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Együtt. Ceglédfürdőn!
Töltsük meg élménnyel a nyarat!

Az idei szezon elég rendhagyóan indul. A nyár még elég bátortalanul bontogatja a szárnya-
it és még mi is csak most ízlelgetjük a lassan visszakapott szabadságunk édes ízét. Még nem
maradtunk le semmiről, töltsük meg élménnyel a nyarat!
A lángos és vattacukor illatú nyárról, a jéghideg fagyiról, a medence melletti hatalmas ne-
vetésekről és beszélgetésekről nem kell lemondunk 2020-ban sem!
Ceglédfürdő és a szabadidő kéz a kézben a járnak. A hatalmas parkosított és fűtől zöldellő

területen, könnyen elkerülhető a tömeg. A belépőjegyet már
sorban állás nélkül, kényelmesen előre, online is megvásárol-
hatjuk a www.cegledfurdo.hu/onlinejegy felületen.
A strand hideg vizes medencéi, vagyis az úszó-, hullám-, él-
mény- és gyermekmedence már május óta várják a hatalma-
sakat csobbanó vendégeket. Az Aqua Centrum 18 csúszdá-
ja 2020. június 13-án nyit.
Amennyiben a rendeletek és korlátozások is megengedik, a
fedett fürdőt várhatóan 2020. június 19-től vehetik újra bir-
tokba a látogatók. Erről hivatalos csatornáinkon fogjuk infor-
málni az érdeklődőket.
A Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont is csatlakozott a
Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kezdeményezéséhez,
mely Visszajövünk! címmel 2020. június 1-jén indítja nagy-
szabású belföldi kampányát, melynek célja a belföldi turizmus
újraindítása.
„Visszajövünk!” belépőjegyünkkel a hosszú bezártság után
végre szabadon kikapcsolódni tudó családok számára szeret-
nénk kedvezményes belépési lehetőséget biztosítani.
Két négy tagú család számára, tehát összesen 8 főnek 19 990
Ft-os áron kínáljuk hétköznapokon kombinált belépője-
gyünket, mely mind a Gyógy- és Strandfürdő, mind a 18
csúszdás Aqua Centrum aquapark szolgáltatásainak igénybe vé-
telét teszi lehetővé.
Akciónk 2020. június 13.-2020. július 15. között él, 4 fel-
nőtt és 4 gyermek (3-18 év közötti gyermek, vagy nappali
tanulói jogviszonnyal rendelkező diák) számára.

Mindenkinek vidámságban és napsütésben gazdag, boldog
nyarat kívánunk! Szeretettel várjuk Önöket!

Ceglédfürdő
2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

Legfrissebb információk, hasznos tudnivalók:
Honlap: www.cegledfurdo.hu

Facebook: https://www.facebook.com/cegledfurdo
Instagram: https://www.instagram.com/cegledfurdo
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rendezvényen dr. Csáky András
polgármester mondott beszédet.
Történelmi visszaemlékezésé-
ben így fogalmazott: „Kevés an-
nál nehezebb történelmi feladat
van, mint eldöntenünk azt, most

mit is teszünk egy száz éve történt, de kö-
vetkezményeiben ma is ható tragédiával.
Gyászolunk vagy ünneplünk? Imádkozunk
vagy kezünket rázzuk az ég felé, hogy ez
megtörténhetett? Gyalázzuk, felelőssé tesz-
szük-e régi vezetőinket, vagy józanul tanul-

mányozzuk a történelmet. Tudomásul vesz-
szük a tényeket, vagy nekimegyünk az előt-
tünk álló falaknak? (…) Önök mindannyian
tudják, hogy az első világháború végén a tri-
anoni békeszerződéssel a Szent István-i
Magyarország elvesztette területének több
mint kétharmadát. És régi lakosainak száma
majdnem egyharmadára csökkent. Nyilván
azt is sokan tudják, hogy ezzel a régi
Magyarország elvesztette a bányáit, az érce-
ket, a sót, az utakat, a vasutakat, a posta-
rendszerét, az egyetemeit… Ez a veszteség
is vég nélkül sorolható. De a gazdasági és
szellemi veszteségnél maradandóbb beteg-
ség rajtunk a történelmi átok, hogy elvesz-
tettük a helyet, Vereckét, ahol Árpád apánk
bevezetett ide minket a Kárpát-medencébe.
(…) De ceglédiként előbb hadd mondjak
valamit arról, amiről soha nem beszélnek.
Arról, hogy milyen jó helyre kerültünk mi
az Isten tenyerén. Még Trianon is ezt bizo-
nyítja. Voltak akkor olyan román >>>

Ezév június 4. a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulója, egyben a
Nemzeti Összetartozás napja. Ceg-
léden a Református templomkertben
álló kopjafánál emlékeztek és tették le
koszorúikat a város vezetői, pártok,
szervezetek képviselői és magánembe-
rek. A 100 éve történt tragédia alkal-
mából 16 óra 30 perckor a város min-
den templomában megkondultak a
harangok.

a

Trianon 100
Hírek
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térképek, amelyek a Tiszánál húzták meg a
román határt, és voltak cseh elgondolások,
amelyek Miskolcot is a magukénak tekintet-
ték. Mi itt maradtunk volna. Igen, itt, az
úgyszólván nem is létező és soha újjá nem
éleszthető Magyarországon.” – mondta be-
szédében a polgármester

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM CENTENÁRIUMÁN
Összetartozásunk tüze! címmel indult civil
kezdeményezés. Cegléden is fellobbant az
Összetartozás lángja emlékezve történel-
münk súlyos terhére, emlékezve az elvesz-
tett erdeikre, hegyeinkre, a szétszakított ma-
gyar családokra.

A CEGLÉDI VÁROSI KÖNYVTÁR Irodalom-
barátok Köre külön is megemlékezett
Trianonról. Az irodalmi kör csapatához
(Baloghné Bori Györgyi, Korondi Rózsa,
Obrácz-Nagy Ágnes, Veres Tamás, Ver-

mesné Karolin, Juhász István) csatlakozott
Hánka Levente, a református templom lel-
kipásztora is. Obrácz-Nagy Ágnes vissza-
emlékezése után Babits szavait hallgatták
meg Trianonról Korondi Rózsa tolmácso-
lásában, majd a Székely-himnusz eléneklé-
se után elhelyezték koszorúikat az emlék-
műnél.

Sütemények a kórháznak
SÜTEMÉNYEKKEL KEDVESKEDETT a Ceglédi
Szakképzési Centrum Unghváry László Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája a ceglédi Toldy
Ferenc kórház dolgozói számára. Az iskola
cukrász és szakács szakoktatói ezzel fejezik
ki köszönetüket a kórház dolgozóinak a ko-
ronavírus veszélyhelyzet kapcsán kialakult
helytállásukért.
A süteményeket Bobál István, a kórház gaz-
dasági igazgatója vette át, és köszönetét fe-
jezte ki az iskola dolgozóinak.

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!

Fagykár
a gyümölcsösökben

JELENTŐS KÁROKAT OKOZOTT A FAGY a
gyümölcsösökben. Az alma, a szilva, a
meggy és a barackfákon is jól látható, mesz-
sze nem lesz annyi termés, mint amennyire
a gazdák számíthattak volna. Hiszen a vi-
rágzás jó termést ígért. Majd márciustól több
hullámban újra fagy jött. CTV

Fotó: Makó András



naptól kezdődően Cegléd város-
ában az alábbi szabályozások
lesznek érvényben:
A 65. életévét betöltött személy
az élelmiszerüzletet, drogériát,
gyógyszertárat, gyógyszert,

gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzle-
tet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben láto-
gathatja. A belvárosi piac esetében ér-
vényben lévő intézkedésekben válto-
zás nem történik. A 65. életévüket
betöltött személyek továbbra is ki-
zárólag 8.00 óra és 10.00 óra között
látogathatják a piacot.
A szabadtéri játszótereket, kondiparkokat
megnyitjuk. Kérjük, hogy ezen helyszínek
látogatásakor fokozott figyelemmel legye-
nek egymásra. A strand és a szabadtéri für-
dő nyitva tarthat és látogatható. A város-
ban működő valamennyi üzlet a veszély-
helyzet elrendelése előtti nyitvatartási ide-
jében tarthat nyitva, és a vásárlók által lá-
togatható.
A vendéglátó üzletek – így különösen az
étterem, a szálloda, a kávézó, a cukrászda,
a büfé, a presszó – kinyithatnak. A ven-
déglátó üzletekben foglalkoztatottak szá-
mára a szájat és orrot eltakaró eszköz

használata kötelező azokon a területeken,
amely a vendégek által látogatható. A 1,5
méteres védőtávolság megtartásához szük-
séges feltételek biztosítása a vendéglátó
üzlet üzemeltetőjének kötelessége, a védő-
távolság betartása minden vendég számára
kötelező!
A városban működő szálláshelyek fogadhat-
nak vendéget, a vendégek számára az ott
tartózkodás megengedett.
A temetések és a vallási közösségek szertar-
tásai megtarthatók.
Május 31. napjáig a Hivatalban megrende-
zésre kerülő polgári házasságkötéseken – a
házasulandókat és a tanúikat kivéve – leg-
feljebb 20 fő vehet részt. 2020. június 1.
napjától a házasságkötéseken megjelent sze-

mélyek számát a házasságkötő terem be-
fogadóképessége limitálja.
Június 1. napjától a temetést, vala-
mint a házasságkötést követő csalá-
di rendezvény megtartható, ha a

résztvevők száma nem haladja meg a
200 főt. A házasságkötés és az azt követő

rendezvény ugyanezen naptól kezdve ven-
déglátó üzletben, valamint szálláshelyen is
megtartható és azon zenés szolgáltatás biz-
tosítható.
Szigorú higiénés szabályok és alapelvek be-
tartása mellett fokozatosan újraindulnak a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői el-
látások, a fogászati alapellátás és szakellá-
tás, a járóbeteg szakellátás és a diagnoszti-
kai ellátások. Ez még nem jelenti a vész-
helyzet előtti betegellátási rendhez való
visszatérést! Minden ellátási formában töre-
kedni kell továbbra is a >>>

Visszatér az élet Cegléd városába is,
miután május 18-tól a vonatkozó
kormányrendeletek értelmében a ki-
járási korlátozás Pest megyében is
megszűnt. Cegléd Város Önkormány-
zata közleményt adott ki az érvényes
helyi szabályozásokkal kapcsolatban,
Dr. Diósgyőri Gitta jegyző pedig a hi-
vatali ügyintézés szabályozásáról tá-
jékoztatott.

e
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távkonzultációval történő ellátásra. A rendelő-
ben történő, személyes találkozással járó vizs-
gálatokra (előzetesen telefonon, e-mail-en
vagy az orvos által meghatározott egyéb elekt-
ronikai felületen történt) távkonzultációt kö-
vetően kerülhet sor időpont egyeztetés után.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kijárási korlátozás megszűnik, azonban a ve-
szélyhelyzet továbbra is fennáll! A korláto-
zások feloldását illetően a fokozatosság el-
vét követjük.
A 168/2020. (IV.30.) Korm.rendelet 2.§-a ér-
telmében az előírt 1,5 méteres védőtávolság
megtartandó, és az üzletekben, tömegközle-
kedési eszközökön az orrot, szájat eltakaró
eszköz használata kötelező. A szabályok
betartását a rendőrség és a közterület-
felügyelet ellenőrzi!” – szól az ön-
kormányzat hirdetménye.
Dr. Diósgyőri Gitta Cegléd város
jegyzője a hivatali ügyfélfogadással
kapcsolatban adott ki közleményt:
„A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban 2020. május 18. napjától a személyes
ügyfélfogadás kizárólag előzetes – telefonon
vagy e-mail útján történő – időpont egyezte-
tést követően történhet, az ügyintézővel
megbeszélt időpontban.
Az időpont egyeztetésre és esetleges telefo-
nos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett
szervezeti egység alábbi telefonszámain van
lehetőség hivatali munkaidőn belül (hétfő
8:00-18:00, kedd-csütörtök 8:00-16:00, pén-
tek 8:00-14:00 óra között):
Titkárság: 0653/511-404 és 0653/511-405
Hatósági Iroda: 0653/511-454, 0653/511-
416, 0653/511-423
Beruházási Iroda: 06 53/511-426, 0653/511-430,
Szervezési Iroda: 0653/511-436, 0653/511-427
Pénzügyi Iroda: 0653/511-443, 0653/511-442
Adóhatósági Iroda: 0653/511-450, 0653/511-
451, 0653/511-449
Anyakönyv: 0653/511-462, 0653/511-463
Szociális ügyek: 0653/511-400 és a 326, 366
mellék
A hivatal emailcímei és telefonszámai a
www.cegled.hu honlapon megtalálhatók.
A polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői
fogadóórák 2020. június 1-jétől a szokásos
rendben lesznek megtartva.”

Kinyitottak a játszóterek
BEFEJEZŐDTEK A JÁTSZÓTEREK TISZTÍTÁSI,
fertőtlenítési munkái Cegléden, így az ösz-
szes játszótér megnyitásra került a gyerme-
kek és a szülők számára. – erről Mótyán
Krisztián, a Várvag Nonprofit Kft. vezetője
tájékoztatott.
„A pandémiás helyzet fennálltáig heti két al-
kalommal fertőtlenítésre kerülnek a játszó-
terek, és kérjük, hogy a távolságtartásra vo-
natkozó előírásokat mindenki tartsa be.” –
szól a közlemény.

Megnyitottak az óvodák,
bölcsődék

MÁJUS 25-ÉN – EREDETI NYITVA
TARTÁSSAL és ellátotti körrel – kinyi-

tottak a Cegléd Város Önkormányzata
fenntartásában működő gyermekintézmé-

nyek. – erről jelentetett meg közleményt dr.
Csáky András polgármester.
„A rendkívüli szünet elrendeléséről szóló
polgármesteri határozat visszavonásával va-
lamennyi kisgyermek az eredeti intézmény-
egységben lesz jogosult a szokásos ellátásra,
gondozásra, nevelésre. Ez alól kivételt ké-
peznek a Fűtőház Utcai Tagóvoda óvodásai,
akiket a Lövész utcai székhely óvoda, vagy
korábbi átíratás esetén a szülők által kivá-
lasztott óvoda fogad.
A nyitás ellenére – figyelemmel a járvány-
helyzet előre nem látható alakulására – a
nyár végéig nem tarthatnak rendezvényt a
gyermekintézmények.
Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a
bölcsődések, óvodások gyermekétkeztetését
május 25-étől kizárólag az intézményekben
tudjuk biztosítani, vagyis csak abban az
esetben, ha a kisgyermek bölcsődébe, óvo-
dába jár. Az iskolás gyermekek önkormány-
zati étkeztetését egyelőre változatlan körül-
mények közt oldjuk meg.” – szól a közle-
mény.
Az óvodák és bölcsődék nyitásával egy idő-
ben a polgármester és a város egészségügyi
referense érintésmentes hőmérőket vitt min-
den intézménybe.

covid19



annak hagyományok, amelyeket
egy vírus sem szakíthat meg! Ami-
kor megváltozik a forma ragaszkodj
a tartalomhoz! 54 laskafőző csapat
szállt idén ringbe, 500 főt mozgat-
tunk meg Komarno-tól, Hajdúszo-

boszlón, Gyergyószentmiklóson, Csemőn át
Ceglédig. Hét helyszíni tudósítást készítettünk.
A rekord elmaradt, de a hagyomány él! És ez az
igazi lokálpatriotizmus. Június első hétvégéje
Cegléden ismét a laskatésztáé volt. – számolt be

lapunknak Détári-Lukács Ágnes, a Kossuth
Művelődési Központ vezetője.
A laskaételek ünnepén két versenyt hirdettek:
a Legszebb tálalás címűben fotót vártak a ver-
senyzőktől, a Legjobb ízvilág versenyében
pedig az otthon készült laskaremekből a szer-
vezőknek kellett elszállítani egy adagot.
Mindkét versenyben négy kategóriában lehe-
tett nevezni: Klasszikus laskaleves, Öregleb-
bencs, Laska kicsit másként és Profi szaká-
csok által készített ételek kategóriában.

A 2020-as online laskafőzőverseny első helye-
zettjei: Legjobb ízvilág - Klasszikus laskaleves
kategória: 1. Ceglédi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat; Laska kicsit másként kategória: 1.
Ceglédi Magyar Nóta Egyesület; Öreglebbencs
kategória: 1. Vótmá (Városvédők Ifjúsági Tago-
zat); Profi kategória: 1. Ecser Laska Pista; Leg-
szebb tálalás: 1. Bakos Alexandra (Gyergyó-
szentmiklós); Laskafőzőverseny abszolút győz-
tese: Vótmá (Városvédők Ifjúsági Tagozat); Al-
polgármesteri különdíj: Kertész János; Toborzó-
verseny díjazottja: Széchenyi úti óvoda

Június 6-án online főzőversenyt hirde-
tett – rekordkísérlettel – a Kossuth Mű-
velődési Központ. A laskaételek ünne-
pén 54 csapat mérte össze főzőtudo-
mányát több kategóriában az ország
minden sarkából, de még a határon
túlról is pályáztak laskaétellel.

v

Laska online
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alóban lassan éled a város és re-
méljük enyhülnek néhány héten
belül a rendezvények tartásának
korlátai is. Egyelőre zárva van a
„művház” és az udvaron tarthat-
nak az eddig itt működő csopor-

tok találkozót, de bizakodóak vagyunk és már
tervezünk a nyárra. Először az elmaradt kon-
certeket pótoljuk: a Jazzpéntek sorozat kon-
certjeit szabadtéren, az udvaron tartjuk meg
június végétől – korlátozott létszámmal és a
vonatkozó szabályok betartásával. – számolt
be a tervekről az igazgató. – Jövő héten Ba-
baruha börzét tartunk szintén az udvaron, a
meghirdetett táborok pedig lassan megtelnek.
- Nagyobb rendezvényt mikorra terveznek?
- A jelenlegi szabályozás szerint augusztus
15-ig nem lehet nagyobb tömegrendezvényt
tartani, így augusztus 20-át tervezzük az el-
ső városi nyilvános rendezvénynek.

- A rendkívüli intézkedésekkel jelentős hát-
rányba került a „művház”, milyen módon
pótolták a kulturális programokat ebben a
helyzetben?
- Saját gyártású online tartalmaink a Kos-
suth Művelődési Központ Facebook oldalán
voltak elérhetők. Az állandó tartalmak kö-
zött Mesepercek, a KMK kiscsoportjai vide-
ói, online filmklub, online színház előadá-
sok ajánlása, Kultúrtörténeti pillanatok – a
művelődési központ múltjának felidézése,
az elmaradt zenés előadások művészeinek
videóüzenete (Járai Márk, Vecsei H. Miklós
– Szabó Balázs) és Cegléddel kapcsolatos
helytörténeti cikkek, kvízek voltak láthatók.
Alkalmi tartalmak között a születésnapi
rajzpályázatot emelném ki, itt 60 pályamű
érkezett, 3 kategóriában, az intézmény újra-
nyitása után kiállítjuk majd a rajzokat. Az
ünnepekhez kapcsolódva sokféle tartalom
volt látható. Kiemelkedően népszerű volt az
idei ballagók tablóinak bemutatása és a
gyermeknapi fotópályázat is. A Ceglédi Al-
kotók Egyesületének online kiállítása és a
ceglédi hírességek gyerekkori képeit bemu-
tató játék is nagyon látogatott volt.
A gyermeknap egyik programja, a Katicakereső
már offline program volt. Családi séta során a vá-
ros több pontján lehetett megtalálni a kis ajándé-
kokat. Laskafesztivál helyett az online laskafőző
versennyel pedig több mint 500 embert mozgat-
tunk meg országszerte, sőt még a határon túlról is.

A járványhelyzet enyhülésével lassan
visszatér az élet Ceglédre is. A karan-
tén-üzemmód után most már – a ren-
delkezések betartásával – kulturális
rendezvények szervezésére is mód nyílik.
Détári-Lukács Ágnessel, a ,,Kossuth
Művelődési Központ” Nonprofit Kft.
vezetőjével beszélgettünk az offline és
online programokról.

v

Kulturális élet: online és offline

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu
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Koncert tévétoronyból
SZOKATLAN HELYSZÍNEN, A CEGLÉDI tévéto-
rony 9. emeletéről, 36 m magasságból adott
mini koncertet május 30-án szombaton dél-
előtt a ceglédi Rocksuli csapata. Az 5 perces
flashmob-ban az LGT – Nem adom fel! című
számát adta elő az iskola tanári zenekara. A
szervezők a Szentháromság térre hívták az
érdeklődőket, de jól látható volt a torony a
Kossuth Ferenc utca Polgármesteri Hivatal
oldalából, Pesti útról, Eötvös térről is. Az
éneklésbe a közönség is bekapcsolódott.

Ceglédi alkotók
online tárlata

A KORONAVÍRUS MIATT TÖBB KIÁLLÍTÁS on-
line kerül megtartásra Cegléden. Ilyen a
Ceglédi Galéria igényesen összeállított ceg-
lédi alkotókat bemutató sorozata, melyet
most az intézmény Facebook oldalán osztot-
tak meg a nagyközönséggel. A képeken lát-
hatók a művészek alkotás közben és a vég-
eredményként született műalkotások is, me-
lyeken feltűnik, hogy a karantén miatt több
idejük jutott idén az alkotásra, mert nagyon
szép lett az idei termés.
„Májusban került volna sor a Ceglédi Alko-
tók Egyesülete képzőművészeti szekciójának
legújabb munkáit bemutató kiállításra a
Ceglédi Galériában. A tárlat megvalósul, de

az online térben. A résztvevő 19 alkotó mun-
káit külön-külön posztokban tesszük köz-
kinccsé, s a végére egyetlen albumba ren-
dezve áll majd össze az idei képzőművészeti
tárlat. Fogadják jó szívvel a következő he-
tekben bemutatásra kerülő alkotásokat, gyö-
nyörködjenek bennük, gazdagodjanak álta-
luk, szerezzenek mély benyomásokat!” – szól
az online tárlat ajánlója.

Rendőrrobot a piacon
NAGY SIKERT ARATOTT A CEGLÉDI Rendőr-
kapitányság május 26-ai rendhagyó kitele-
pülése a helyi piacon. A kihelyezett plakátok
alapján ezúttal nem igazi rendőr, hanem egy
robot adott tanácsokat a lakosság számára a
kerékpárlopások, gépkocsifeltörések és a
zseblopások megelőzésének érdekében. Az
állományhoz tartozó szerkezet robothangon
szólította meg a közönséget.
A robotzsaru hétköznapi kérdéseket is feltett
a résztvevőknek, minthogy otthonukban el-
zárták-e a gázt, lezárták-e autójukat, kerék-
párjukat, illetve hogy biztonságos helyen
tartják-e pénzüket. Az emberek érdeklődését
felkeltette a nem mindennapi egyenruhás,
akinek készséggel válaszoltak.

Fotó: Kisfaludi István
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Ceglédi költő
a legjobbak között

KÖZEL HATEZER LEVÉL ÉS NYOLCEZER vers
érkezett arra a pályázatra, amelyet a Kossuth
Rádió, a Magyar Írószövetség és a Petőfi
Irodalmi Múzeum indított április 11-én, a
Költészet napján profi és amatőr kategóriá-
ban és amelyhez az Anyanyelvápolók Szö-
vetsége is csatlakozott. A neves díjazottak
között Veres Tamás ceglédi költő-író is el-

mondhatja versét a Kossuth Rádió Vers nap-
ról napra című műsorában.
„Az MTVA fődíjasai az amatőr kategóriában
Fogarasy Attila és Nagy Ildikó lettek. Díja-
zott még Kuklis Gergely, Mosoni Viktor és
Vitéz Kata. Velük és verseikkel szintén talál-
kozhatnak majd hallgatók különböző műso-
rainkban. Az Írószövetség százezer-százezer
forintos nyereményt ajánlott fel profi kate-
góriában. A győztes Szondy-Adorján György
és Farkas Gábor lett. Rajtuk kívül Zsille
Gábor, Czigány György, Filep Tamás, Regős
Mátyás, Veres Tamás, Lázár Balázs, Simon
Adri, Suhai Pál, Bodor Gergely és Lajtos
Nóra saját hangon mondják majd el versei-
ket a Kossuth Rádió Vers napról napra című
műsorában.” – számolt be a rádió.

Háttérmunkák
a múzeumban

TOVÁBBRA IS ZÁRVA TART A CEGLÉDI Kossuth
Múzeum. A intézményben azonban ezekben
a napokban sem szünetelnek a háttérmunkák.
– Vendégeket nem fogadunk, rendezvényeink
nincsenek, ám ettől függetlenül dolgozunk
tovább. Van, aki otthonról teszi ezt, például
a néprajzos kollégánk. Ugyanakkor számos
olyan tevékenység akad, amelyet csak ide-
benn lehet elvégezni. Egy múzeumban a kö-
zönség által nem látott munkálatok is na-
gyon fontosak – tájékoztatott az aktuális fel-
adatokról a múzeum igazgatónője. Reznák
Erzsébet elmondta, munkatársával együtt a
történeti gyűjteményt fotózzák végig, emel-
lett folyik a digitalizálás elkészítése, a
szkennelés is.
Megtudtuk, a kiállítóhely számára nagy je-
lentőséggel bír az egykori ceglédi fogolytá-
bor kutatása.
– Ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak tár-
gyalások, projektek, amelyekben mi is benne
vagyunk. Múlt héten például a Hadtörténeti
Múzeum munkatársai látogattak el hozzánk,
akikkel tömegsírokat kerestünk fel – összeg-
zett Reznák Erzsébet. BAON

Perbeszédversenyt nyert Budai Kata
AZ ÉMILE NOËL EURÓPAI UNIÓS Perbeszédversenyben idén a ceglédi Bu-
dai Kata, 2017-ben végzett gimnazista csapata az első helyet érte el. Az
ELTE ÁJK hagyományos megmérettetésén 59 csapatban összesen 133 hall-
gató vett részt. A rekordszámú jelentkezővel lebonyolított verseny témája a
védjegylicencia megállapodás versenykorlátozó jellegének vizsgálata volt.
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Kezdődhet a kerékpárút
kivitelezése

MÁJUS 21-ÉN ÁTADTÁK A NAGYKŐRÖS táb-
lától a Gaál kastélyig tervezett kerékpárút
munkaterületét. A kivitelezővel való szerző-
déskötést követően elkészültek a kiviteli ter-
vek, melyek jóváhagyásra megküldésre ke-
rültek a Magyar Közút Zrt-nek. A munkate-
rület átadást követően elkezdődnek a nyom-
vonalba eső elektromos és távközlési háló-
zatok kiváltásai.

Csemő mobilon
ELKÉSZÜLT A CSEMŐ MOBILTELEFONOS app-
likáció. A tartalmak már elkészültek, jelenleg
a teszt üzemmód zajlik, miközben elindult a
nyilvánosságra hozatali eljárás. Néhány héten
belül az alkalmazás letölthető lesz androidos
készülékekre a Play Áruházból, Apple készü-
lékekre az App Store-ból. A Csemő appliká-
ció ingyenes lesz a felhasználók számára.

„Az alkalmazással az önkormányzat célja
az, hogy valós idejű információkat kaphas-
son a lakosság. Előnye a közösségi oldalak-
kal szemben, hogy nem ömlesztve zúdulnak
ránk a hírek, mi magunk választhatjuk ki,
éppen mire vagyunk kíváncsiak. Az appliká-
ció különlegessége a lakossági bejelentés
funkció. Ha kátyút, kidőlt fát vagy akár ille-
gális hulladékot lát, egy fotó és egy rövid le-
írás kíséretében rögtön be tudja jelenteni a
problémát, megadva a pontos GPS koordi-
nátákat vagy bejelölve a helyet a térképen.”
– számolt be az alkalmazásról dr. Lakos
Roland polgármester.

„Mi egy vérből
valók vagyunk”

JÚNIUS 4-ÉN A TIRANONI BÉKEDIKTÁTUM
aláírásának centenáriumán emlékkövet avat-
tak Kocséron. Nyitó gondolataiban Hriagyel
Csaba polgármester hangsúlyozta a határon
túli testvértelepülésekkel (a Felvidéken
Udvard, Erdélyben Zágon, a Vajdaságban
Bácsfeketehegy) való élő kapcsolat fenntar-
tásának fontosságát, majd Földi László or-
szággyűlési képviselő emlékezett a száz év-
vel ezelőtti eseményekre.
Az emlékkő leleplezése után Kocséron is
kigyúltak az emlékezés fényei csatlakozva
ezzel a közös Kárpát-medencei kezdemé-
nyezéshez. Az emlékkő hivatalos felavatá-
sára és megáldására tervek szerint augusz-
tus 20-án kerül majd sor, remélhetőleg ak-
kor már a testvértelepülések képviselőinek
részvételével.
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Megújul a gimnázium
MEGKEZDŐDÖTT A NAGYKŐRÖSI Arany János
Református Gimnázium felújítása. „A több
mint száz éve épült iskola energetikai felújítá-
sa során az épület födémszigetelésére, valam-
ennyi homlokzati nyílászáró cseréjére, világí-
táskorszerűsítésre, fűtéskorszerűsítésre és
napelemes áramtermelő kiépítésére kerül sor.
A korszerűsítés egyedi kormánydöntés alapján
Európai Uniós támogatással, a tulajdonos és
fenntartó Nagykőrösi Református Egyházköz-
ség beruházásában valósul meg. Saját forrás-
ból a teljes külső homlokzatfelújítás, belső fes-
tés és az összes mosdó felújítása is megtörté-
nik.” – írták az intézmény közösségi oldalán.

4,7 milliárd forint
támogatás

NYOLCVANHAT PEST MEGYEI VÁLLALKOZÁS
nyert el több mint 4,7 milliárd forintot esz-
közberuházásainak támogatására és munka-
helyeik megtartására.
Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte: a
pályázati kiírásra több mint négyszeres túl-
jelentkezés volt, ezért a Pénzügyminisztéri-
um vizsgálja a meghirdetett keretösszeg
emelésének lehetőségét. A mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztésére irányuló
pályázat célja, hogy támogassa a Pest me-
gyei vállalkozások eszközbeszerzését, a ver-
senyképességük növelését és a munkahelyek
megtartását. A támogatás összege cégenként
a 300 millió forintot is elérheti. A termelő-
eszközök, gépek beszerzése mellett a pályá-

zat keretében lehetőség van új informatikai
eszközök és gyártási licenc vásárlására, in-
formációs technológiai fejlesztések megva-
lósítására is – ismertette Varga Mihály.
A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a Pénz-
ügyminisztérium várhatóan még idén újabb
pályázatot hirdet Pest megyei szállodák,
panziók, kis- és középvállalkozások fejlesz-
tésére költségvetési forrásból.

Ruttner-díj
A „DR. RUTTNER BÉLA, A NAGYKŐRÖSI
Születésekért Alapítvány” kuratóriuma két
nagykőrösi diáknak adott át ünnepélyesen –
a tanulmányaik támogatásához – adományt
május 29-én, az Arany János Református
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
dísztermében. A szűk körű eseményen Dr.
Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea a gimnázium
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, be-
szédét a köszönet szavaival zárta: „Nagyon
szépen köszönöm még egyszer a Kuratóri-
umnak a fölajánlását, egyáltalán, hogy a
Gimnáziumra gondolnak. (…) Hogyha ilyen

felajánlás érkezik és egy ilyen megkeresés,
akkor hálával tölti el szívünket, hogy tudunk
gyerekeknek segíteni.”
A két adományozott – Medgyesi Enikő és
Nagy Márton – kis műsorral köszönte meg a
Kuratórium tagjainak az adományt.
Dr. Ruttner György édesapjának, az alapítvány
névadójának, Dr. Ruttner Bélának életét, szak-
mai elhivatottságát, a nagykőrösi egészségügy,
szülészet melletti fáradhatatlan és megtörhe-
tetlen elkötelezettségét elevenítette fel. A fel-
szólalást archív fotók kivetítése kísérte.



Hősi halott, ceglédi
vitézekre emlékeztünk

A KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND (KVR)
ceglédi rendtársai, a közelgő Hősök Napja
alkalmából május 29-én koszorúzással egy-
bekötött, csendes megemlékezést tartottak

három helyszínen. A Hősök Emlékművénél
és az Újvárosi temetőben lévő két hősi ha-
lott, vitéz dr. Udvardy Viktor főhadnagy és
vitéz Nagy Lázár főtörzsőrmester sírjánál.
Erre az alkalomra a ceglédi vitézek nemcsak
rendbetették a két sírt, hanem vitéz Diósi Pál
rendtársuk mindkét sírkőre utólag felvéste és
felfestette a hősi halott vitézek hiányzó felira-
tait. A Vitézi Rend és a magyarság érdekében
kifejtett, odaadó munkájáért és a vitézi hadisí-
rok ápolásáért a Kárpát-medencei Vitézi Rend
Vitézi Széke, vitéz Diósi Pál részére a „Bronz
Érdemkereszt” kitüntetést adományozta.
A megemlékezésen vitéz Bartha Barna,
nemzetes Bekő Dezső, vitéz Diósi Pál, nem-
zetes Gáll Sándor, Polgár Judit nemzetes
asszony, vitéz Korondi Miklós Pest megye
székkapitánya, vitéz Spindelbauer Attila és
vitéz Sivók Lídia rendtársak képviselték a
Kárpát-medencei Vitézi Rendet.

vitéz KORONDI MIKLÓS székkapitány

Pünkösd az Ipartestületnél
PÜNKÖSDI VIGADALOMMAL INDÍTOTTA a
Cegléd és Térsége Ipartestület tagsága a ka-
rantén feloldását. A szabályokat betartva a vá-
rosban elsőként rendeztünk Kiss Attila borász
közreműködésével borkóstolót. A hársfa alatt a
hárslevelű elfogyasztásához és a jókedv foko-
zásához Hernádi Péter lágy dallamokkal járult
hozzá. Napsütéses időben gyönyörű illatos ró-

zsák társaságában örömmel társalogtak az ipa-
ros hölgyek, urak. Az alkalomra megnyitottuk
felújítás alatt lévő pincénket megtekintésre,
hogy még izgalmasabb legyen a nap! Távo-
záskor többen megjegyezték jobb lett a közér-
zetük és felért egy infúziós kezeléssel! A to-
vábbiakban készülünk egy kerti partira és köz-
gyűlésre. A részletekről Facebook oldalunkon
tájékozódhatnak az érdeklődők. Isten éltese a
tisztes iparost! SPINDELBAUER ATTILA elnök
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Mi parkunk, mi kertünk
JÚNIUS 15-IG VÁRJÁK A CEGLÉD Város Ön-
kormányzata és a VÁRVAG Nonprofit Kft.
által meghirdetett Környezetszépítési Program
keretében kiírt „Mi parkunk, mi kertünk” rajz-
pályázatra az óvodás és általános iskolás gyer-
mekek jelentkezését. Jelentkezési lap letölthe-
tő a www.varvag.hu és www.cegled.hu web-
oldalakról, vagy beszerezhető személyesen a
VÁRVAG Nonprofit Kft. székhelyének előte-
rében (2700 Cegléd, Gubody u. 28.).

Megújult a vasúti aluljáró
ÚJJÁSZÜLETETT A BUDAI ÚTI VASÚTI ALULJÁRÓ:
a falak és a korlátok is új festést kaptak.
„Éppen festik a vasúti aluljárót a Budai
úton. Vajon meddig marad ilyen? Őrizzük
meg ameddig lehet. A szerelmes üzeneteket
ide is fel szabad tölteni! (Nem a falra!)” –
számolt be dr. Ferenczi Norbert a körzet
önkormányzati képviselője a „Budai út” kö-
zösségi oldalon.
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BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP
ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.
Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386
www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

�

Kupon

10 éves a Buda-Házépítő Kft!
5645 Ft/m2

Patagónia Falburkolat:
/10 m2-ként ajándék Impregnáló/

Kuponkód: SALE CSEMPE 10%
2020.06.11-06.21-ig

Hozza magával a kupont és

10%
kedvezményt kap
minden burkolat árából!

Műfű
Készletről
azonnal,

különböző
méretben

Terran Renova Plus Color system bevonat: 235 Ft/db

Zsindely hódfarkú barna: 2.145 Ft/m2

EPS 80 10 cm: 1.595 Ft/m2

Zsalukő 15: 495 Ft/db

KÉSZLETKISÖPRŐ AJÁNLAT:
White fali csempe 24,5x 37,5: 1799 Ft/m2

Akril egyenes kád 170x70x39:

27.959 Ft/db

65 cm fürdőszobaszekrény készletről
kompletten /tükör+mosdó+alsóbútor/: 49.198 Ft/db

Bramac Duna Merito Plus: 238 Ft/db
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Beszélgetéseim
KORRAJZKÉNT IS HIÁNYPÓTLÓ KÜLÖNLEGES
könyv megjelenéséről egyeztetett a kiadást
támogató Kővári Pállal és a szerzővel,
Koltói Ádámmal a könyvet kiadó Panoráma
Média Kft. ügyvezetője Krizsán Ervin május
4-én. A Cegléd Város Önkormányzata 2019-
es kulturális keretéből is támogatott, ha-
marosan nyomdába ke-
rülő vastag kötésű
„Beszélgetéseim” cí-
mű képes kiadvány-
ban Koltói Ádám
Ceglédi Panorámában
is megjelent, a város
közéletének elmúlt éve-
it meghatározó emberek-
ről készült portré interjúi
jelennek majd meg.
„Ősi igényünk megismerni
a nagyvilágot, ugyanígy
élénk a kíváncsiságunk saját
„kisvilágunkra”, benne elsősorban az embe-
rekre. Azokra, akikkel egy életkörben vagyunk.
Ők a személyes vagy névből adódó ismerőseink.
„Lakostársaink”. Ceglédiek. Sokszor kiderül,
hogy tudomásunk felszínes, a jellem nyíltabb
feltárásához – megértéséhez! – több figyelem és
empátia szükségeltetik. (…) Ezt szeretném be-
mutatni azokkal a beszélgetésekkel, interjúkkal,
amelyeket ceglédi emberekkel folytattam, illet-
ve készítettem. Bár ezek nem adatközlő élet-
rajzok vagy szociográfiai írások, a jellembemu-

tatás mögött – mint a színpadon sze-
replő hátterében – megjelennek a kör-
nyezet képei.” – nyilatkozott a közel
100 portrét szerző Koltói Ádám.
A szerző dr. Koltói Ádám tizenöt
évig szerkesztette a Ceglédi Kék
Újságot; a Cegléd Rádióban több
száz emberrel készített interjút; a
Kossuth Művelődési Központ-

ban kamarabeszélgetéseket vezetett Cegléd
ismert személyiségeivel; számos előadást
tartott, kiállításokat nyitott meg, műsorokat
szerkesztett, jelenleg a Ceglédi Panorámában
jelennek meg írásai. A portrékat nagyrészt
Kisfaludi István művészi igényű fotói teszik
majd hitelesebbé, életszerűbbé.
A Ceglédi Panoráma gondozásában került
már kiadásra hasonló könyv néhány éve „Ar-
cok-képek Ceglédről” címmel, melyben dr.
Szabó Alfréd már nem élő, híres ceglédi sze-
mélyekről készült írásai lettek összegyűjtve.

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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Ceglédi közszereplők –
gyerekként

MIVEL A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI Központ idén
nem tudott gyermeknapot szervezni, így játékra
hívta a gyermeklelkű felnőtteket, hogy közösen
idézzék fel az ő gyermekkorukat. A játékban
összesen 32 ceglédi közszereplő vett részt a fo-
tójával. A kvíz több, mint 8000 embert ért el, a
tippelők pedig mindenkit felismertek a felisme-
rést felirattal segítő képeken! „Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a 2020-as gyermeknapi
fotókvíz játékunkban való részvételt! Öröm volt
látni, hogy városunk ‘nagyjai’ is voltak bájos
gyerekek! Csatoltan küldjük az elkészült baba-
tablót.” – osztotta meg lapunkkal a hírt a szer-
vező Détári–Lukács Ágnes ügyvezető igazgató.

1. Czigány Dóra, 2.Földi László, 2. Hege László, 4. Kónya
Ágnes, 5. Banai Szilárd, 6. Kármán Sándor, 7. László Ágnes, 8.
Magyar László, 9. Szatmári Gábor, 10. Krizsán Ervin, 11.
Lőrincz Tamás, 12. Süveges András, 13. Kottes Anikó, 14.
Volter Etelka, 15. Mótyán Krisztián, 16. Reznák Erzsébet, 17.
Ványi Zsolt, 18. Fodor Gábor, 19. Csáky András, 20. Lőrincz
Viktor, 21. Ádám Ildikó, 22. Szűcs Ádám, 23. Diósgyőri Gitta,
24. Hegedűs Ágota, 25. Szecsődi Péter, 26. Détári-Lukács
Ágnes 27. Imregi Tibor

1.

4.

7.

10.

13. 14. 15.

11.

16. 17. 18.

12.

8. 25. 26. 27.9.

5. 6.

2. 3. 19.

22. 23. 24.

20. 21.
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Tűzeset Cegléden
TŰZ KELETKEZETT EGY LAKATLAN ÉPÜLET
két helyiségében Cegléden, a Felház utcában.
A tűzoltók kiérkezésekor az épületben nem
tartózkodott senki, a tűz nem terjedt tovább. A
lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották
el, majd vizsgálták át az ingatlant. – tájékozta-
tott Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Közúti balesetek
AUTÓBALESET TÖRTÉNT MÁJUS 26-ÁN este
Cegléden a Jászberényi úton, ahol egy au-
tó a felüljárón eddig tisztázatlan körülmé-
nyek között letért az útról, majd a szalag-
korlátot átszakítva az útmenti árokba haj-
tott. A sofőr maga szállt ki a gépjárműből,
de mivel a helyszínen az ittasság gyanúja
felmerült a Ceglédi rendőrkapitányság
munkatársai vérvételre kísérték. A ceglédi
hivatásos tűzoltók a gépjárművet áramtala-
nították és átvizsgálták.

LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, VILLANYOSZLOPNAK,
majd egy betonkerítésnek ütközött egy sze-
mélygépkocsi június 7-én hajnalban Ceg-
léden, az Alszegi út és a Szarka utca keresz-
teződésében. Az autóban ketten utaztak,
mindketten önerejükből elhagyták a gépko-
csit. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtala-
nították és átvizsgálták a járművet, majd biz-
tosították a helyszínt. Az ütközés következ-
tében az oszlop eltört, a cseréjéről a szolgál-
tató gondoskodik.

LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÖT MÉTER MÉLY
csatornába hajtott és az oldalára borult egy
utánfutót vontató személyautó június 1-én
délután Abony és Kőröstetétlen között. Az
autóban ketten utaztak, az egyikük a roncs-
ba szorult. A ceglédi hivatásos tűzoltók fe-
szítővágó segítségével a beszorult embert a
roncsból kiszabadították, majd áramtalaní-
tották és átvizsgálták a járművet. – adott tá-
jékoztatást Csámpai Attila a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
szóvivője.

Fotók: PMKI Cegléd http

Fotó: Farkas Zsolt
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Fotó: PMKI Cegléd http

Emberkereskedelem,
prostitúció Abonyban

SZEMÉLYI SZABADSÁGÁTÓL MEGFOSZTOTT
személy sérelmére, erőszakkal, fenyegetés-
sel, kizsákmányolás céljából elkövetett em-
berkereskedelem és más bűncselekmények
megalapozott gyanúja miatt folytat nyomo-
zást a rendőrség F. Mihály 31 éves és F.
Sándor 25 éves abonyi, valamint F. Mihály
50 éves szolnoki lakosok ellen.
A 31 éves férfi 2017 tavaszán szerelmi kap-
csolatot színlelt egy lakásotthonban nevel-
kedő lánynak, aki emiatt hozzá költözött. F.
Mihály néhány hét együttélés után megpró-
bálta rábeszélni barátnőjét, hogy dolgozzon
neki prostituáltként, azonban a sértett ebbe

nem ment bele. Ezt követően valamilyen
kábító hatású szert itatott a lánnyal, akinek
így megtörte az akaratát, és egy hónapon
keresztül dolgoztatta. A szexuális szolgál-
tatással szerzett összes pénzt elvette tőle, és
abból tartotta el magát. A nőt F. Mihály és
testvére –, aki a nő szállításában és eseten-
ként a felügyeletében is részt vett –, F.
Sándor is többször fenyegette, alkalman-
ként meg is verték.
Az egyik nőt hosszabbítókábellel megosto-
rozta, egy kiskorú lánynak pedig több csont-
ját is eltörte és úgy dolgoztatta; neki végül
egy kuncsaft segített megszökni. POLICE.HU

Szélvihar
A CEGLÉDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓKNAK is munkát
adott a viharos erejű szél a június 4-én. Csütör-
tökön délután Cegléden a Kőrösi úton derékba
tört egy nagyméretű fa, úttestre dőlt és forgalmi
akadályt okozott. A ceglédi hivatásos tűzoltók
motoros láncfűrésszel darabolták össze a fát,
majd szüntették meg a forgalmi akadályt. Szin-
tén Cegléden, a Béla utcában egy nagyméretű
ág leszakadt, veszélyeztetve az arra közlekedő-
ket. A letört ágat a ceglédi tűzoltók összedara-
bolták és eltávolították. Az éjszaka folyamán
Abony és Szolnok közötti vasúti pályaszakasz-
ra dőlt egy nagyméretű fa. A kidőlt növényzetet
a ceglédi hivatásos tűzoltók távolították el, meg-
szüntetve ezzel a veszélyhelyzetet. – adott tájé-
koztatást Csámpai Attila a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
NAGYKŐRÖSÖN A VÁROSKÖZPONTBAN a Hő-
sök terén dőlt ki ugyancsak június 4-én, csü-
törtök este egy vasfa, melyre egyébként az jel-
lemző, hogy ágai erősek és nem hajlamos a faj
a dőlésre. A szakemberek által megvizsgált,
egészséges fa úgy dőlt ki, hogy a körülötte lé-
vő emlékművekben nem tett kárt. A nagykőrö-
si tűzoltók még tegnap este biztosították, hogy
ne veszélyeztesse a forgalmat, valamit elszala-
gozásra is került a terület. Péntek délelőtt meg-
történt a törzs és az ágak eltávolítása.
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Nem bírta elviselni a háza
előtt parkolókat

GYILKOSSÁGGAL KEZDETT FENYEGETŐZNI
egy ceglédi férfi, mert elege lett abból, hogy
folyton a kapuja elé parkolnak. Korábban la-
punk már közzé tett egy olvasói levelet és
képet egy bántalmazott hölgytől, akinek
annyi volt a bűne, hogy elhaladt gyermeké-
vel a férfi háza előtt.
„A korábban átlagos polgárként élő B. V. Cs.
pont egy óvodával szemben lakik és nem bír-
ta elviselni, hogy a szülők, autójukkal mindig
az ő ingatlana előtt állnak meg reggel és dél-

után. Problémáját éveken keresztül szinte he-
ti rendszerességgel jelezte a városi képviselő-
testület egyik tagjának, a fogadóórákon is
megjelent, ahol trágár szavakkal szidalmazta
a képviselőt, változás azonban nem történt, a
kocsik ugyanúgy a háza előtt sorakoztak.
A férfinál betelt a pohár, és újabb e-mailt
küldött a képviselőnek, most azonban már
nem finomkodott: több millió forint kártérí-
tést követelt és azt ígérte: ha valaki a kapu-
jába parkol, mindenkit elgázol.
A feldühödött férfi itt nem állt meg, üzene-
tet küldött a Ceglédi Rendőrkapitányság
közrendvédelmi osztály vezetőjének is, on-
nan már 10 milliót követelt fájdalomdíjként,
ellenkező esetben megöli a képviselőjét.
Ugyanezt elküldte a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság címére is.” – írta meg a Blikk.
„A követelés teljesítésére és a pénz átadá-
sára nem került sor, a szépen legyártott bi-
zonyítékok hatására április 22-én a rendőr-
ség B.-t előállította. B. jelenleg letartózta-
tásban van, súlyos fenyegetéssel elkövetett
zsarolás bűntettének kísérlete miatt.” A
Blikk úgy tudja: a férfi tettét megbánta és
szeretne bocsánatot kérni. A parkolási prob-
léma megoldását pedig abban látja, ha el-
adja a házát és elköltözik.

Macskát kínoztak
Cegléden

EGÉSZEN DÖBBENETES ÁLLATKÍNZÁS történt
Cegléden – számolt be a Hír24.hu. Soltész
Lászlóné, a helyi Állatmenhely Nyílt Alapít-
vány elnöke a lapnak azt mondta, hogy egy
helyi lakos értesítette őket arról, hogy bekú-
szott az udvarára egy macska, aminek le volt
vágva a két hátsó és az egyik mellső lába is.
- Borzasztóan szenvedett, a farkát is már csak a
szőr tartotta össze. Annyira rettenetes állapotban
volt, hogy muszáj volt elaltatni. A cica gazdája
azt mondta, hogy ez már az ötödik macskája
volt, amit megmérgeztek vagy elpusztítottak az
állatkínzók – mondta az állatmenhely vezetője.
Hozzátette, nemrég a helyi halastó környéken is
találtak egy levágott lábú cicát, de a környéken
már több macska is hasonló sorsra jutott.

Az állatmenhely ötvenezer forint nyomra-
vezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít
megtalálni a brutális állatkínzót, de a hatal-
mas felháborodás miatt ez az összeg pár
óra alatt felkúszott félmillió forint fölé, és
folyamatosan érkeznek a felajánlások a
menhelyhez azóta is.

Illusztráció: Google



Fotók: BM OKF médiaszerver/PMKI Cegléd HTP

Súlyos abonyi baleset
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY kisteherautó ütkö-
zött össze május 19-én reggel a 4-es főút 80-
as kilométerénél, Abony közelében. Az ütkö-
zés következtében a két autó vezetője súlyo-
san megsérült, egy ember a személygépko-
csiba szorult, az összetört autók forgalmi aka-
dályt okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók
feszítővágó segítségével a beszorult embert a
roncsból kiszabadították, majd áramtalanítot-
ták és átvizsgálták a járműveket. A műszaki
mentés ideje alatt az érintett útszakaszt lezár-
ták, a forgalmat elterelték. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Tehenet mentettek
a tűzoltók

ELESETT TEHÉN FELÁLLÍTÁSÁBAN KÉRTEK
segítséget a katasztrófavédelemtől május 16-
án Cegléden, a Juharfa utcában. A több má-
zsás tehén egy kalodában esett el, a lába a
vaskeretbe szorult. A ceglédi hivatásos tűzol-
tók a kaloda elemének egy részét eltávolítot-
ták, így sikerült kiszabadítani az állat lábát. A
mentést követően a tehenet lábra állították, a
gazdájának sérülések nélkül átadták.

Anyját bántalmazta,
letartóztatták

A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG indítványozta
egy ceglédi 41 éves nő letartóztatását, aki olyan
súlyosan bántalmazta közös háztartásban élő,
idős édesanyját, hogy a sértettnek több csontja
eltört. A 75 év feletti, Cegléden ismert fül-orr-
gégész doktornővel lánya már évek óta erősza-
kosan viselkedett, korábban is előfordult, hogy
bántalmazta és emiatt több rendőrségi ügy indult.
„2020. május 17-én a sértett az unokájával
játszott, aki nem fogadott neki szót és ezért
megszidta, illetve egy ízben ráütött a kezére
is. A gyermek ezt elpanaszolta édesanyjának
– az elkövetőnek – aki ettől felindult állapot-
ba került. Kiabálni kezdett a sértettel és őt le-
lökte a ház bejárati ajtajából induló, beton-
ból és kerámialapokból készül, több lépcső-
fokból álló lejárón. Az idős sértett elveszítet-
te az egyensúlyát, leesett a lépcsőn, miközben
nekicsapódott a feljáró korlátjának is. Az
esés következtében a sértett koponyáján és
arcán, valamint kezén is több csont eltört.
A nyomozó hatóság a bűncselekmény elhárí-
tására idős koránál fogva korlátozottan ké-
pes személy sérelmére elkövetett súlyos testi
sértés bűntette és kapcsolati erőszak bűntet-
te miatt hallgatta ki gyanúsítottként a sértett
lányát. A Pest Megyei Főügyészség ügyelete
azért indítványozta az elkövető letartóztatá-
sát, mert megalapozottan feltehető, hogy
szabadlábon hagyása esetén tanúk befolyá-
solásával megnehezítené a bizonyítást illet-
ve fennáll a bűnismétlés veszélye is.” – fo-
galmazott az ügyészségi közlemény.

Fotó: PMKI Cegléd http

Illusztráció
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koronavírus járvány idején mi-
lyen problémákkal fordulnak
Önökhöz?
A járványt kísérő gazdasági bi-
zonytalanság sokakat érintett.
Vannak olyanok, akik már a jár-

vány kezdetén elveszítették a munkájukat,
vagy fizetés nélküli szabadságra kénysze-
rültek, ők az albérleti díj, a rezsiköltség fe-
dezésére kérnek zálogkölcsönt. Vannak
olyanok, akik továbbra is dolgoznak, de pél-
dául a digitális oktatás bevezetésével várat-
lanul számítógépet kellett vásárolniuk.
Ilyenkor kerülnek elő a fiókból, az akár már
elfeledett aranyékszerek, és segítenek meg-
oldani az átmeneti pénzügyi problémákat.
Mennyibe kerül a zálogkölcsön?
Ha megnézünk egy átlagos,
50.000 Ft-os kölcsönt, akkor 90
napos futamidő mellett a folyósí-
táskor 2592 Ft kezelési díj, a ki-
váltáskor pedig 1512 Ft kamat ke-
rül felszámításra. Azaz összesen
4104 Ft-ot kell fizetni, ami mind-
össze 46 Ft-ot jelent naponta.*
Ráadásul mindez jövedelemiga-
zolás és hosszas ügyintézés nélkül
igénybe vehető aranyfedezetre.
Megosztana velünk egy történe-
tet, amire szívesen emlékszik
vissza?
Nemrég egy fiatal vállalkozó sza-

badkozva mesélte el, hogy még soha nem
járt zálogfiókban, de a beszállítói nem fizet-
tek időben, neki pedig bért kell fizetnie. Ar-
ra a néhány hetes csúszásra nem akar vállal-
kozói hitelt felvenni, ráadásul neki most
azonnal van szüksége a pénzre, ezért inkább
megkérdezi, hogy az aranyórájára adunk-e
kölcsönt. Örömmel mondtuk el, és a fiatal-
ember nagy megkönnyebbüléssel fogadta,
hogy jó helyen jár, és a kért 1,5 millió forin-
tos kölcsönt is fel tudtuk ajánlani. Pár hét
múlva boldogan jött kiváltani az óráját, és
azt mondta, kihúztuk a csávából, ha legkö-
zelebb ilyen problémája adódik, már tudja,
hogy melyik fiókba nyúljon.
*90 napos futamidő utolsó napján történő
kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén
50.000 Ft kölcsön esetén, 90 napos futam-
idő mellett egyszeri, a folyósításkor esedé-
kes 5,185% kezelési díj kerül felszámításra,
a kamat típusa rögzített, mértéke évi 12,1%.
A kölcsön egyösszegben, a futamidő végén
fizetendő vissza. A kölcsön után fizetendő dí-
jak teljes összege 4.104 Ft. A futamidő vé-
gén fizetendő teljes összeg 51.512 Ft. A köl-
csönt a BÁV Pénzügyi Zrt., illetve a PERUN
Zrt. nyújtja.

Az utóbbi hónapokban a világunk
egyik pillanatról a másikra megválto-
zott. Ez az új helyzet pedig sokaknak
okoz átmeneti pénzügyi nehézségeket.
A BÁV ceglédi zálogfiókjának vezetőjét
Kovács Andrást kérdeztük ennek az
időszaknak a tapasztalatairól.

a

Megoldás a fiókból?
2700 Cegléd Szabadság Tér. 6.



balatonszárszói úttörőtáborról
sokaknak vannak jó emlékei, ne-
kem magamnak is, mert édes-
anyámat pedagógusként egyszer
beosztották táboroztatni. – me-
sélte lapunknak a képviselő. - A

tábor az utóbbi években üzemeltetésre volt
kiadva, mígnem az amortizáció felül nem
kerekedett. Piaci alapon a tábor ma már
használhatatlan, kiadhatatlanná vált. Arról,
hogy a korábbi üzemeltető nem működteti
tovább szálláshelyként a több település tu-
lajdonában lévő tábort, decemberben érte-
sültünk. Az ingatlan állapotáról a szakértő
érthetetlen okból nem helyesen tájékoztatta
a testületet, ami akkor úgy döntött, hogy a

szakértőt újból megbízza egy ingatlanhasz-
nosítási terv kidolgozásával. Mindezt úgy,
hogy a döntéshozók közül senki nem járt a
táborban legalább harminc éve.
Idén nyáron a tábort a Vöröskereszt szeretné
használni, a Balaton parti önkormányzatok
turizmusát segítő önkénteseit szállásolná itt
el. A teljes szezonra szóló bérleti díj nem
több, mint amiért egy hétre le lehet foglalni
egy faházat egy kempingben. A Vöröskereszt
némi festést és betonozást is ígért, de ez fel-
csigázta az érdeklődésem. Miért újítja fel va-
laki azt, amire egy szakértő azt mondta dec-
emberben, hogy az egész kuka, használhatat-
lan?! Kis kereséssel rátaláltam, hogy a lesaj-
nált táborban még irodalmi estet is tartottak
2019 nyarán. Ekkor kértem el a kulcsokat.
Magyar Károly képviselőtársammal és némi
családi segítséggel eljutottunk a táborig. Az ud-
vart – hiába a Vöröskereszt önkéntesei, – sajnos
belepte a kosz, a kert ilyen állapotában értékel-
hetetlen. A növényzetet nem pótolták, inkább ir-
tották, mint gondozták. A faházak többségére
valóban generál felújítás, vagy bontás vár. Ta-
láltunk viszont két újabb faházat is és egy telje-
sen használható bitumenes focipályát.
A főépület verandája igazán hangulatos, a te-
tejét az utóbbi évtizedben cserélhették, telje-
sen rendben van, talán a nyílászárókat kellene

Elhanyagolt állapotban van a többek
között Cegléd városa tulajdonában lé-
vő balatonszárszói tábor. Földi Áron
önkormányzati képviselő – miután ta-
valy év végén az önkormányzat szak-
értőt bízott meg egy ingatlanhasznosí-
tási terv kidolgozásával – a helyszínen
nézett utána, valóban használhatatlan-
ná vált-e az egykori úttörőtábor.

a
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Méhek nélkül
nem élhetünk!

MÉHBARÁT NÖVÉNYEKET OSZTOTT a zöld-
ségpiac előtt június 6-án László Ágnes ön-
kormányzati képviselő és Varga Franciska

megyei közgyűlési képviselő, hogy felhívják
a figyelmet a méhek védelmére.
László Ágnes facebookon megjelent felhí-
vásában úgy fogalmaz: „az emberi gondat-
lanság, nemtörődömség hatására méhek a
veszélyeztetett fajok közé tartoznak. Létüket
fenyegeti a globális felmelegedés,a gyakori
aszályok, a kártevők elleni vegyszerek, a
monokultúrás gazdálkodás, az egyre növek-
vő urbanizációnak köszönhetően a termé-
szetes élőhelyük pusztítása is. 2018-ban az
Európai Unió tagállamai úgy döntöttek,
hogy betiltják a neonikotioid növényvédő
szerek használatát. Sajnálatosan Magyar-
ország vezetése NEM-vel szavazott a tila-
lom ellen.
Egyszerű emberként mit tehetünk, hogy
megvédjük őket? Ne bántsuk őket, ültes-
sünk a kertünkben, balkonunkra méhbarát
növényeket, biztosítsunk számukra ivóhe-
lyet és kerüljük a kémiai vegyszerek hasz-
nálatát, a kártevők ellen használjunk bioló-
giai védekezést.”

felújítani. Annak ellenére, hogy azt állították,
teljesen alkalmatlan diáktáborozásra, acél mo-
sogatókkal, csempézett falakkal találkoztunk
odabent. Az ebédlő teljesen használható álla-
potban van. A másik kőépület szintén jó álla-
gú, persze a wc-ket, fürdőket fel kell újítani,
viszont a villanybojlerek még egészen újak.
Nyilvánvaló, hogy ezt a tábort az eredeti cél-
jának megfelelően a ceglédi és a többi tulaj-
donos önkormányzat fiataljainak táborozta-
tására, esetleg családok üdültetésére célsze-
rű használni – akár szociális alapon. Nem le-
het belőle piaci hasznot kihozni, felparcel-
lázni, eladni. Az állagmegőrzés elhagyásá-
val, a folyamatos leértékeléssel, a képviselő-
testület figyelmének elaltatásával nyilvánva-
lóan csak a kiszemelt vevő járt volna jól. –
mondta el a képviselő és hozzátette: az egy
időben 140, egy szezonban akár többezer
gyermek számára nyári élményeket adó tá-
bor felújítása, rendbetétele a ceglédi civil
szervezetek, sportegyesületek és a lakosok
segítségével megvalósítható lenne és akár
üzemeltetőként is inkább a helyi szervezete-
ket kellene előnyben részesíteni.

> 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

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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
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gy olvasónk legutóbb levelében
így fogalmaz:
„Az én tapasztalataim szerint az
esti órákban a sorompó közel se
működik megfelelően!
Először lecsukódott a sorompó,

majd felnyílt, és nem adott semmilyen fény-
jelzést, miközben a vonat haladt a sorompó
felé. Az ipari park felöl érkezett egy autós és
egy hajszál híján átment volna a vonat előtt,
ha én nem villogok neki, illetve ha a vonat
nem dudál rá! Előbb vagy utóbb itt baj is
történhet ebből!”
Lapunk megküldte a hibabejelentést a MÁV
sajtóosztályának. Válaszlevelüket teljes ter-
jedelmében közöljük:
„Általános szabály, hogy a biztosítóberende-
zések, sorompók üzemzavarát az állomáso-
kon érzékelik, arról a vonatok mozdonyveze-
tőit előírás szerint értesítik. Ekkortól a moz-
donyvezetők a vonatokkal fokozott figyelem-
mel, max. 15 km/h-ás sebességgel érkezhet-
nek az átjáróhoz, hogy időben meg tudjanak
állni, illetve szükség esetén a vonat kürtjét is
megszólaltatják. A KRESZ és az előírások be-
tartása mellett ilyen helyzetekben sem alakul
ki vészhelyzet, illetve nem történhet baleset.
Biztonsági okokból a biztosítóberendezési
áramkör kialakítása olyan, hogy a meghibá-
sodás vagy a szokásosnál hosszabb ideig a
sorompó előtti szakaszon várakozó vonat
esetén üzemzavar állapotba kerül. Ez azt je-
lenti, hogy a közút felé nincs fényjelzés (a
készülék sötét), a csukott állapotból a csa-
pórúd is lassan (kb. 90 másodperc alatt) fel-
nyílik, hogy a KRESZ betartása mellett a

csapórudak kikerülése (szlalomozás) nélkül
át lehessen haladni az átjárón akkor is, ha a
fénysorompó meghibásodott, s ne okozzon
tartós fennakadást a keresztező közúton.
A jelzett esemény május 17-én, késő délután
amiatt történt, mert egy szerelvény a sorom-
pó előtti szakaszon tovább tartózkodott for-
galmi okból, közben letelt a sorompó zárva
tartására programozott idő. A sorompó
üzemzavara a következő vonat áthaladását
követően megszűnt.
Vonatkozó KRESZ szabályok:
• A közúti közlekedés szabályai szerint a

vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott
óvatossággal szabad. Az átjáró megköze-
lítésekor, illetve az áthaladás során eleget
kell tenni a vasúti átjáró biztosítására
szolgáló közúti jelzéseknek. A vasúti át-
járón való áthaladásnál a KRESZ szabá-
lyai mindenkor érvényesek. Ha a fényso-
rompó jelzők sötétek, azaz egyik lámpa
sem villog, akkor a sorompóberendezés
nem működik, és a vonatkozó KRESZ
előírások szerint kell eljárni: a sötét
fénysorompójelző a közúton közlekedő-
ket fokozott figyelemre készteti; a
KRESZ szerint ez nem jelent szabad jel-
zést a közúti járművek részére.

• A KRESZ előírja, hogyha a fénysorompó
piros jelzést mutat, az útátjárón nem sza-
bad áthaladni. Csak akkor lehet elindulni
a síneken keresztül, ha sorompó esetén a
karok már teljesen felnyíltak és fehéren
villog a lámpa.

• A gépjárművezetőknek minden esetben
meg kell győződniük arról, hogy nem tart
vasúti jármű a sorompó felé, illetve bizto-
sított a folyamatos áthaladás – még akkor
is, ha a fénysorompó fehéren villog. Az át-
járó előtt meg kell állni, ha bármely irány-
ból vasúti jármű közeledik. Tilos az előzés
a vasúti átjáróknál és közvetlenül előttük.”

Több alkalommal írtunk már a Ceglédi
Panorámában arról, hogy rosszul mű-
ködik a Cegléd, Külső-Kátai úti vasúti
sorompó.

e
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Egy reszkető
bokor üzenete

EGY IDŐS, NYUGDÍJAS OLVASÓNK kereste
meg lapunkat azzal, hogy a lakóhelyén ki-
vágni készülnek egy kis bokrot a panelház
lakói. A néni az „életéért reszkető bokor” ne-
vében írt levelet a növény védelmében.
„Itt vagyok, mint kedves kis bokor a Jászbe-
rényi út 13,15,17 számú panelház előtt lévő
fák között. Úgy hallottam ki akarnak vág-
ni… Miért nem engednek élni?! Nincs más
bűnöm, csak az, hogy élni szeretnék! Úgy
mint más! Tavasszal rügyeztem, virágba bo-
rultam. Úgy mint más!
Sok-sok éve táplálkoztam és gyümölcsöt te-
remtem, aztán Uram bocsá’ lehullajtottam és
nem tudtam magam után összeszedni. Ne-
kem nincs kezem, söprűm, lapátom, hogy
összetakarítsam magam után a hulladékom,
mint az emberek!
Kedves Emberek, kérem söpörjétek össze
helyettem a lehullott gyümölcsömet, ez ne

legyen ok arra, hogy kivágjatok! Segítsetek
rajtam, hadd éljek, úgy mint más!
Fizetek érte tisztelettel és tisztességgel: oxi-
gént osztok, árnyékot adok, felfogom a port,
díszítem a parkot, mindnyájunk örömére!
Megköszönöm, hogy élni hagytok Emberek!
Tisztelettel: egy reszkető bokor.”

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.

FISH

HUNTER

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



válsághelyzet kihirdetése óta fo-
lyamatosan segítjük adományok-
kal a ceglédi szegényeket. – szá-
molt be lapunknak Jakab István
a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.

- Küldetésünknek érezzük, hogy a
munkahelyüket elvesztett, nehéz
helyzetbe került emberek, ne a bű-
nöző életmód felé fordulva próbál-
janak meg gondoskodni a megélhe-
tésükről. Bútort, ruhát és élelmiszert is osz-
tottunk több mint 20 alkalommal a járvány
kezdete óta. Most két napig osztottunk kéz-
fertőtlenítőt és maszkot a családoknak. A
nagy kiszerelésben vett fertőtlenítőt kimér-
tük 200 gyógyszertári flakonba. 400 masz-
kot is osztottunk, ebben voltak moshatók és
egyszer használatosak is. Az is fontos, hogy
amikor átadjuk ezeket, akkor felhívjuk a fi-
gyelmet arra is, hogy nem ért véget a jár-
vány, továbbra is fontos a kézmosás, fertőt-
lenítés és az, hogy különös gonddal vigyáz-
zunk az idősekre.
- Évek óta látható, hogy a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat erején felül segíti a
szegényeket – és nem csak roma származá-
súakat – Cegléden. Ezt a sok karitatív tevé-
kenységet mekkora költségvetésből finan-
szírozzák?
- Köszönöm ezt a kérdést, mert el kell mon-

danom, hogy 2020-ban eddig mindössze 1
millió forintot kaptunk a városi költségvetés-
ből! A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 40
millió forintot kért erre az évre, ebből meg-
szavaztak 6 milliót, majd kaptunk eddig 1
milliót, miközben márciusban el kellett volna
utalniuk az összeget. Ha ezt az 1 milliót el-
költjük, akkor a működésünk került volna ve-
szélybe, ezért a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjai a magánvagyonukból finan-
szírozzák az osztásokat teljes egészében!
Szomorúnak tartom, hogy a szegények eny-
nyit érnek Ceglédnek, hogy a világjárvány
középen többezer roma és nem roma sze-
gény támogatására mindössze 6 millió forint

jut a 11 milliárdos városi költségve-
tésből, és még azt sem kapjuk meg.
Tudom, hogy minden területen
megszorítások vannak, de azt gon-
dolom nem korrekt ilyen mértékű
elvonás a legszegényebb rétegtől.
Elkeserít az is, hogy erről sem tu-

dok egyeztetni dr. Csáky András polgármes-
terrel, mert megválasztása óta többszöri
egyeztetés után sem fogad engem, miközben
én többezer roma szavazót képviselek.
Olyan mintha a polgármesterünket nem ér-
dekelné a szegények sorsa….

Újabb adományosztást tartott a ceg-
lédi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat szegény, nemcsak roma csalá-
doknak. Több, mint 200 doboz kéz-
fertőtlenítőt és 400 szájmaszkot osz-
tottak ki két nap alatt, de korábban
élelmiszert, bútorokat és ruhákat is
átadtak a rászorulóknak.

a
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kkor a felfoghatatlan lelki teher
mellé pénzügyi nehézségekkel is
szembesült a család, de csodával
határos módon, sok önzetlen tá-
mogató segítette őket, hogy úgy-
ahogy talpra álljanak, legalább

anyagilag…. Az idő nem gyógyítja be a se-
beket, csak enyhíti a kínt, viszont a támoga-
tás ma is elkelne a nehézsorsú családnak.
A szoljon.hu az édesanya halála után egy évvel
készített interjút Kovács Ferenccel, az édes-
apával, aki elmondta: a jólelkű adományozók
segítségével a 64 m2-es kis házban – amelyet
heten(!) laknak – komfortossá tette a fürdőszo-
bát, de a nyílászárókat is ki tudta cserélni.
Ferencnek felesége halála után fel kellett ad-
nia állandó munkahelyét egy erdészetben,
hogy intézni tudja a családi ügyeket, ezért al-
kalmi munkákból próbálja fedezni a leg-
szükségesebb kiadásokat, ami azonban ne-
hezen fedezi egy ekkora család mindennap-
jait, a gyermekek iskoláztatását, etetését, a
családi ház fenntartását. Az iskolák bezárása
sem könnyítette meg a dolgát az édesapának:
az elmúlt hónapokban otthon kellett fel-
ügyelnie és segítenie a gyerekek tanulását.
A lelki teher talán még nehezebb az anyagi
gondoknál: a 6 éves Ádám, 10 éves Roland,

11 éves Tímea, 13 éves Zsolt, 16 éves
Ferenc és a 18 éves Alexandra nehezen élték
meg az idei Anyák napját.
- Nagyon sokat jelent a helyzetünkben, hogy
mellénk álltak és támogatnak minket egy
ceglédi keresztény közösség tagjai. Nemcsak
fizikailag segítenek, például tűzifát, gyerek-
ruhát gyűjtöttek nekünk, de azzal is, hogy
szeretetet és vidámságot, élményeket adnak
a gyerekeknek, nekem pedig megértést és
lelkierőt. Valóban úgy érezzük, hogy egy
szerető nagycsaládot kaptunk és nehéz sor-
sunk ellenére ránk mosolyog az Isten – me-
séli az édesapa, aki maga is árvaként nőtt fel.
A család csaknem 200 mázsa fát kapott, így a
téli fűtőanyag egy része már az udvaron áll, de
a ház szigetelése nem túl jó, és szeretnék ki-
építeni a mostaninál kényelmesebb gázfűtéses
rendszert is. Csakhogy utóbbi legalább másfél
millió forintba kerülne, és a szigetelés is ha-
sonlóan drága, amire a családnak nincs pénze.
Ha segíteni szeretne a nehéz helyzetbe került
Kovács családon, az alábbi K&H számlaszá-
mon teheti meg: 10401990–86768069–83721005.
Ha külföldről szeretne utalni, akkor így adja
meg a számlaszámot (IBAN szám): HU06
10401990–86768069–83721005. A számla tulaj-
donosa Kovács Ferenc.

Egy éve már, hogy lapunk is hírt adott a tragédiáról: a nyársapáti hatgyermekes
Kovács családban az édesanya hosszú szenvedés után, 38 évesen elhunyt.

a
Segítség a Kovács családnak
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Gyermeknap a tanyán
GYEREKNAPOT TARTOTT a Közösségben Is-
tennel gyülekezet június 6-án szombaton a
csemői Tücsöktanyán. A közösség a jár-
ványügyi helyzet miatt szabadban tartotta
meg a rendezvényt, csaknem ötven résztve-
vővel. A nap témája mi más lehetett volna,
mint Jézus mondása: „Engedjétek a gyere-
keket hozzám jönni! Hiszen Isten Királysága
olyanoké, akik hozzájuk hasonlítanak!”
Krizsán Ervin, a közösség vezetője rövid be-
szédében felhívta a figyelmet: a felnőttek is
sokat tanulhatnak a gyermekek ártatlanságá-
ból és őszinteségéből. Legyünk Isten gyer-
mekei, ő gondját viseli övéinek!
Gyermeknek lenni Petró Józsi bácsi nagy-
szerű vetélkedő programjainak köszönhető-
en a felnőtteknek sem esett nehezére ezen a
napon: volt kincskeresés, zsákban futás és
kötélhúzás is és senki sem tért haza üres kéz-
zel, mindenkinek jutott ajándék. Nemcsak a
zsebek, de a szívek is megteltek útravalóval
a nap folyamán: vidám gyerekdalok segítsé-
gével virtuális utazáson vehettek részt a Bib-
lia világában, majd útra keltek a Tücsöktanya
körüli vadregényes ösvényeken kalandozni.
Akik megéheztek, azok lángossal és az anyu-
kák készítette süteményekkel csillapították

éhségüket, akiknek sportolni támadt kedvük,
fociztak vagy tollasoztak. A csodálatos napot
lombsátor-építés, pillecukor sütés és meghitt
beszélgetések tették emlékezetessé.
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ÖRÖSVÁRSZKY OTTÓ, a Cegléden
közismert és elismert tanár, nem-
rég töltötte be 86. születésnapját.
Pályája Bokodon, a Komárom-
Esztergom megyei faluban kez-
dődött 1953-ban. A fiatal pedagó-

gus ott szembesült először a vidéki élettel. Az
ott megszerzett tapasztalatok tanították meg,
hogy a vidéki parasztember, az a nagybetűs
„EMBER”. Ez a kölcsönös tisztelet egész
életén át elkísérte. Több, mint egy évtizedes
ottani szolgálat után került Ceglédre, ahol
nyugdíjba vonulásáig, sőt azt követően is ok-
tatta, nevelte a ceglédi és környékbeli gyere-
keket. Generációk őrizték szívükben, agyuk-

ban és kezükben a tőle kapott ismereteket.
Ezen a hosszú életpályán sok elismerést ka-
pott, hivatalosat a különböző szervezetektől
és nem hivatalosat maguktól a volt diákoktól.
Pedagógusi munkájának két helyszíne kap-
csolódott össze idei születésnapja alkalmából.
Első bokodi és első ceglédi osztályának volt
növendékei fogtak össze, hogy igazi „durra-
nós” meglepetést készítsenek volt osztályfő-
nöküknek. A két osztály között nem volt szo-
ros kapcsolat, de a közös cél, a ma is meglé-
vő tisztelet és szeretet kifejezése összehozta
a két, ma már jócskán nyugdíjas korban lévő
csapatot. Telefonos egyeztetések során meg-
szervezték a közös ünneplést. A szállítás a
ceglédiek, a program, a szállás a bokodiak
vállalása volt. Természetesen igyekezett min-
denki titokban tartani a tervet, amíg lehetett.
Amikor a két gépkocsi a ceglédiekkel felhaj-
tott az M1 autópályára, már sejteni lehetett a
kirándulás úticélját. Mivel korábban érkez-
tünk a tervezettnél Bokodra, még egy kávé is
belefért az időbe, a helyi panzió kávézójában.
A kávézóból kijőve Ottó bácsi egy gyanús
csoportra lett figyelmes az iskola előtt. Az
ősz hajú hölgyek és urak bizony az első
bokodi osztálya tagjai voltak, akik teljes lét-
számban (leszámítva az elhunytakat) megje-
lentek a volt osztályfőnök fogadására. Az is-
kolában az igazgató-helyettes fogadta a most
már vegyes csapatot, bemutatva, mivé is fej-
lődött az egykor bizony szegényes falusi is-

Számtalan díjat osztanak ki állami
szervek, önkormányzatok, művésze-
ti és tudományos testületek és még
folytathatnánk a sort. A díjazott le-
het államférfi, sportoló, művész, ok-
tató. Talán az utóbbi kategóriában
az a legnagyobb megtiszteltetés, ha
a díjat maguk a tanítványok ítélik
oda. A tanári pálya talán legszebb
pillanata, amikor a volt diákok „oszt-
ják” ki ezt az elismerést annak a ta-
nárnak, aki erre méltó.

v
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kola. A legújabb fejlesztésre, a csodálatos
spotközpontra méltán büszke az iskola és a
település egyaránt. Az elmaradhatatlan osz-
tályfőnöki órára az eredeti tanteremben, az
eredeti ülésrendben került sor. A már hetven
évnél idősebb „tanulók” fegyelmezetten vi-
selkedtek és legjobb tudásuk szerint válaszol-
tak a kérdésekre, ahogy annak idején, immár
67 éve tették. Volt mire visszaemlékezni. Az
akkori nem túl vidám emlékeket megszépí-
tette az idő, nem is beszélve az egyébként
kellemes emlékekről, a kirándulásokról, a já-
tékról, a közösen végzett munkáról, ami ma
már hasznos játéknak tűnt. Egy biztos, az ak-
kori apró nebulók megállták helyüket az élet-
ben. Kiváló mérnökök, értelmiségiek, ragyo-
gó szakemberek lettek. Már nyugdíjasként
néhányan még mindig dolgoznak, felelős
nagyszülőként nevelik unokáikat.
Az osztályfőnöki óra és az iskola látogatása
után végigsétáltunk az egykor sáros, esőben
szinte járhatatlan főutcán, amely mára szépen
parkosított, járdákkal és parkolóhelyekkel el-
látott, gondozott főúttá vált. Néhány ház még
megmaradt azokból az időkből, de zömüket

már újjáépítették. Bejárva a település három
felekezetének templomait, a ceglédiek is meg-
ismerhették az akkori életet, a templomok tör-
ténetét, mindazt, amit a közösség végzett fél-
tett értékeinek megóvására, fejlesztésére.
Ezzel még nem volt vége a meglepetések-
nek. A késői ebéd elköltése és a születésna-
pi torta elfogyasztása után jött az igazi meg-
lepetés. A hetven éven felüli tanulók átvál-
toztak újra kisiskolásokká, ahogy annak ide-
jén Ottó bácsi megismerte őket. Az osztály
copfos lányai, csintalan fiai felidézték a múlt
emlékeit, egy számtanóra keretében. Az
öröm, a meglepetés ott tükröződött a tanár és
diák arcán egyaránt. A sokat tapasztalt osz-
tályfőnök is nehezen találta a szavakat. In-
nen már a hagyományos beszélgetés kezdő-
dött, ami eltartott késő estig.
Másnap a vendéglátók ismét alaposan kitet-
tek magukért. A hagyományos, házi termé-
kekből készült ízletes reggeli elfogyasztása
komoly feladat volt. A búcsú már nem ide-
genek, hanem barátok között történt, megfo-
gadva, hogy hamarosan újra találkozunk
Cegléden. HALÁSZ ISTVÁN
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erkó Dezső szüleinek Tüzép-telepe
volt Tiszajenőn. Ő Szolnokon
született. A Verseghy Ferenc
Gimnáziumban érettségizett
francia tagozaton, 1969-ben.
Moszkvában szerzett egyetemi
diplomát híd- és alagútépítő

szakon. Sokszor járt Cegléden. Nagyon sze-
rette a Papát, Berkó Tivadar asztalosmestert,

aki őt két lánya mellett fiának tekintette.
Ámulva hallgatták egymást. A ceglédi rokon
mesterségén kívül a növényekről és a híres
cseresznyéjéről mesélt szakszerűen és érde-
kesen, ugyanígy Dezső műszaki érdekessé-
gekről és hivatásának izgalmas eseményei-
ről.
A híd „Kitártan, a két égő part fölött, / Mint
végtelenbe készülő madár, / … A fényben
még megáll”. (Tóth Árpád) Fontos humán
feladatát teljesíti így: összeköti az emberi
értékeket. Mint tette ezt nemcsak munkái-
val, hanem sokoldalú, reneszánsz személyi-
ségével Berkó Dezső.
ELMÉLET ÉS GYAKORLAT. Magas szín-
vonalon kapcsolta össze ezt a két tudást a
Hídépítő Vállalatnál. Hídjai, amelyek e két
partot összekötötték: Hármas-Körös híd, so-
roksári M0-ás Duna-híd, Szolnokot délről
elkerülő Tisza-híd, Megyeri híd, szegedi
Móra Ferenc híd. Legnagyobb alkotása a
Kőröshegyi Völgyhíd, amely rekordhosszú-
ságú Magyarországon: 1872 méter. (A Me-
gyeri 1861 méter.) A jövőnek készült – így
mondta –, ezért vasbeton és nem acélszer-
kezetű. Amikor 70-80 méterre fölemelték a
hídelemeket, nagy szél támadt, s megindult
a veszélyes kilengés. Berkó Dezsőnek eszé-
be jutott gyermekkori tapasztalata: a temp-
lomtoronyban harangozott, és úgy tudta
megállítani a harangnyelvet, hogy annak
mozgásával ellentétesen feszítette meg a kö-
telet. Ezt a módszert sikerrel alkalmazták itt
a dolgozók. A jó gazda szemével irányított
minden munkafolyamatot, s ha kellett, azon-
nal közbeavatkozott. Újítása volt a betoldá-
sos vasbeton híd, ez élenjáró technológiának

A hidakat hagyományosan történelmi
személyekről nevezik el. (Széchenyi
lánchíd, Margit híd, Erzsébet híd, Mária
Valéria híd, Szent István Tisza-híd…)
De van kivétel: a kunszentmártoni Kö-
rös-híd hivatalos neve: Berkó híd.
BERKÓ DEZSŐ (1950-2014) hidász,
hídtervező főmérnök, építésvezető
tiszteletére történt a névválasztás
2019-ben. (Az A-HÍD Zrt. dokumen-
tumkötetet adott ki ebből az alkalom-
ból.) A ceglédi Berkó család rokona ő.
Farkasné Berkó Marika és Berkó Edit
büszkén őrzi unokatestvérük emlékét.

b

Ember
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számított Európában.
REÁL ÉS HUMÁN MŰVELTSÉG. Óriási
könyvtárában tanulmányozta a műszaki és a
humán tudományokat. Nyolc nyelven be-
szélt, ezek grammatikáját is jól ismerte. Ku-
tatta a magyarság eredetét, vizsgálta a ma-
gyar és a török nyelv hasonlóságát.
EMBER ÉS TERMÉSZET. A kőröshegyi
építkezés közben meglátott egy kókadozó
kisfát. Mindig szakított időt arra, hogy meg-
mentse: gondozta, locsolta. Így épült fel pár-
huzamosan a híd és a fácska. Amerre járt az
országban, figyelte és etette a madarakat.
Egységben, élő láncként tekintett a világra,

amelyben összekapcsolódik egy facsemete
és egy óriáshíd is.
TEHETSÉG ÉS SZERÉNYSÉG. A délszláv
háború nagy pusztítást végzett a hidakban is.
Berkó Dezső több felújításban vett részt. Az
Una folyó hídját harc közben lerobbantották
(Bosznia-Hercegovina és Horvátország ha-
tárán). Romos házak, az embereket elűzték.
Géppisztolyos katonák őrizetében dolgoz-
tak. A mostari Öreg hidat szétlőtték tankok-
kal, ideiglenes átkelőt építettek a magyarok.
Ez a bátor, erőteljes, robusztus alkatú em-
ber egyszerű, érzelemgazdag, jóságos, jám-
bor lelkületű volt. Munkatársai imádták,
csupa szív zseninek tekintették, Tudósnak
szólították.
EMBER ÉS EMBER. A hídépítő vándoréle-
tű. Az ész és a szív teljességével alkotott,
szolgálta a közösséget. Segítőkész volt. Ha
kollégái hozzá fordultak tanácsért (szívesen
tették), türelmesen és precíz szakszerűséggel
adott választ. Magánéletét is hivatásának
rendelte alá, talán ezért nem nősült meg. Pe-
dig imádta a gyerekeket. De a híd (!)… szá-
mára szimbólum: érték és érték, ember és
ember, élet és lét összekapcsolója.

KOLTÓI ÁDÁM

zándékosan nem a hivatalos tria-
noni megemlékezésekre figyel-
tem. Bár szülőföldem a törzshazá-
ban van, annak olyan települése,
melynek millenniuma 1956 tava-
szán volt. A mostani fájdalmas

emlékezésem személyes élményeken alapul,
mert 6 évig olyan ország szomszédságában
éltem, ahonnan a szabadság lehelete fújt fe-
lém és vágyakoztam felé.
De előbb tisztázni való, hogy az egyik nagy-
apám végigharcolta az olasz és lengyel fron-
tot az első világháborúban, két súlyos sebe-

sülést szenvedve el. Hozott is direkttermő,
ún. Olasz Kadarkát lugasnak. A másik, édes-
apámmal együtt a második világégésben a
munkaszolgálat gyötrelmeit élte meg, pedig
az apai nagyapám Új-Szentest is építette. De
hagyjuk, a sérelmek felszínen tartása eltor-
zítja a lelket. Ezt szívesen meghagyom a ve-
lem egyet nem értőknek.
Az osztrák határszéli élményeim gyűjtése
idején még nem is foglalkoztatott annyira,
hogy mi Ausztriával társként, szövetséges-
ként együtt háborúztunk: volt a Monarchia,
volt közös felelősség is. Vagy nem? 1919.

s
História

A máshogy emlékezés joga



szept. 10-én aláírt békeszerződés rendelke-
zett irányukban: Ausztria kap 4312 km2 te-
rületet 341 ezer lakossal. 1921. okt. 13-i Ve-
lencei Egyezmény végül csökkentette
Ausztria étvágyát: 3967 km2-nyi terület 287
ezer lakossal került hozzá, amiből a sosem
volt, de lett – Burgenland.
Miközben a Károly-kilátóból, vagy az
Írottkő alatt epekedve nézegettünk túloldal-
ra, majd Esterházánál (ma Fertőd része) cso-
dálva a Rax és a Schneberg havas sapkáját,
csak a későbbi felvilágosulás hozta képbe,
hogy Alsóőr, Felsőőr, Fraknó, Illmic,
Köpcsény, Lakompak, Léka, Mogyorókerék,
Németújvár, Rohonc, Ruszt státusza hogyan
is változott meg – kilépve a legújabb kori
történelmünkből. Mert az, hogy a Dunajecen
tutajozva a lengyel idős atyafiak 1967-ben,
a gurálok még némi magyar szókinccsel ren-
delkeztek, nekem szívszorító emlék.
De addig a nagy „nyugati kultúr szomszéd”
Ausztria szinte 100 %-osan végrehajtotta az
etnikai asszimilációt. Abból a közel 300 ezer
magyar anyanyelvű emberből mára alig 30
ezer fő maradt, aki még ért magyarul. Néhány
pannonhalmi bencés atya beszámolóiból,

akik a 60-as években Burgenlandban szolgál-
tak tudtam meg a „nagy átalakítást”. Persze,
amit Ausztria tett értünk 1956-ban, vitathatat-
lan; ugyancsak igaz; de az is, hogy a sok fél-
remagyarázással díszített tényekből mindig
kimarad, hogy a Tanácsköztársaság bűnös ve-
zetőinek nagy részét is Bécs fogadta be –
megmentve őket a felelősségre vonástól…
Persze, lehetett a Monarchia keretén belül
Ferenc József földünk (ma Novoje Zemlja),
kínai gyarmatunk is, de az a határmenti sáv
327 településsel, mégsem lehet öröm szá-
munkra. Nem is szólva a nem kifejezetten
magyar érdek miatti háborúba rántásunkról,
valamivel több, mint félmilliós hősi halottal,
majdnem ugyanennyi sebesülttel és rokkant-
tal. A Teleki Pál-féle vörös térkép, amely
1914-re már elkészült, sokkal jobb és ne-
künk igazságosabb határt is szabhatott vol-
na, ha meg lett volna a nagyhatalmi akarat –
angol, francia és olasz részről. Így válhat
egy nép, egy ország szigetté, amit száz év
után elősegít az elhallgattatás. ESDÉ
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mióta rátaláltam pár éve erre a
gólyacsaládra, gyakran megláto-
gatom őket. Nézem közben a
zöld határt, a némileg elhanyagolt
részeket is. A fenyőfa szomszéd-
ságában (1. kép) örömmel fede-

zem fel, hogy jól sikerült a nász, egészséges
fiókák bújtak ki a tojásból és nem kellett a
párnak egy-két senyvedtet kidobni a fészek-
ből. Taigetoszi racionalitás, de gólyáéknál ez
természetes.
A szülők most szorgoskodnak, mert mindig

éhesek a fiókák (2. kép). Kisebb-nagyobb
türelemmel a testvérek kivárják a sorukat,
mert a rét alján a tocsogókból könnyű
brekuszokat zsákmányolni. Amikor telik a
begyük (3-4. kép), megnyugodnak a fió-
kák, majd lehet tollászkodni, meg pihenni
(5. kép). Ugyanis gyűjteni kell az erőt,
mert a következő hónapokban nemcsak a
termiteken sikló repülést és az aratás utáni
sáskázást, pocokfogást és még minden
mást is ki kell tanulni, hanem a biztonságos
távrepülést is. SZABÓ SÁNDOR

a
A törteli gólyák
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mondás tehát, miszerint a
„szomszéd kertje mindig zöl-
debb” itt valódi értelmet nyert.
- 160 féle kaktusz, kőrózsa van a
gyűjteményemben a világ min-
den tájáról. – meséli a helyszínen

Cseh Sándor és nem rest megmutatni a kü-
lönlegességeket is:
- Mongóliából való az egyik különleges kö-
virózsa, amely kibírja a mínusz 40 fokot és
a plusz 50-et is, de van a Yukatán félsziget-
ről való trópusi egyenes tövisű kaktuszom
is, ami igen ritka. – mutatja sorra kedvelt
növényeit, amelyekkel sok munka van.
- Az öntözést nem szabad túlzásba vinni, de ha
meleg van, akkor biztosítani kell a vizet, gyom-

lálni pedig csak csipesszel lehet. Nagy munka,
hogy télre be kell hordani, tavasszal meg kitele-
píteni őket a kertbe. – ad szaktanácsot a gondo-
zásra a gyűjtő, aki szaporítással, cseréléssel nö-
velte a gyűjteményt, de ma már inkább csak
gyönyörködik benne, ahogy unokái is.
Búcsúzóul még hozzáteszi: - Van egy vicces ne-
vű kaktuszfajta is, „Anyósülésnek” nevezték el
és hatalmas tövisei vannak. Ajánlom annak, aki
fakírnak menne, ide eljöhet gyakorolni.

Petró Józsi bá’ mindig vadássza a hét-
köznapi vagy különleges érdekessége-
ket Cegléden, amelyekről rövid szösz-
szeneteket ír a Ceglédi Panorámába.
Most nem kellett messzire mennie a
kuriózumért: a Budai úton lévő szom-
szédja Cseh Sándor rendhagyó hobbit
választott 20 évvel ezelőtt és ennek lát-
ható jelei díszítik a kertjét.

a

Kaktusz-sarok: szúrós hobbi

„Vaddisznó” a rózsakertben
SÜLDŐ VADDISZNÓ OKOZOTT KÁRT Ceglé-
den, a Vitéz utcában egy ingatlan kertjében
május 23-án. – erről az utca lakói értesítet-
ték lapunkat, végül utólag kiderült inkább
egy mangalicaféle volt a hívatlan látogató.
A tulajdonosoknak mindenesetre nem kevés
izgalmat jelentett, hogy mit is kezdjenek a
nemrég telepített rózsakertet feltúró és a
kertjükben saját sárdagonyát építő, egyéb-
ként barátságos, szelíd állattal. Sem a tulaj-
donosok által felhívott rendőrség, sem a tűz-
oltóság nem tudott hirtelen mit kezdeni az-
zal, hogyan is kellene intézkedni egy ilyen

„garázdaságot elkövetővel”. Végül egy va-
dász érkezett a helyszínre és magától meg-
oldódott a probléma: kiderült, hogy a har-
madik szomszédból szökött meg és tartott
tereprendezést a „vaddisznócska”.
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áadásul a Múzeumban bemutatott –
kissé kibővített- anyagunk sem utaz-
hatott Csíkszeredára a Gimnázium
küldöttségével. A járványhelyzet előtt
szerencsére Ujházi György szekció-
vezetőnk létrehozott egy Viber cso-

portot, mely kapcsot jelentett a tagokkal. Koz-
ma Attiláné Ildikó se hagyta magát: azzal a
koncepcióval állt elő, hogy egyenként tölti fel
néhány friss munkánkat, alkotás közbeni fo-
tókkal és személyes bemutatkozásokkal a
Kossuth Művelődési Központ – közben még
népszerűbbé vált- közösségi oldalára. Rövid
internetes egyeztetés után érkeztek is a képek:
- Ez jó lenne beküldésre? A válasz újszerű
volt: Mindenki maga válogat, nincs rendező,
k ü l d j é t e k
Ildikónak!
Az érkezés
sorrendjé-
ben kerültek
fel: Gyön-
gyössy-Bar-
tus Zita
csendesen gyönyörködtető tájképei, Apáti
Tóth Sándor különös időtlenre hangolt csend-
életei, Bogdán Márta tér absztrakció-párhu-
zamai, Csurgai Ferenc Találkozás című fény,
szobor, posztamens-képlete. Majd Csernus
Lajos líraian látomásos munkái, Ercsei Lenke
új helyzetet is feldolgozó figurái, Horváth

Klára gazdag textúrájú városrészletei,
Oldalné Gyura Irén állatalakokkal ékes zo-
máncai, Girst Ádám zaklatott, vagy éppen
idilli álmok szülte grafikái, Gór Erika exp-
resszív hangú enterieurjei, Oláh Tibor élet-
igenlően kolorista külső terei, jómagam vá-
roskép-átírásai és Gulicska Lőrinc tudatos-
tudattalan képi kivetülései. A tárlat (mert a
képek egymás mellé téve „pörgethetők”) to-
vábbi alkotók munkájával bővül, akik most
juttatják el bemutatkozó anyagukat a KMK
Facebook-Galériájába!
„Majdnem ugyanez” történt a Szurcsik
József festőművész által válogatott Nemzeti

Szalon idei
kiállításá-
val. A Mű-
csarnokban,
márciusban
f e l r a k o t t ,
közel 200
magyar mű-

vész munkáit (köztük Csurgai Ferencét is)
felvonultató anyag, csak Virtuális sétán
http://mucsarnok.hu/panoramafoto/nsz2020/
volt elérhető, de ebben a hónapban már tény-
legesen is megnézhető. Mindkét bemutatko-
zást szívesen ajánlom figyelmükbe, várjuk a
visszajelzéseket, kommenteket! P.R.G.

Kiszely Margó szekciótársunk írta,
hogy „csakazértis” dolgozott a nehéz
napokban a BPK, a Ceglédi Alkotók
Egyesülete Képzőművészeinek szakkö-
re. Előre menekültünk, most tényleg
„elefántcsonttoronyban festettünk”, de
megéreztük hiányát a szokásos év ele-
ji mustrának a Ceglédi Galériában!

r
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Párhuzam?

Oláh Tibor: Ecsetek



4 ognár Eliza 9. d osztályos tanuló har-
madik éve vesz részt plusz te-
hetséggondozásban a Minősített
Tehetséggondozó Műhely álla-
mi támogatásával. Ez heti egy
óra vizuális kultúra szakmai al-
kalmat jelent számára, de nem

úgy kell elképzelni, hogy leülünk és feladat-
lapokat oldunk, vagy – Kiteszek egy kan-
csót virágokkal. Rajzold le! –, hanem sok-
szor csak beszélgetünk, vagy sakkozunk és
közben olyan témák kerülnek szóba, mint a
kedvenc filmjei, vagy előadók a Youtube-ról
(pl. a kanadai Shawn Mendes). Esetleg so-
rozat karakterek:
Thomas Shelby a
Peaky Blindersből,
vagy Damon
Salvatore a Vámpír-
naplókból. Eliza sze-
ret portrét rajzolni,
és hát valljuk meg
helyes srácok arcké-
pére talál, a szépség-
eszmény keresése
hagyományos művé-
szeti téma. Én mire
megjegyezném az
újabb hősök nevét,

már újak is jöhetnek. És persze el is felejtem
őket, de Eliza segítségével betekintést kapok
a szórakoztató filmipar rejtelmeibe.
A másik szívügye az állatok: minden nap lo-
vagol és gondozza is a pacit, saját kutyájuk
mellé örökbe fogadott egy kölyök németju-
hászt, aki cukiságával szint visz a tanulós-
hajtós tanévvégi napokba. Róla még „csak”
fényképeket, kedvenc kutyafajáról – a dober-
mannról – viszont több eb-portrét is készített,
melyek aprólékos megmunkálásukkal hívják
fel magukra a figyelmet. Nyáron remélhető-
leg még többet alkothat, mert az MTM támo-
gatásával festőszereket, vásznakat, ecseteket
vásárolhat, aminek azért örülök, mert a festés
költséges mulatság és miben is lenne Eliza
extra tehetség, ha nem ebben!
Pál Csenge 12. évfolyamos tanuló ebben az
évben már egy pesti középiskola levelező
tagozatára járt munka mellett, de elhatároz-
ta, hogy vendégtanulóként vizuális kultúrá-
ból érettségizik nálunk. Erre felkészülni
nem volt egyszerű Pestről bejárva, de leg-
többször hegedűóráival egybekötve az esti
alkalmakon tanultuk a „művtörit”, aminek
hatékonyságát a karantén-helyzet tovább
rontotta. Szerencsére a videotelefon és

A koronavírus miatt több kiállítás on-
line kerül megtartásra Cegléden. A
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
nagy hagyományú, Rónai Gábor mű-
vésztanár által szervezett házi tárlatát
az intézmény Facebook oldalán osztot-
ták meg. A két tehetséges diák kiállítá-
sát így ajánlotta Rónai Gábor a művé-
szetbarátok figyelmébe:

b
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Online tárlat a gimnáziumban



Bogdán Márta:
Feledd a tegnapot!

„A GONDOLAT, AMI A FESTMÉNY elkészítésé-
re ösztönzött, az volt, hogy bármi történik is,
az élet örök körforgás. Holnap újra fel kell

kelni és tenni, amit
tennünk kell. A címe
azért lett ez, mert be-
leírtam a
festménybe
a barátnőm
egy versének
részletét.
A festés ná-
lam önkife-
jezés. Próbá-
lom a fest-
mények által

a gondolataimat, érzéseimet, hangu-
latomat megjeleníteni. A festészet
számomra egy utazás, a belső vilá-
gom feltárása; relaxáció. Korábban
„csak” faragtam, a festészethez iga-
zán közel a Benedek Péter körben
kerültem, mert addig szent meggyő-
ződésem volt, hogy nem tudok fes-
teni.” – vallja Bogdán Márta festmé-
nyéről és művészeti munkásságáról.

Mindig csodálattal tölt el, ahogy Márti hoz-
záfog a festészeti feladat megoldásához.
Gondolkodik, sokáig fontolgatja, hogy mit
és hogyan helyezzen el a faroston, vagy ép-
pen a papíron. Aztán egyszer csak moso-
lyogva hozzáfog és mindig valami eredeti
ötlet, ütős színkompozíció valósul meg ke-
zei alatt. Márti munkái személyiségén átvo-
nuló, elvont történetek, a dolgok egyszerű,
letisztulni látszó alakulása.
A festmény két hétig látható a Bern Kávé-
házban (Cegléd, Árpád utca 23/a).

KISZELY MARGÓ
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A hét festménye

Péter, Csenge barátja segített. Előbbi képpel
is, utóbbi velős kommentekkel tartotta fenn
az ébrenléti állapotot. Csenge vizuális kul-
túra érettségije összeszorított foggal 60%
körülire sikerült, ami a sok bizonytalanság
miatt remek eredmény! A Benedek Péter
Rajzkört így természetesen csak márciusig
látogathatta, ahol a perspektivikus szobater-
vén át a perspektíva rejtelmeibe tekintett,
majd portrék és kéztanulmányok következ-
tek, melyeket hol a Schiele-i érzékenység,
hol a brutális kreativitás, hol az egyszerű
akadémizmus fémjelzett, míg végül olyan
remek mozdulat festmény is készült, mint a
metszőollót fogó kéz! Lábtanulmányok után

szép egészalakos tanulmány, környezettel,
illetve a művészi erejű vándor figurája ke-
rült ki a keze alól, mintegy saját maga szim-
bólumaként!
A mítosz gyakran tárgya a festészetnek,
szobrászatnak: záró sorozata a lovecraft-i
Chtulu elképzelt világának alakjait formálta
meg sorozatában, melynek a végtelen fantá-
zia örvénylése ugyanúgy sajátja, mint az ori-
ginális kortárs humor. Ez azért is különös,
mert Csengét nem biztos, hogy felveszik.
Egyetemre, munkahelyre! Mégsincs sirám,
panasz! Optimistán figyeli jelenét és jövőjét!
Minden segítőjével együtt őszintén szorí-
tunk a sikeres életkezdéséhez!”



ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
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ájus 23-án 13 órakor a
Szabadság térről indul-
va, váltva és érkezve
23-an futottuk meg fo-
lyamatosan a 221 km-t
20 óra 43 perc alatt.

Táblázatunkból mindenki tudta az aktuális
váltás időpontját, átlagban kb. 10 km-t fu-
tottunk, ki-ki vállalása szerint. Az útvonalat
egyénileg választottuk meg kizárólag a vá-
rosban, a Cegléd táblán belül, csak a távol-
ságra kellett figyelnünk. Volt, aki a ceglédi
gyűrűt futotta körbe, volt, aki a Szabadság
teret választotta 25,5 körre, jómagam a

Balaton-felvidék dimbes-dombos élménye
miatt a felüljárón is átfutottam. Egy kicsit
együtt éltünk a várossal. Megtapasztaltuk a
délutáni sziesztát, együtt csodáltuk a naple-
mentét, közösen láttuk az esti város élénkü-
lését, le-le előztük a buliba induló fiatalokat,
futva táncoltunk a házibulikról kihallatszó
zene dallamára, és „haza is kísértük” a szó-
rakozókat. Aztán ránk szakadt a csend. Az
eső is eleredt, csak azért, hogy mégis legyen
valami vizes balatoni feeling, pocsolyákat
kerülgettünk. Magunkra maradtunk gondo-
latainkkal. Senki, de senki sem zavart. Sem
vírus, sem járókelő nem jött szembe órákon
át. Az első életjelet egy kenyérszállító autó
adta, aztán érkeztek a madarak, és vidám
hajnali pletykálkodással ébresztettek gondo-
latainkból. Pirkadatkor, bár a vöröses nap-
korongot a felhők eltakarták, a fejlámpa las-
san mégis feleslegessé vált. Ébredt a város.
Egyre többen ránk köszöntek, üdvözöltek.
És eljött az utolsó váltás ideje is. Mi, akik
résztvettünk – Herczeg Tamás, >>>

Az ismert járványügyi helyzet miatt
az idei UltraBalaton ezidáig elmaradt.
De miért ne lehetne az ötletet és tá-
vot még karantén helyzetbe is átül-
tetni saját városunkra? Licsák Zoli
megálmodta ezt.

m

UltraBalaton Cegléden?



29 éves edző igazi kosárlabda-
családba született: édesapja a ne-
ves kosárlabda edző Földi
Sándor, édesanyja is NBI-es ko-
sárlabdázó volt, testvére
Alexandra pedig jelenleg a Sze-

ged KE NBI B-s csapatának a vezetőedzője.
– mutatja be a klub honlapja az új edzőt,
majd folytatja a játékos és edzői pályafutás
részleteivel: „Attila játékos pályafutásának
nagy részét Szolnokon töltötte, a Szolnoki
Olaj utánpótlásában öt évet játszott. Az edzői
munkát Cegléden kezdte, mint utánpótlás
edző, később pedig mint az NBI/A-csoportos
csapat másodedzője, majd egy évet a Kecs-
keméti Kosárlabda Akadémián töltött a ser-
dülő és kadet leány csapat vezetőjeként. Kar-
rierje igazán 2017-ben indult be, amikor is az
akkor még csak 27 éves edzőnek bizalmat
szavazott a Vasas Akadémia és felkérte a női

NBI/A csoport vezetésére. Itt három év alatt
rengeteg tapasztalatot szerzett, nagyon sok fi-
atal játékos nevelkedett a keze alatt, akik az-
óta az NB1/A csoport más együtteseit erősí-
tik. 2015 óta az U18-as 3x3 válogatott rend-
kívül sikeres szövetségi kapitánya is, irányí-
tásával az elmúlt években kétszer Európa
Bajnok lett a válogatott, és világbajnoki
bronzérmet is szerzett. 2018-ban Cziczás
László másodedzőjeként az U20-as kosárlab-
da válogatottal EB 5. helyet szerzett.”
- Nagy megtiszteltetés egy ilyen volumenű
csapat, mint a Diósgyőr vezetőedzőjének len-
ni és hatalmas lehetőséget, kihívást is jelent.
– nyilatkozta lapunknak a fiatal edző. - Úgy
gondolom, hogy képes leszek a legjobbat ki-
hozni a fiatalított keretből, mert az előző klu-
bomnál is nagy hangsúlyt fektettem az egyé-
ni játékosnevelésre és ez meg is hozta az
eredményeket. Célom, hogy a három év alatt
harcban legyünk a bajnoki aranyért is.

A ceglédi Földi Attila irányítja az
Aluinvent DVTK kosárlabdázóit a kö-
vetkező szezontól. A Vasas-tól érkező
fiatal, de már mind NBI/A-csoportos,
mind válogatott szinten sok tapasz-
talattal rendelkező szakvezetővel há-
rom éves szerződést kötött az élvo-
nalba tartozó csapat. A Diósgyőr csa-
patában számos korábbi ceglédi is
szerepel - játékosként.

a

Ceglédi edző a DVTK élén

Hazafi Zsuzsanna, Marosvári Márta, Andó
Kriszta, Pásztor Ágnes, Pop Carmen,Vincze
Martsy, Pálinkás Norbert, Horti Zoltán,
Balogh Orsolya, Sághi Tünde, Bálint Zoltán,
Nyujtó Diána, Mogyorósi Gábor, Nagy
Klára, Nagy Attila, Szabó Tamás, Hartyáni
Ákos és Licsák Zoltán – felsorakoztunk a
befutót ünnepelni. Tapsunkat hallhatta
Cegléd városa. Megtettük! Befutottunk! Az
igazi ölelkezések még elmaradtak, de egy-

egy örömteli kézfogást már megengedtünk
magunknak. A fotók, videók csak részben
adják vissza azt a fenomenális élményt, a
felfokozott hangulatot, amit ez a 221 km
okozott nekünk. Közeli cukrászdába beülve
még most is tudnánk miről beszélgetni.
Több ismeretlen arc vált ismerőssé, ezért is
különösen nagyszerű, hogy összeszokott
csapatként teljesíthettük a távot. Gratulálok
mindenkinek! DR. BÁLINT ZOLTÁN



Ceglédi
sporttábo-
rok 2020

A JÁRVÁNYHELY-
ZET JELENTŐS
javulása miatt
Cegléden is meg-
rendezésre kerül-
hetnek a “nem ott
alvós” sporttábo-
rok. Jelenleg hét
helyi tábor szer-
vezéséről van tu-
domásunk, egyelőre ezek közül választhatnak
a gyerekek. A kézi táborra a sportcsarnokban,
már mindhárom turnus betelt.

Vízivilág tábor a Városi Sportuszodában: Amit biztosítanak a
gyerekeknek: Úszásoktatás, sportjátékok, strandolás, csendes
pihenő, készségfejlesztő foglalkozások, vízi játékok, testvér ked-
vezmény, minden nap meleg ebéd és uzsonna
Lovas tábor a Füle Tanyán: Amit biztosítanak a gyerekeknek:
Lovaglás, lóápolás, lovaskocsikázás, kisállat simogató, túrák,
képességfejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, sok-sok iz-
galom, napi háromszori étkezés.
Focitábor a Zsengellér Gyula Sportcentrumban: Amit biztosí-
tanak a gyerekeknek: Technikai edzések, versenyek, foci ba-
jnokságok, fifázás, teqball, strandolás, fagyizás, meglepetés pro-
gramok. Turnusok: A tanév hivatalos lezárását követő első
napon indulnak a táborok az igényekhez igazítva, a terveik sz-
erint három turnusban.
Szuperinfó pingpong tábor: Amit biztosítanak a gyerekeknek:
asztalitenisz, ebéd, strand fürdő (Budai út 2 alkalom), bemutatók,
játékos vetélkedők, meglepetés vendég(ek), ajándékok, stb.
Tollaslabda tábor: Amit biztosítanak a gyerekeknek: játékos
edzések és feladatok, versenyek, napi háromszori étkezés,
rengeteg mozgás kint és bent, medence, strandolási lehetőség
Fit Kid és Sporttábor Amit biztosítanak a gyerekeknek: napi 3×
étkezés, akrobatika, tánc, nyújtás, erő és állóképesség, játék,
meglepetés, szakképzett oktatók
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Új birkózó csarnok épül
ÚJ BIRKÓZÓ CSARNOK ÉPÜL a Ceglédi Vas-
utas Sport Egyesület és a Budapesti Honvéd
Sportegyesület szakosztályainak összefogá-
sával. A régi épület teljes bontásra kerül, a
helyére pedig egy könnyűszerkezetes, 500
négyzetméteres csarnokot építenek. CTV

Első helyen a Palotás SE
A COVID19 JÁRVÁNY MIATT a 2019/2020
Pest megyei asztalitenisz bajnokság befeje-
ződött. A Csemői Palotás SE 1.csapata 40
ponttal 170:118 meccsaránnyal az első helyen
zárta a sorozatot, ezzel a teljesítménnyel fel-
jutott az NB3-ba a 2020/2021 szezonban!

A csapat játékosai, akik a győzelmeikkel hozzájárultak a siker-
hez: Pap Gergely: 42 győzelem; Pintér Nándor: 40 győzelem
Tóth Zoltán: 27 győzelem; Cs. Nagy Gyula: 23 győzelem
Olgyay György: 10 győzelem; Kurtz György: 5 győzelem
Bíró Ferenc: 3 győzelem



Kostas Keramidas az új edző
IDŐ ELŐTT VÉGET ÉRT AZ ELŐZŐ SZEZON, de
nem áll meg a kosárlabda élet és a csapatok
már tervezik a következő bajnoki évet. Így van
ez nálunk is, ahol többek között a kispadra is
meg kellett találni a megfelelő szakembert, mi-
után Gabriel Carrasco szerződése lejárt és a
kontraktus nem került meghosszabbításra.
Több jelölt is volt a vezetőedzői posztra, végül a
korábbi görög szövetségi kapitány Kostas Kera-
midas lett a befutó. Az 55 éves szakember veze-

tésével 2017-ben EB elődöntőt játszott a görög
női válogatott, akikkel így a VB-re is kvalifikáltak.

A VBW CEKK CEGLÉD SZERZŐDTETTE
Tinara Moore-t, aki legutóbb a spanyol női
kosárlabda-bajnokság legjobbja lett. A 24 éves
amerikai játékos a Central Michigan egyetem
után Spanyolországban légióskodott előbb a
Valencia, majd legutóbb a Cadi La Seu csapa-
tában. A koronavírus-járvány miatt idő előtt
lezárult szezonban ő lett a liga legjobbja
(MVP), és az All Star-ötösbe is beválasztot-
ták. A ceglédieket erősíti a folytatásban az el-
múlt évek csapatkapitánya, Kobolák Cintia is.

Új helyszínen a dartspálya
A CVSE DARTS SZAKOSZTÁLYA a 2020. évet
a Club8 játékteremben kezdte, de a járvány
miatt új helyet kellett keresni a darts pályák-
nak és a Király Faipari Áruház Kft. Bar-
kácsbolt és Lapszabászat nyújtott segítő job-
bot a szakosztály részére. „A cég a hosszú-
távú együttműködés kialakítása mellett, a

sport beindítása érdekében felajánlotta a pá-
lyák elhelyezésére kiválóan megfelelő terü-
letet is. Hét pályát állítottunk fel a Cegléd,
Várkonyi István utca 45. szám alatt találha-
tó telephelyükön.” – tájékoztatta a sportba-
rátokat Lukácsi Ferenc szakosztályvezető.

CVSE Nyílt Steel Darts versenysorozat IV. forduló verseny végered-

ménye: 1. Fehér Lajos - 2. Fenyvesi László - 3. Szántó János






