán.
Kiszely Margó elárulta, hogy
szinte együtt él Radnóti
Miklós: Nem tudhatom című

versével, gyakran elmormolja magában,
mert élete szerves részévé vált, és el is
mondta a verset. A fiatalság képviseletében
Pipicz Ádám elszavalta József Attila: Tiszta
szívvel című versét, hatalmas lelkesedéssel,
átéléssel, tiszta szívvel verselt. A nagyszámú
hallgatóság érezhetően hagyta magát bele-
vinni kedves magyar költőink gondolat-, és
érzésvilágába.

Több kérdés is felve-
tődött a kiállított fo-
tókkal kapcsolatban. A
legszembetűnőbbet, az
installációk fekete-fe-
hér megjelenítését az-
zal magyarázta Girst
Ádám, hogy az ő
egyéniségéből fakad,
hogy nem alkalmaz
harsány színeket, a
háttérben szeret >>>

Március 12-én, a Bern Kávéházban Girst Ádám, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimná-
zium tanára állított ki 8 művészfotót, és ebből az alkalomból kiállítás megnyitó-
ra sereglettek az érdeklődők. Jöttek tanárkollégák, tanítványok, rokonok, barátok,
újságírók, TV-sek, fotósok, művészetpártolók, művészek vidékről is, csak pusztán
kíváncsiságból, mert az ő városukban nincsenek ilyen művészeti programok.

g

Alkotók
29

Csend és élet, fekete-fehérben
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BRILL CEGLÉDI ÉKSZERHÁZ KFT.
Cegléd Pesti út 1.

Email: brillkft@gmail.com
Facebook: Brill Ceglédi Ékszerház

Tel: 53/314-396
Nyitva: K-P: 900-1500 - Szo: 900-1200-ig

www.ekszercegled.hu

Csodaszép
ékszerek,

elérhető áron!

Bakos Rózsa:
Joseph Haydn zenéjére

A BERN KÁVÉZÓBAN MÁRCIUS 12-ÉN NYÍLT
Girst Ádám kiállítása, Csend és élet címmel.
Ádám fotói teljes mértékben tükrözik és
visszaadják a kiállítás címét, hiszen abszolút
leegyszerűsített témákat örökített meg a mű-
vész fekete-fehér technikával megjelenítve.
Így Bakos Rózsa festménye művészeti el-
gondolásában, kifejezésében jól illeszkedik a
fotókhoz, hiszen az egyszerű látványt, szín-
kontrasztot, minimalista stílusban mutatja.
Ezért esett erre az alkotásra a választásom.

Richard Serra, Robert Morris,
Piet Mundrian, csak néhány
ismert név a híressé vált
minimalisták közül, s a hazai
avantgárd második generáció-
jához tartozó Korniss Dezső
és Barcsay Jenő is reduktív

forma- és színkezelésükkel eljutnak egyfajta
emblematikusan értelmezett minimalizmusig.
Bakos Rózsa a Ceglédi Közgazdasági és In-
formatikai Szakközépiskola végzős tanuló-
ja, szabadidejében a Ceglédi Tetz Alapfokú
Művészeti Iskolában fejleszti magát a kép-
zőművészet területein. A Ceglédi Erkel
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola felkéré-
sére P. Rónay Gábor művésztanár vezetésé-
vel készült egy tucatnyi festmény, „Fessünk
zenei indíttatásra!” felkiáltással – tartalom-
mal. Ekkor készült
Rózsa festménye is.
Joseph Haydn (oszt-
rák zeneszerző, zon-
gorista, hegedűmű-
vész, tenorista, kar-
mester) élettörténet-
ének magyar vonat-
kozása is volt, hiszen
Fertődön az Ester-
házyak kastélyában
muzsikált és vezette az udvari zenekart.
A festmény a Bern Kávéházban talált ideig-
lenes otthonra, két hétig látható a hét fest-
ményének kijelölt állandó kiállító he-
lyen.(Cegléd, Árpád utca 23/A). KM

A hét festménye

maradni, a háttér homályához pedig, nem
kellenek színek.
Bár a 8 képből egy zöld színezetű körtét ábrá-
zol, de a művész válasza az volt, hogy a körte
nem körte, a többi képen a pohár vagy a tálca
nem az, aminek látszik, hanem a gondolatok,
érzések kifejezése fénnyel és árnyékkal.
A megnyitó után még többen maradtak, egye-
sek a tanár úrral beszélgettek, mások a fotó-
kat nézegették, néhányan pedig, „csak úgy”
még nem akartak hazamenni, mert olyan jól
érezték magukat. KISZELY MARGÓ

Nálunk már készülődik a Nyúl!
Az idei húsvét sem múlhat el

Brill-akció nélkül!
Március 26 és április 9 között,

minden arany és ezüst ékszerre
15% kedvezmény jár,

akár cserearany beszámítás mellett!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Módosult a nyitva tartás:
Kedd-péntekig 9-1500, szombaton 9-1200.



sport

lmaradnak a Nyitott Tornaterem
Program ingyenes egészségmeg-
őrző programjai, elmaradt a
kocséri Kutyakaparó Futófeszti-
vál, bezárt a Gál József Sport-
csarnok és az uszoda is. A CVSE

elnöksége közleményében így fogalmaz: „A
sportolók egészségének védelme és a vírus
terjedésének lassítása miatt a Ceglédi VSE
elnöksége 2020. március 17., keddi naptól
kezdődően javasolja a szakosztályaiban
sportolóknak, edzőknek, dolgozóknak, hogy
a napi munkát, az edzéseket
függesszék fel, és a rendkívü-
li helyzetre tekintettel tegye-
nek meg minden tőlük telhetőt
egészségük megóvása érdeké-
ben. Kiemelten kérjük, hogy
szakosztályaink tagjai marad-
janak otthon, ne vegyenek

részt közösségi programokon. Az egyesület
szakosztályaiban ugyanakkor a döntések
meghozatala – felsőbb iránymutatás megje-
lenéséig – a szakosztályvezetők felelőssége
és feladata.

SORRA HALASZTJÁK EL AZ OLIMPIAI selejte-
zőket, ami érzékenyen érinti a ceglédi olim-
pia-esélyes sportolókat is, ugyanis a járvány
miatt felfüggesztett kvalifikációs tornák le-
csökkentették az újabb pontszerzés lehető-
ségét a következő hetekben. Az Origo.hu ál-
lított össze egy listát arról, kik utazhatnak a
tokiói nyári olimpiára, mely szerint két ceg-
lédi sportoló van név szerint említve kvótás
helyen: Lőrincz Tamás (kötöttfogás, 77 kg)
és Lőrincz Viktor (kötöttfogás, 87 kg). Az
Európa-bajnok férfi vízilabda válogatott ke-
ret tagja Jansik Szilárd. A MOB 13 magyar
érmet és még 24 pontszerző helyezést prog-
nosztizál a nyári játékokra, amelyen 144-
179 fős csapattal számol. Az egyik legna-
gyobb kérdés persze a július végén rajtoló
tokiói olimpia sorsa, amelyet sportolóink
közül többen éremesélyesként várnak.

A koronavírus járvány kapcsán kialakult
vészhelyzet a sportéletet sem kíméli.
Először még elegendő óvintézkedés-
nek tűnt a folyamatos fertőtlenítés és a
létszámlimit betartásával tartott zárt-
kapus rendezvények, de március 16-tól
szigorúbb rendelkezések léptek életbe,
ezzel több sportprogram megtartásá-
ról lemondtak a szervezők.

e

Elmaradnak a sportrendezvények
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Birkózás
VASÁRNAP KERÜLT MEGRENDEZÉSRE a sza-
badfogású diák II. és a kötöttfogású diák I.
Közép-Magyarországi Területi Bajnokság,
amely egyben Gurics György emlékverseny
is volt. A Mezőfalván megrendezett verse-
nyen a Ceglédi VSE 24 fővel képviseltette
magát a két korosztályban. Sajnos betegség
miatt többen nem tudtak részt venni a verse-
nyen, de ennek ellenére szép eredményeket
értek el a ceglédi fiatalok és 15-en vívták ki
az indulás jogát az országos bajnokságon.
Barna József duplázni tudott és a saját kor-
osztálya mellett az idősebbek között is nyer-
ni tudott, így a legjobb vidéki versenyzőnek
járó különdíjat vehette át. PAP FERENC

Eredmények:
diák II. 26 kg 1. Barna József

2. Báger Dorina
29 kg 1. Budai Milán

4. Kovács Roland
42 kg 3. Sipka István
50 kg 2. Józsa Kinga
58 kg 1. Jakubek Bernát
69 kg 1. Jebali-László Nasri
Diák I. 29 kg 1. Barna József
32 kg 3. Kovács Gergő

5. Kiss Marcell
42 kg 2. Budai Ferenc
46 kg 2. Nagy István
50 kg 2. Ungvári Tibor

3. Mancák Martin
54 kg 5. Jenei Márk
58 kg 3. Jakubek Benedek
69 kg 2. Krenyóczi Martin
Csapatverseny: 1. Monor - 2. Cegléd - 3. Abony

Sima győzelem
ZÁRT KAPUS TALÁLKOZÓN FOGADTUK a
DVTK II csapatát a Zsengellér Gyula Sport-
telepen. Kellemes, futball idő fogadta a csa-
patokat és jó iramban is kezdődött az össze-
csapás. Az első percekben ismerkedtek egy-
mással a csapatok. A folytatásban is mi tá-
madtunk inkább, a 21. percben aztán Laczkó
kapott egy remek labdát, amit fejjel megtolt,
végül a kapus lábai között a kapuba pasz-
szolt. Szép találat volt! 1:0 A félidőre, tehát
egy gólos előnyben mehettünk az öltözőbe.
A második játékrész elején keresték a fogást
egymáson a csapatok, az 58. perctől aztán
felpörögtek az események. Az eredmény si-
ma, de azért a mérkőzés nem volt ennyire
az. Szép volt srácok!

Ceglédi VSE – DVTK II 5:0

Cegléd csoportelső!
ARANYÉREMRE ÉHEZVE MENT FEL a pályára
a Living Sport Egyesület március 7-én, a
Kelet-Magyarországi Tollaslabda Csapatbaj-
nokság második fordulóján. Kemény mér-
kőzésekkel és nehézségekkel ugyan, de fel-
falták a Dánszentmiklós, a békéscsabai Kö-
rös és a budapesti Trollas Tollaslabda Egye-
sületeket, így jóllakottan álltak fel a dobogó
legfelső fokára! NAGY KRISZTIÁN
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Keszthelyi Ferenc
szenior OB első

BUDAPESTEN A BOK CSARNOKBAN megren-
dezett szenior fedettpályás atlétikai OB-n
M55 kategóriában 60 méteres futásban 8,9
mp-es idővel aranyérmet szerzett Keszthelyi
Ferenc. PÉZSÉ

1 arany és két bronz a
judo Diákolimpiáról

SZOLNOKON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE az
Országos Serdülő Diákolimpia. A megmé-
rettetésen 292 judoka lépett tatamira, akik
közül hatan a Ceglédi VSE színeiben verse-
nyeztek. PÉZSÉ

Ceglédi vonatkozású eredmények:
Bajnok: Vég Luca, Bronzérmes: Eichmüller Boglárka és Bimbó
Bence, 5. hely: Ványi Patrik, 7. hely: Zsilka Adrienn

Kézilabda győzelem
A FÉRFI KÉZILABDA NB I/B 15. fordulójában
március 6-án a Ceglédi KK SE a Mizse KC-
t fogadta a Gál József Sportcsarnokban. A
listavezető Cegléd nyert és mivel a jelenlegi
második Kecskemét kikapott, a hazai győ-
zelemmel tovább erősítették első helyüket a
bajnoki tabellán.

Ceglédi KK SE – Mizse KC 36 – 26
pézsé - Fotó Kisfaludi István CEKK vereség

A NŐI KOSÁRLABDA NB I. 21. FORDULÓJÁBAN
a bajnoki tabella 3. helyezettjét a
Szekszárdot fogadta a Gál József Sportcsar-
nokban a VBW CEKK Cegléd. A Nemzeti
Sport tudósításában az edző Gabriel
Carrasco így nyilatkozott: – Voltak momen-
tumok, amikor úgy tűnt, talán vissza tudunk
jönni a meccsbe, nyolc pontra felzárkóztunk,
de az utolsó negyedben nagyon kevés pontot
szereztünk, és így nem volt esélyünk.

VBW CEKK CEGLÉD–ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 58–73

Fotó: Kisfaludi István
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• Kukorica és napraforgó vetőmagok
(Monsanto, Martonvásári, Szegedi,
RAGT, Caussade fajták)

• Tavaszi árpa, tavaszi zab vetőmagok
februártól

• Burgonya vetőgumó mini és
zsákos kiszereléssel rendelhető

• Olajradiátorok, hősugárzók

• Keményfa brikett 10 db feletti
vásárlásnál 900 Ft/10 kg/cs

2 arany, 2 ezüst, 2 bronz
A MAGYAR ASHIHARA KARATE Szövetséget
képviselve, a Ceglédi Ashihara Karate
Sportegyesület részt vett 9 versenyzővel a
Kyokushin Karate Knock-Down Diákolim-
pián Szentesen. 50 egyesület közel 350
fightere nevezett. A ceglédiek a következő
eredményt érték el:

Bogdán Vencel : I. helyezett Diákolimpiai Bajnok (megvédve
tavalyi elsőségét) Máté Szófia: I helyezett Diákolimpiai Bajnok
Abuczky Zoé: II. helyezett - Bodor András: II. helyezett - Buj-
dosó Roland: III. helyezett - Kovács József Antal: III. helyezett

Cápa-győzelmek
A CEGLÉDI KÉK CÁPÁK ÖT KOROSZTÁLYA lé-
pett pályára bajnoki mérkőzéseken az elmúlt
héten. A felnőttek ezúttal Kecskeméten nyer-
tek sok gólt szerezve, az ifisták Szolnokon di-
adalmaskodtak, a serdülők Tiszakécskén sze-
reztek két könnyed pontot, az U12-es csapat a
BVSC csarnokban futott bele egy nem várt
vereségbe, az U9-es gyerekek pedig Dunaha-
rasztiban játszottak két meccset. PÉZSÉ

Eredmények: Felnőtt NB II. mérkőzés:
GBB ZRT Kecskemét U22 – Ceglédi Kék Cápák 31 – 37
Ifi III. Oszt. mérkőzés:
Szolnoki KCSE – Ceglédi Kék Cápák 26 – 46
Serdülő III. Oszt. mérkőzés:
KIKI SKFT – Ceglédi Kék Cápák 10 – 42
U12 Gyermek Bajnokság:
UP Bidwonder – Ceglédi Kék Cápák 24 – 14
Kóka KSK – Ceglédi Kék Cápák 32 – 24

Megtört a jég: nyertünk
az férfi OB/1 B-ben

A HÉTVÉGÉN FOLYTATÓDOTT A BAJNOKSÁG
csapataink számára. A szombati napon elő-
ször a Bp. Serdülő bajnokságban szereplő
csapatunk ugrott a medencében Százhalom-
battán a Sportliget SE ellen.
A találkozót végig kontrollálta a ceglédi csa-
pat. A meccsen jellemző volt a jó védekezés
és a pontos támadás befejezések, melynek
köszönhetően nagy arányú győzelmet hoz-
tuk el a 3 pontot.

Ceglédi VSE – Sportliget S.E. 14:8

A SZOMBATI NAP FOLYTATÁSAKÉNT Bp. 2008
gyermek bajnokságban szereplő csapatunk a
Szőnyi úton a Kecskemét ellen játszotta so-
ron következő találkozóját, ahol magabizto-
san nyertünk.

Ceglédi VSE – KESI 16:3

A SZOMBATI NAPON MEDENCÉBE ugrott a Bp.
2006 gyermek bajnokságban szereplő csa-
patunk is hazai környezetben, akik a BVSC-
Zugló II. csapata felett győzedelmeskedtek.

Ceglédi VSE – BVSC-Zugló II 16:6

A SZOMBATI NAP ZÁRÁSAKÉNT FELNŐTT fér-
fi OB 1/b csapatunk Budapesten az Oázis
SC. ellen játszotta következő bajnoki mér-
kőzését. A találkozón végre megtört a jég. A
csapat elérte szezonbeli első győzelmét.

Oázis SC – Ceglédi VSE 8:11

A HÉTVÉGE FOLYTATÁSAKÉNT A VASÁRNAPI
napon országos fiú utánpótlás csapataink
Békéscsabára látogattak.

Eredmény, serdülők:
Békéscsaba – Ceglédi VSE 12:8
Eredmény, gyermek:
Békéscsaba – Ceglédi VSE 10:11
Eredmény, ifjúsági:
Békéscsaba – Ceglédi VSE 12:11
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