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z advent a karácsonyra készülődés és várakozás idő-
szaka. Az idei évben november 27. és december 31.
között szombat-vasárnap, a két ünnep között pedig hét-
köznap is számos programmal várjuk a látogatókat a
karácsonyi hangulat és készülődés jegyében, amely
minden korosztály számára tartogat különlegességeket.

Az ünneplőbe öltözött Szabadság téri Adventi vásár november
27-én nyitja meg kapuit. Az ünnepélyes megnyitón közösen
kapcsoljuk fel a város ünnepi díszvilágítását, majd immár ha-
gyományosan jégrevü nyitja meg a korcsolyapályát. A nyitó-
hétvégén újabb meglepetés jégszobor készül és a Koktél 4U biz-
tosítja a hangulatot a forraltborozáshoz.
Hétvégente a Manóműhelyben közösen készíthetik el a csalá-
dok az ünnepi díszeket, a gyerekek pedig kipróbálhatják ügyes-
ségüket a Csillagszóró Játékparkban és felülhetnek az újdon-
ságnak számító, fényárban úszó „óriáskerékre” is. Az ünnepre
hangolódást a közös adventi gyertyagyújtások teszik emlékeze-
tessé, melyre várjuk az érdeklődőket. Közreműködik a Baptis-
ta, az Evangélikus, a Katolikus és a Református Egyház.
Hangverseny-sorozattal is várjuk a látogatókat, melynek kere-
tében fellép adventi koncertjével Bognár Szilvia, a Ceglédi Fú-
vószenekar, a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
la, valamint a Kardos Pál Pedagógus Énekkar.
December 5-én a gyermekek örömére a Református Nagytemplom
tornyából érkezik a Mikulás, mely az egyik leglátványosabb adven-
ti programunk. A közösségek számára nyújt közös ünnepi készülő-
désre lehetőséget bejgli- és zserbókészítő versenyünk, melyre évek óta
egyre többen jelentkeznek. Újdonságként idén forraltborral is lehet ké-
szülni. A közösségek továbbra is segíthetnek a rászoruló családoknak
jótékonysági karácsonyfadíszítő versenyünk keretében, és a már ha-
gyományossá vált Mikulás-futás is a programok részét képezi.
A színpadon olyan nagyszerű és népszerű előadókat köszönt-
hetünk, mint Kökény Attila, Kollányi Zsuzsi, Vastag Tamás,
Polyák Lilla és a gyermekek kedvencei Kovácsovics Fruzsina,
valamint a Buborék Együttes. Természetesen a fellépők között
megannyi ismert ceglédi előadót üdvözölhetünk. Idén is együtt
énekelhetünk Hernádi Péterrel, a Gríz zenekarral, a Koktél 4U-
val, Tom White csapatával és Tánczos Tiborral.
Adventi vásárunkban karácsonyi ételek és italok sorát kóstolhatják,
ahol a hagyományos vásári ételek mellett a streetfood ízvilágát is meg-
találják majd. A kézműves árusoknál és a Tourinform iroda informá-
ciós faházában számos portékára, ceglédi ajándéktárgyra lelhetnek,
melyekkel örömet szerezhetnek családtagjaiknak, barátaiknak.
Hogy szilveszterre is tartogassunk valami programot, várjuk az
érdeklődőket a Ceglédi Hagyományőrző Baráti Kör által szer-
vezet óévbúcsúztató karikás csergetésre, majd az esti Városi
Szilveszterre. Erről bővebben a későbbiekben írunk.
A részletes programért keressék az advent.cegledikultura.hu olda-
lunkat. Szeretettel várjuk a család minden tagját rendezvényeinken!

DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES
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nformációink szerint a kórházba ke-
rült betegek körülbelül fele oltott,
fele oltatlan, de az oltott betegek in-
kább enyhe, középsúlyos tünetekkel
gyógyulnak, nem kerülnek intenzív-
re, gépi lélegeztetésre.
A covid-betegek számára most nyi-

tott osztály mellett – a nagyszámú megbe-
tegedések miatt előreláthatólag – a hét fo-
lyamán az Ápolási osztályon is nyitnak
egy covid-osztályt, az ápolási osztály be-
tegei pedig
ütemezetten
ismét átke-
r ü l n e k
Nagykőrös-
re.
Információ-
ink szerint a
mostani be-
tegszám nö-
vekedés or-
szágosan és
helyileg is
összevethe-
tő az egy
évvel ezelőtti adatokkal. A 3. hullám ele-
jén hasonló ütemben emelkedett a kórházi
kezelést igénylő betegek száma, akkor is
október végén lett kijelölt kórház a ceglé-
di. Jelenleg azonban az akkori 40 %-kal
szemben, csak a betegágyak 10 %-át kell
biztosítani a covid-betegek részére. Ugyan

nem kívánják leállítani az elektív beavat-
kozásokat, de mérlegelnek és a személyi
állomány szűkössége miatt csak a sürgős
beavatkozásokat végzik el.
A ceglédi kórházban az előző hullám
csúcspontjaként az év elején csaknem 300
covid-beteget ápoltak, mert akkor több
fekvőosztályon alakult ki fertőzésgóc és
mintegy 150 fő a kórházban kapta el a ví-
rust, míg 150-en pedig betegen kerültek
be. Jelenleg nincs a kórház belső osztá-

lyain töme-
ges fertőző-
dés, a lap-
zártánk ide-
jén ápolt
mintegy 70
covid-beteg
kívülről ke-
rült be az
intézmény-
be, a kijelö-
lés óta eltelt
egy hét alatt.
A Toldy
Ferenc kór-

házban és a rendelőintézetben oltás is zaj-
lik, elmondható azonban, hogy nem erős
az oltakozási kedv, körülbelül napi 50 ol-
tást adnak be az intézményben, mert nem
jelentkeznek többen. A november 22-ei
héten azonban kampányoltásra kerül sor,
amelyben egész nap regisztráció és beuta-

A covid-járvány negyedik hullámában október 27-e óta újra kijelölt intézmény
a ceglédi Toldy Ferenc Kórház covid-betegek számára. Korábban csak tesztel-
ték a betegeket és pozitív fertőzötteket továbbirányították egy budapesti ki-
jelölt intézménybe. A ceglédi kórházban a központi rendelkezés szerint elő-
ször 40, majd 74 ágyat kellett biztosítani, a hétvégére pedig várhatóan a 100
főt is meghaladja majd az ápoltak száma.

i

100 fő felett az ápoltak száma
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ló nélkül lehet igénybe venni a vakcinákat.
A Szputnyik kivételével minden oltás ren-
delkezésre áll, első, második, vagy harma-
dik ismétlő oltásként is. Az oltakozóknak
azonban mégis érdemes regisztrálni az ol-
tásra, mert azzal elkerülhető, hogy a vár-
hatóan nagy érdeklődés miatt tömegjelene-
tek alakuljanak ki. Az oltakozást több
helyszínre a kórházba és a rendelőintézet-
be is szervezik.
A járvány előrehaladtával újra egyre töb-
ben veszik igénybe a tesztelést. A hivata-
los út erre a háziorvos felkeresése telefo-
non, aki a mentőszolgálatot értesíti, ők pe-
dig elvégzik a tesztet. Egyre többen jelen-
nek meg azonban a kórházban tesztelésre,
ami azért nem szerencsés, mert éppen azért
van látogatási tilalom az intézményben,
hogy minél inkább védjék a bentfekvő be-
tegeket a fertőzéstől. A probléma megol-
dása lehet, hogy hamarosan megegyezik
Cegléd Város Önkormányzata a mentő-
szolgálattal arról, hogy egy tesztpontot ala-
kítanak ki a régi Cedent rendelő helyén,
ahová a háziorvosok elirányítani tudják a
tesztelni kívánt betegeket.

Békemenet térségi
résztvevőkkel

SOK NAGYKŐRÖSI ÉS CEGLÉDI IS részt vett a
nemzeti ünnep budapesti rendezvényén.
Orbán Viktor miniszterelnök az október 23-
i nemzeti ünnep alkalmából, a budapesti
Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán
mondott beszédet, melyre sok nagykőrösi és
ceglédi is érkezett. Földi László, körzetünk
országgyűlési képviselője és Nagykőrös két
alpolgármestere, dr. Körtvélyesi Attila és
Nagy Balázs is részt vett az eseményen.
Földi László országgyűlési képviselő így
köszönte meg a ceglédiek és környékbeliek
részvételét: „Köszönöm Önöknek, köszö-
nöm nektek! Nemzeti ünnepünkön együtt
tettünk hitet a hagyományos életforma, a
nemzeti önállóság, a kereszténység és a
családtámogatások mellett! Rengetegen
fogtuk meg egymás kezét. Nem fogjuk elen-
gedni. Együtt voltunk hazánk eddigi legna-
gyobb Békemenetén. Megmutattuk együvé
tartozásunkat, hitünket és erőnket.” – írta a
képviselő.





Világító útburkolati jelek
KÍSÉRLETI JELLEGGEL VILÁGÍTÓ útburkola-
ti jelek festése kezdődik meg a Cegléd és
Nagykőrös közötti kerékpárúton. – számolt
be Földi László országgyűlési képviselő a
közösségi oldalán. „A Duna-menti nemzet-
közi kerékpárút burkolatába tavaly ősszel
kevertek világító szemcséket, a fénnyel fel-
töltött szemcsék napnyugtától napkeltéig ki-
fogástalanul jelzik a vonalvezetést. Ezt az in-
novatív megoldást a Cegléd-Nagykőrös, kö-
zötti kerékpárúton is használni fogja a Ma-
gyar Közút.” – írta a képviselő.
November végéig öt megyében tizenegy
helyszínen, jelentős idegenforgalmi cél-
pontok környékén dolgoznak majd a kivite-
lezők a kerékpárutak mellett két közútsza-
kaszon is. Öt megyében, különböző föld-
rajzi viszonyok tesztelik tovább az innova-
tív megoldást.

Caritas Hungarica díjas
Dr. Pipicz Imre

A KATOLIKUS KARITÁSZ IDÉN IS elismerte a
Caritas Hungarica díjjal azoknak az önkén-
tesek a munkáját, akik kitartó szeretettel és
empátiával szolgálják rászoruló embertársa-

inkat. A Váci Egyház-
megyéből idén négy
önkéntes munkatárs ré-
szesült az elismerésben,
amelyet október 9-én
adott át Spányi Antal
püspök, a Katolikus
Karitász elnöke, Écsy
Gábor a Katolikus Kari-
tász igazgatója, vala-
mint Kovács Gábor a
Váci Egyházmegyei
Karitász igazgatója a
Magyar Szentek Temp-

lomában Budapesten. A váci egyházmegyei
díjazottak Cegléd, Kerepes, Szécsény és
Váchartyán karitászcsoportjaiban végzik ál-
dozatos segítő szolgálatukat.
A ceglédi díjazott méltatásában ezt írta Ko-
vács Gábor, Váci Egyházmegyei Karitász

igazgató: „Dr. Pipicz Imre évek óta a Ceglé-
di Karitászcsoport legaktívabb tagja; nagy-
családos édesapa. Sokirányú tevékenységgel
támogatja a karitász munkáját. A karitász-
csoport által támogatott mintegy 200 család
helyzetét, köztük a tanyavilágban élőket or-
vosként is jól ismeri. A tanyavilágban lakó-
kat személyesen is felkeresi és érdekükben a
kapcsolatait is megmozgatja, amivel már je-
lentős támogatásokat is biztosított számuk-
ra. Nem csak orvosként ad a hozzá fordulók-
nak. Mindig szakít egy kis időt, hogy a bete-
gekkel beszélgessen is, akiket gyakran sze-
mélyesen, otthonukban is meglátogat.”

Óriástökök a Toldiban
TÁPIÓSZENTMÁRTONI ŐSTERMELŐK óriási
méretű tök termése volt látható a nagykőrö-
si Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégiumban. Az is-
kola nyílt napjára látogató diákoknak és a
Toldi-s diákoknak is halloweeni meglepe-
tésnek szánták a TV2-ben is bemutatott ha-
talmas termést.
Kókai Tibor idén két hazai és egy szerbiai
versenyen is az első helyen végzett. A ter-
melő három éve kötelezte el magát egy rit-
ka hobbi mellett, ez pedig az óriástökök
termesztése, két éve pedig szakmai segítsé-
get is igénybe vett. Az együttműködés
eredménye az első évben egy 80 kg-os tök
lett, melyet a második évben már egy 378
kg-os követett.
Az idei termelést teljes szakmai támogatás-
sal kezdte a tökös-gazda. Az egyedi kerté-
szetben a legnagyobb tök elérte a 630 kg-ot,
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de sajnos egy apró sérülés miatt versenyzés-
re alkalmatlan volt. A második legnagyob-
bal, egy 527 kg-os, ép tökkel indult a hiva-
talos megmérettetésekre a tápiószentmártoni
őstermelő.

Tökfaragó verseny
az Infineonnál

A COVID-JÁRVÁNY MIATT AZ IDEI ÉVBEN is
elmaradtak az Infineon hagyományos kö-
zösségépítő, családbarát rendezvényei. A ta-
valyi sikeren felbuzdulva az Infineon
Technologies Bipoláris Kft. október végén
azonban ismét meghirdette munkatársai szá-
mára II. Tökfaragó Versenyét.
A kollégák otthon, családi körben, akár gye-
rekekkel együtt készíthették el a műalkotáso-
kat, amelyeket azután telephelyükön állítot-
tak ki. Ismét kiváló remekművek születtek,
volt, aki a tök hímzéssel is megpróbálkozott.
A díszlet is munkatársak segítségével ké-
szült el. A sötétben kivilágított töklámpások,
kedves kis pókhálók, denevérek ismét egy
szellemes, jó hangulatú közösségi progra-
mot nyújtottak. Az első három helyezettet a
hangulathoz illő ajándékokkal díjazták és
minden résztvevő egy Halloween ötleteket
tartalmazó könyvet és oklevelet vehetett át.

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk

az alábbi pozíciókba keres
új munkatársakat:

ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFŐR – Albertirsa
Főbb feladatok:

• az ételek megadott címekre, időben
történő kiszállítása

• gépjármű és egyéb használt eszközök
tisztántartása

• elvárások: „B” kategóriás jogosítvány,
autóvezetésben jártasság

ADMINISZTRÁTOR – Albertirsa
Főbb feladatok:

• az iroda gördülékeny működésének
elősegítése, a hozzátartozó pénzügyi
és adminisztratív feladatok ellátása

• étlapok küldése az intézmények felé,
létszámok rögzítése

• számlázás

KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHAVEZETŐ
– Albertirsa, Nagykőrös

Főbb feladatok:
• az ételek elkészítéséhez szükséges

alapanyagok összeállítása, rendelése
• napi kiszabatok készítése az

élelmezésvezetési program használatával
• szakácsok, konyhai kisegítők irányítása
• hatósági előírások betartása és

betartatása
Előny:
• szakirányú élelmezésvezetői végzettség

MIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú munkalehetőség

• hétfőtől péntekig tartó munkavégzés
• ingyenes dolgozói

étkezés a munkaidő alatt

További részletek és jelentkezés
fényképes önéletrajzzal:

allas@eatrend.hu

9



z olimpiai bajnok Lőrincz Tamás
és Tokióban ezüstérmes öccse,
Viktor együtt vállalták a Puskás,
a musical miniszerepét, amely-
ben fellépett már korábban
Shane Tusuptól Bozsik Péteren

át Győrfi Pálig egy sor híresség: ők alakítot-
ták az angol intézőt (pontosabban ezúttal in-
tézőket), akik bekopogtatva az Aranycsapat
öltözőjébe, jelzik Grosicséknak, hogy köze-
leg a kezdőrúgás időpontja. A birkózóbajno-
kokat nagy taps fogadta már akkor, amikor
megjelentek a színpadon, s néhány másod-
perces, fejenként pár szavas szerepük elját-
szása után és az előadás végén ugyancsak
ünnepelte őket a közönség.
„Hatalmas élmény volt! A darab producere,
Szabó László keresett meg minket, tulajdon-
képpen felkért, hogy Tomival együtt vállaljuk
el az egyik szerepet, méghozzá a Wembley
angol intézőjének szerepét” – idézte fel a
szerda estét Lőrincz Viktor. „Először azt hit-
tem, ez csak valami vicc lehet, hiszen semmi-
féle ilyen jellegű tapasztalatunk, képesíté-
sünk nincs... Megmondom őszintén, én elő-
ször vonakodtam is, mert bár hozzá vagyok
szokva a tömeghez, azért egészen más egy
szőnyegen birkózni, mint ezernyolcszáz em-
ber elé kiállni a reflektorfénybe – ráadásul
angol szöveggel! De végül aztán csak meg-
győztek, és nagyon örülök neki, hogy elvál-

laltuk: nagyon színvonalas előadás részei le-
hettünk, kiváló színészekkel, tényleg szuper
élmény marad. Külön öröm, hogy utána a
közönség soraiból volt, aki nemcsak az olim-
piai eredményemhez, hanem az alakításom-
hoz is gratulált, ez igazán jólesett –
poénkodtam is vele, hogy ha majd egyszer
visszavonulok, szabadúszó színészként kere-
sem majd tovább a kenyerem...”

A LŐRINCZ TESTVÉREK ELISMERÉSEK SORÁT
kapták az olimpia óta. Október 17-én Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke Áder
János köztársasági elnökkel pénteken állami
kitüntetésben részesítette a tokiói olimpia és
paralimpia érmeseit és szakmai segítőiket a
Parlament kupolatermében. Az olimpiai baj-
nok Lőrincz Tamás a Magyar Érdemrend
tisztikeresztje, míg ezüstérmes öccse, Lőrincz
Viktor a Magyar Érdemrend lovagkeresztje
elismerésben részesült. – számolt be a Ma-
gyar Birkózószövetség oldala. Emellett hiva-
talosan is előléptették Lőrincz Tamás száza-
dost, a Magyar Honvédség Sportszázadának
olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok
katonasportoló birkózóját.

A Lőrincz testvérek elismerések sorát
kapták az olimpia óta. Színészi szere-
pet is vállaltak és hatalmas sikert arat-
tak október 20-án az Erkel színházban.

a
Színpadon a Lőrincz testvérek
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Dr. Beck György
az Év mentora

AZ IDÉN TIZEDIK ALAKALOMMAL KIOSZTOTT
Mentor Oscar díjat az egyéni kategóriában a
szakmai zsűri dr. Beck Györgynek ítélte oda.
Beck Györgynek, aki a magyar informatikai
iparág felépítésének szinte a kezdetektől ré-
szese és 28 éven át a legjelentősebb vállalata-
inál első számú vezetőként irányítója volt.
A boomonline.hu oldalon közzétett interjú-
ban vallott a múltról és az előtte álló felada-

tokról is.
„Elfogadtam
azt a bölcs
mondást, hogy
az embernek a
karr ier jében
három szakaszt
( learn-earn-
return) el kell
különítenie ma-
gában. Én át-
léptem abba a
fejezetbe, hogy

leginkább már vissza kell adni abból, amit
kaptam. Ez azt jelenti, hogy a társadalmilag
hasznos feladatokra figyelek, és csak olyan
munkákat vállalok el, amelyet azért csiná-
lok, mert szeretem, mert érdekes és értékes.”

Elsőként visszaadta magát a családjának,
legalábbis annyiban, hogy amikor estefele
hazatér, már nincsenek elolvasatlan mailjei,
és ő sem „zaklatja” beosztottjait késő esti le-
velekkel. „Két gyönyörű, hatéves lányuno-
kám van. Most nekik adom meg azt a figyel-
met, amit talán nem tudtam kellő mértékben
a saját gyerekeimnek, a sok munka és fele-
lősséggel járó vezetői munka mellett megad-
ni. A gyerekeim azonban akkor is figyeltek
rám, mert lemásolták a példámat – ugyan-
olyan megszállottsággal és odaadással szen-
telik magukat munkájuknak, mint ahogyan
azt én tettem és máig teszem. Büszke vagyok
arra, hogy a gyerekeimnek sikerült egy köve-
tésre méltó példát adni ebben a nagy leter-
heltséggel járó karrier út mellett is. Ez a csa-
ládapa sírig tartói mentori feladata…”
A beszélgetésben beszámol arról, hogy
2014-től létrehozták a SEED Vezetőképző
Üzleti Iskolát, ahol a fiatal generációnak ad-
ják át tapasztalataikat.

Liszt Ferenc koncert
OKTÓBER 15-ÉN LISZT FERENC Koronázási
miséje és más egyházi művei szólaltak meg
a ceglédi Szent Kereszt Katolikus templom-
ban. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar és
Vegyeskar, négy szólista közreműködésével
adta elő a műveket, amely vastapsot kapott.



Épül a jégpálya
MÁR ZAJLANAK A SZABADSÁG TÉREN a jég-
pálya kialakítási munkálatai. Tavaly – a ko-
ronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozá-
sok miatt - ugyan nélkülözniük kellett a gye-
rekeknek, fiataloknak, családoknak ezt a
népszerű téli sportot, idén azonban novem-
ber 26-a péntektől, több mint egy hónapon
át ismét élvezhetik a korcsolyázás örömeit.
Ványi Zsolt, a jégpályát is üzemeltető Ceg-
lédi Sportcsarnok Kft. ügyvezetője lapunk-
nak elmondta: idén is 5-6 hétig lesz majd
nyitva a pálya, amely az adventi programok-
hoz, vásárhoz kapcsolódik.
- A korábban bevált módon idén is lesz kor-
csolyakölcsönzési lehetőség és lesznek ér-
tékmegőrzők is. – mondta el Ványi Zsolt és
hozzátette: - Reméljük, hogy nem lesz olyan
súlyos a járványügyi helyzet, mint tavaly, de
ha korlátozó rendelkezések is lépnének élet-
be, mivel ez egy szabadtéri rendezvény, csak
az öltöző sátornál, vagy a kölcsönzésnél le-
hetnek létszámkorlátozó változtatások.
Az ideiglenes – adventi időszakra üzemelő -
jégpálya sok éve a ceglédiek kedvelt találko-
zóhelyszíne és sportolási lehetőséget is jelent
a téli időszakban. Az iskolák dupla testneve-
lés órákat tartanak a pályánál, ahol a gyere-
kek elsajátíthatják a korcsolyázás alapjait.
Időnként felvetődik a ceglédiek részéről,
hogy hosszabb nyitvatartási idővel, vagy ál-
landó jégpályaként is lehetne üzemeltetni. A
szervezők tapasztalata azonban az, hogy ja-
nuárban az ünnepek után, a karácsonyi vásár
végével jelentősen megcsappan az érdeklő-
dés a Szabadság téri jégpályánál. Egy állan-
dó jégpálya ugyan vonzó turisztikai lehető-
ség is lehetne, de erre viszont a belváros
nem alkalmas helyszín.

Kétfarkú irányjelzők és
„ceglédi ferde táblák”

MKKP CEGLÉDI KISTÉRSÉG A KÖZÖSSÉGI ol-
dalán számolt be a legújabb akciójáról. „A
városfelújíttató kéthét keretén belül kihelyeztünk
két irányjelző oszlopot a Teleki-Szent Imre her-
ceg utca sarkán. Az egyik oszlop egyfajta kiindu-
lási pontként az eddigi ceglédi kutyapártos akci-
óink irányát és távolságát mutatja meg az érdek-
lődőknek.” – utaltak a korábbi kétfarkú kutyás
megmozdulásokra, mint a bálnásított pad, az ott-
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A PATENT Kft. az alábbi szakterületere

keres munkatársat:
CNC gépkezelő plazmavágó,

hengerítő és présgép kezelésére

Alapkövetelmény: Technikusi végzettség, minimum
6 hónap aktív tapasztalat az adott területen.
Rendelkezni kell önálló munkavégzés képességével
és erős kooperációs készséggel.

Feladatok:
• 3D-s NC vágó berendezés programozás (3D-s

plazma, lemezhengerítő, prés és görgőző gép),
• Technologizálás, folyamatok korszerűsítése, fe-

jlesztése,
• Szoros együttműködés a műhelyvezetéssel, a

műszaki osztállyal.

A minőségi és hatékony munkáért, az elhiva-
tottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és sz-

ervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb

bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)

patonai.tibor@patent.hu részére.

Előadások a tudomány
ünnepén

NOVEMBER 9-10-ÉN A MAGYAR Tudomány Ün-
nepe keretében a ceglédi középfokú iskolákban
Prof. Dr. Surányi Dezső történeti-ökológus, bo-
tanikus vetítettképes előadásaiban Cegléd és kör-
nyéke veszélyes növény- és állatfajait mutatta be
hallgatóinak. „Az elmúlt fél évszázadban nem-
csak a klímaváltozások, hanem az emberi visel-
kedéskultúra is elősegítette új és veszélyes, vagy
legalábbis káros növények s állatfajok térnyeré-
sét. Miközben a fülemülék elhallgattak, megfo-
gyatkoztak a vetési varjak, vagy a mezei verebek
és vadgerlék, előretörtek a dolmányos varjak,
örvös galambok és természetesen a gyomok. Se-
lyemkóró, parlagfű már sajnos megszokott „fló-
raelem”, akárcsak az átoktüske vagy a bálvány-
fa. Fel kellene végre ébredni, hogy ez nem a lel-
kes zöldek ügye, hanem mindenkié. Az, hogy
kultúr sivatagot és kellemetlenkedő, káros állat-
fajok tömegét hagyjuk-e unokáinkra már nem
magánügy, hanem közügy.” – hangsúlyozta az
előadó a diákok előtt.

honosított buszmegálló és a robotkuka. „A má-
sik oszloppal Cegléd sajnálatosan alulértékelt
nevezetességeire, az úgynevezett ferde közleke-
dési táblákra és villanyoszlopokra szerettük vol-
na felhívni a figyelmet. A jelenség előtt egyébként
a tudósok is értetlenül állnak egyelőre: elképzel-
hető, hogy Cegléden nagyobb a gravitáció, ami
a föld felé húzza az oszlopokat, de az is lehet,
hogy az oszlopok környékén kialakult téridő gör-
bület okozza a különleges anomáliát. Addig is
fény nem derül a rejtélyre, bátran fotózkodjatok
az irányjelző tábláinknál!”
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Origami kiállítás
AZ ORIGAMI VILÁGNAPJÁN KIÁLLÍTÁST szer-
vezett a Szent Kereszt Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda. A szervezők Bognárné Szabó
Csilla és Berkó Edit így számoltak be a ren-
dezvényről: „Az origami világnapján közös
munkálkodásba fogott az iskola a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig. Térbeli papírcsodák
születtek a tanító nénik és a tanár nénik veze-
tésével. Kis elsőseink szebbnél szebb halacs-
kákat, másodikosaink ötletes papírhajókat, a
harmadikosok vidám polipot, rákot, tengeri
csillagot készítettek. A negyedikesek hattyút,
sirályt és sokféle szépséges madarat, a felsős
tanulók rájákat, sárkányokat és bonyolult re-
pülőgépeket formáztak meg fantáziadúsan.
Egy pihentető, az alkotókészséget fejlesztő
technika alkalmazásával szerezhettek a diákok
örömet maguknak és társaiknak.”

Nemzeti gyásznap
NOVEMBER 4-ÉN A NEMZETI gyásznapon
Cegléden is megemlékeztek az 1956-os for-
radalom áldozatairól.
Dr. Csáky András polgármester beszédében
így fogalmazott: „Több évtizedig a hallgatást
kényszerítették ránk, nem beszélhettünk ’56 di-
csőséges napjairól. A rendszerváltoztatás meg-
nyitotta az emlékezés lehetőségét, sőt 2013 óta
nemzeti gyásznap november 4-e. Az emlékezés
nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is. Az em-
lékezés a múltunk által ránk ruházott felelősség
vállalása. (…) Azért jöttünk ma össze, mert tud-
juk, 1956 soha el nem évülő felelősséget rakott
a vállunkra.” – fogalmazott a polgármester.

Szalétli épült a
Hubertus parkban

AZ IDÉN 9. ALKALOMMAL RENDEZTE meg a
Tesco Magyarország Kft. az „Ön választ,
mi segítünk!” többfordulós pályázatát. A
Czigle Egyesület immár második alkalom-
mal vett rész a pályázaton és az idén má-
sodik helyezést ért el. „A pályázat célja:
Cegléd város parkjainak, közösségi terüle-
teinek folyamatos gazdagítása, zöldítése és
fenntartása a lakóközösségek kiemelt érde-
ke. Jelen projektünk keretében a Hubertus
park továbbfejlesztésével, a Szövetség ut-
cai társasház mögötti terület parkosításá-
val és a termálfürdő körüli tűzrakóhelyek
kialakításával szeretnénk komfortosabbá
tenni környezetünket. A megvalósítás októ-
ber 29-én megkezdődött. A Hubertus park-
ban elhelyezésre került egy 8 személyes
szaletli, közvetlen a röplabda pálya mel-
lett.” – számolt be a civil szervezet közös-
ségi oldalán.

90 éves Hajdu Endre
A NYUGALMAZOTT KÖZGAZDÁSZT, a Róna
Vendéglátóipari Vállalat volt igazgatóját, a
Róna Jazz megteremtőjét a város nevében
dr. Csáky András polgármester és Takátsné
Györe Anett, a körzet képviselője köszön-
tötte az évfordulón. Az ünnepelt úgy fogal-
mazott: nem az ő érdeme ez a magas kor,
hisz nem tett érte semmit, az viszont biztos,
hogy a hosszú élet egyik titka, hogy folyton
szerelmes legyen az ember. CEGLED.HU
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Lelkészbeiktatás
a Felszegen

HIVATALBA LÉPÉSÉT KÖVETŐEN 14 HÓNAPPAL,
október 16-án került sor Szabó Árpád Csaba
lelkipásztor beiktatására Cegléden, a Felház
utcai reformá-
tus templom-
ban. - számolt
be az alkalom-
ról Paskáné
Arany Virág
gyülekezeti tag
a parokia.hu
oldalon.
„A bevonulás
alatt és az ige-
hirdetést köve-
tően a három
ceglédi református közösség közös kórusa, a
Sztárai vegyeskar szolgált egy-egy kórus-
művel. Az ünnepi istentiszteleten az igehir-
detést Takaró András, a Délpesti Reformá-

tus Egyházmegye esperese végezte. Az al-
kalmon jelen lévő 23 lelkész egy-egy áldást
mondott a beiktatott lelkész életére és szol-
gálatára. A beiktatott lelkészt a ceglédi
egyéb felekezetek részéről Szecsődi Péter
tiszteletbeli kanonok, plébános köszöntötte.
Hánka Levente, Cegléd-Nagytemplomi lel-

kész, a helyi
r e f o r m á t u s
lelkésztársak
nevében hívta
új munkatár-
sát a közös
gondolkodás-
ra. Köszöntést
mondott még
dr. Csáky
András, Ceg-
léd város pol-
gármestere is.

A köszöntők sorát Czinege Csaba, a gyüle-
kezet nyáron megválasztott gondnoka zárta.
Az ünnepi istentiszteletet gazdag, jó hangu-
latú szeretetvendégség zárta.”

A MÁV ZRT. MUNKATÁRSAKAT KERES CEGLÉDRE AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:

I KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL I

I KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL I

I AMIT AJÁNLUNK I
biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és jövedelem, széleskörű juttatási 
csomag, önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári hozzájárulás, utazási 

kedvezmény.

JELENTKEZÉSÉT A
WWW.MAVCSOPORT.HU/KARRIER OLDALON VÁRJUK.

• egyéb vasúti járművezető 

• műszerész - biztosítóberendezési területre
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Nyugdíjas iparosok
találkozója

A KARÁCSONYHOZ KÖZELEDVE - régi hagyo-
mány szerint - a Cegléd és Térsége Ipartestület
székházában ismét a nyugdíjas iparosoké volt a
főszerep. Az Ipartestület dísztermében tartott
Nyugdíjas Találkozón a jó hangulat természete-
sen garantált volt, hiszen Kiss Attila Andor éne-
kelt, megtáncoltatva szépkorú közönségét. A fi-
nom vacsora elfogyasztása közben pedig vígan
folyt a beszélgetés az egybegyűltek között, újra
és újra felidézve a múltbéli emlékeket.

Városvédők
pincelátogatása

„CEGLÉDI TITKOK” CÍMMEL A VÁROSVÉDŐ
Egyesület látogatást hirdetett a helyi katoli-
kus plébánia pincéjébe. A vártnál nagyobb
érdeklődés mutatkozott és többen jöttek ösz-
sze, mint előzetesen gondolták.

Bevezetőként Kocsis István elnök rövid, ál-
talános tájékoztatót tartott a pincék történe-
téről. Többek között eloszlatott egy hiedel-
met, ami a nemespenészhez kapcsolódik.
Ugyanis ennek megléte a pincében, csak azt
bizonyítja, hogy jó a hőmérséklet a bor érle-
léséhez, italok tárolásához. Őt Mihályné
Marika követte, aki egy kis előadást tartott a
ceglédi templom és plébánia történetéről.
Zárásként elhangzott, hogy jelenlegi ismere-
tek szerint a város alatt nem létezik egy szer-
teágazó nagyméretű pincerendszer. Kisebb-
nagyobb pincék vannak, amelyekről a ceglé-
diek körében számos legenda él. A pince
megtekintését borkóstoló követte, amit dr.
Túri József és Spindelbauer Attila szervezett.
A részvevők a látogatás befejezéseként meg-
állapították, kevesebbek lettek egy vélt titok-
kal, de gazdagabbak egy újabb, jól sikerült ba-
ráti hangulatú egyesületi találkozóval. KI

A Gombos-udvar titka
SZÍVMELENGETŐ ESEMÉNYNEK VOLTAK ré-
szesei azok, akik a „Könyves Vasárnap”
program keretén belül ellátogattak a Ceglédi
Városi Könyvtárba. „Tanúi lehettünk egy
múltidéző találkozásnak, amely Cegléd törté-
netét is alakító Gombos-Zalai családról szólt.
A család egyik leszármazottja, Zalai Gábor
mesélt a hallgatóságnak Reznák Erzsébet, a
Kossuth Múzeum igazgatója közreműködé-
sével. A beszélgetés közben régi fényképek,
újságcikkek, portrék segítségével felidézték
az egykori polgármester, dr. Gombos Lajos
emlékét, dr. Gombos Dénes szülész-nő-
gyógyász tevékenységét, a Zalai gyógysze-

rész dinasztia kivételes tagjait. De
szintén e kiterjedt család leszárma-
zottja volt Fábry Pál is, akinek neve
és kalandos élete is említésre került,
és akinek hamvait nem régen hozták
haza a Gombos kriptába az Egyesült
Államokból. Ezután elsétáltunk az
egykori Gombos udvarba (a későbbi
Tiszti Klub, az egykori gyógyszer-
tártól terjedt ki a mostani bank épü-
letéig bezáróan), ahol a jelenlevő
családtagoktól történeteket hallgat-
tunk meg a házról, ahol valamikor
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éltek. Megálltunk a gesztenyefánál, amelyet
egykor az ősük ültetett, és amely fát a Tiszti
Klub ideköltözésekor 1965-ben kivágtak. A
fának a gyökeréből eredt meg a most is látha-
tó gesztenyefa, hirdetve az új életet, s jelké-
pezve a családnak is, hogy hiába szóródtak
szét a világban, a gyökerek itt vannak
Cegléden. A séta az evangélikus templomban
zárult, ahol megtekintették Gombos Pál ado-
mányát, az 1882 óta használatban lévő ke-
resztelőmedencét is.” – számolt be a Ceglédi
Tourinform közösségi oldala.

Alkímia Szegeden
A CEGLÉDI SÉFRŐL TÓTH PÁLRÓL CIKKEZIK
a Dining Guide. Ahogy arról korábban ír-
tunk Tóth Pál a köveskáli Kővirág után a
járvány alatt Alkímia a konyhában címmel

szakácskönyvet
írt, majd fél éve
Szegeden az Ala-
bárdos étteremben
alkot.
„A Tisza-part ka-
nyarulatában, az
egyetemtől, a sze-
gedi dómtól és a
Széchenyi tértől
pár perc sétára
találjuk az étter-
met, amit az idő-

sebbek is biztosan ismernek: az Alabárdos
jól ismert Szegeden. Némi útkeresés után az
új tulajdonosok és Tóth Pál séf keze alatt si-
került megtalálni azt a hangot, amelyen ké-
pes megszólalni 2021-ben is a „jó öreg" Ala-

bárdos. Az ódon falak a legmodernebb kony-
hát, kísérletező kedvű konyhát és kiváló bo-
rok sokaságát rejti. Érdemes belépni.” – szá-
molt be a gasztro szaklap.

A csend susogása
FOTÓKIÁLLÍTÁS NYÍLT BUDAPESTEN Baán
Katalin ceglédi fotóművésznek november
3-án. A Mamaison Residence Izabellában
bemutatott tárlatot Csató Tamás festőmű-
vész nyitotta meg. A kiállítás november 30-
ig látogatható.
„Baán Katalin képei lenyűgözőek, és nem-
csak esztétikai élményt jelentenek a „képol-
vasó” számára, hanem az érzelmi, gondola-
ti és lelki azonosulás lehetőségét is. A brili-
áns technikával és tökéletes kompozícióba
nemesült műveit szemlélve elindulhat egy
párbeszéd (a mű és szemlélője között), és fel-
fedezhetjük, hogy a kép síkja mögött – a mi
képzeletünkben, természetesen - előhívódik
egy második, harmadik, akárhányadik látens
kép, amibe már beszélgető partnerként bele-
kapcsolódhatunk, kérdezhetünk és azokra
válaszokat is kaphatunk. Így válhat az imád-
ságok, Istent magasztaló himnuszok, tanítói
szándékkal megírt költemények „képes” tár-
házává, amelyben szinte minden élethelyzet-
re találhatunk segítséget arra, hogy megfo-
galmazhassuk gyötrelmeinket, fájdalmain-
kat, hitbeli kétségeinket, az Isten utáni epe-
kedésünknek, a bűnbocsánat és a szabadítás
utáni vágyakozásunkat, vagy kifejezésre jut-
tassuk az azokért való hálánkat és magasz-
talásunkat.” – számolt be az estről Eifert
János fotóművész a közösségi oldalán.
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Üzemel a traffibox

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK ÉS MÁR ÜZEMEL
a traffibox a Kossuth Ferenc utca és a József
Attila utca sarkán. A készülék a közeledő és
távolodó járművek sebességét egyaránt mé-
ri. Aki túllépi a megengedett 50 km/h-t, bün-
tetésre számíthat. A traffibox ugyanolyan el-
ven működik, mint a Véda, vagyis a kamera
felvételei a rendőrség központi rendszerébe
kerülnek. A sebességmérő doboz átadóján
dr. Csáky András polgármester, Hegedűs
Ágota alpolgármester és Török Csaba, a
Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője volt je-
len. CEGLÉD VÁROS OLDALA

Ceglédi lányok a Pest
Megye Szépe döntőjében

KÉT CEGLÉDI HÖLGY – DÉTÁRI VIRGÍNIA és
Fehér Fanni – is szerepel a IV. Pest Megye
Szépe verseny döntőjében. November 12-én a
Törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési
Házban rendezik a IV. Pest Megye Szépe vá-
lasztás gálaesttel egybekötött döntőjét , ahova
idén is tizennégy hölgyet választott be a zsűri.
A két ceglédi lány már tavaly is nevezett és
bejutott a döntőbe, Virginiának pedig egyszer
már a fejére került a szépségkirálynői korona
– egy másik versenyen idén augusztus végén.
A lányokat a gáláig igazi profi szakemberek
készítik fel. Cseh-Szakál Tibor többszörös or-
szágos bajnok, latin amerikai és standard tán-
cos, valamint Zámbó Viktória szakmai koor-
dinátor segítségével sajátítják el a legfonto-
sabb mozdulatokat. A döntősök közülük kerül

majd ki a királynő, aki kétszemélyes külföldi
utazással lesz gazdagabb, és egy vadonatúj
autót is díjmentesen használhat belföldön.

Felüljáró építés
vs lakótelepiek

ÚJRA MEGNYITOTTÁK A FORGALOMNAK a
Jászberényi úti felüljárót mindkét irányban.
Az építkezés azonban még folytatódik és a
felfestések sem készültek el. Zs. Lilla olva-
sónk a felüljárónál lévő lakótelepen lakik és
a Ceglédi Panoráma fórumában írta le véle-
ményét az elhúzódó építkezésről:
„Olyan gyönyörű lesz már a felüljárónk,
hogy a Napra lehet nézni, de rá nem...Ápri-
lis eleje óta itt olyan fejetlenség van, hogy
csak na. Hol dolgoznak minden nap kora
reggeltől, hol állnak heteket, hónapot. Volt
már itt szombat reggel fél 6-kor kezdődő tér-
kő-feltörés, akiket mikor megkérdeztem, azt
mondták ma van a határidejük, hogy befe-
jezzék, ezért ki is jöttek, mert el vannak ma-
radva. Rendszeresen 3 hete hétvégén is reg-
gel 7-fél8-tól megy a zörgés, azért legalább
szombat-vasárnap megvárhatnák a 9 órát.
De nem! Most meg neki állnak este 6-kor
ennek... Gondolom, ők is maszek cég, nap-
közben máshol dolgoztak, kiszaladtak még
ide is gyorsan, kell a pénz... Nekik jó legyen
az a lényeg. De ez még mindig egy lakópihe-
nő övezet, gondolni kéne arra is, hogy ren-
geteg ember él itt és jár innen dolgozni, akár
több műszakban, akár egyben. Van egy ha-
tár! Jár nekünk is a pihenés! Anno nem em-
lékszem ilyenekre...Ki nem tudja kordában
tartani a felújítást?? Felelős? Köszönettel az
itt lakók nevében” – írta olvasónk, aki vide-
ókat is mellékelt a panaszához.



Nyársapát applikáció
MÁR LETÖLTHETŐ ANDROID, IOS ÉS
HUAWEI telefonokra is a Nyársapát appliká-
ció. Az alkalmazás célja a község digitali-
zációjának erősítése és az információk minél
szélesebb körben való eljuttatása a lakosok
számára. Az alkalmazásban megtalálható
többek között a hulladékszállítási menet-
rend, kulturális és sport események, képga-
léria és a Nyársapáti Hírmondó számai is,
néhány funkció pedig még feltöltés alatt áll.
A lakosok észrevételeket és javaslatokat is
tudnak küldeni az applikáción keresztül a hi-
vatal számára. Az aktuális híreket az Üzene-
tek menüpontban lehet megtalálni.

Döntőben az Eatrend
HOSSZÚ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA, TÖBBSZÖRÖS fi-
nomhangolás és próbafőzés után az az Eatrend
csapata bejutott a 2021/22-es Közétkeztetési

Szakácsverseny döntőjébe! A menüsorban
zöldségleves sütőtökös palacsintametélttel
kacsacombbal töltött pulykamell sütőtökpü-
rével, burgonyafelfújttal és sütőtökkel,
profiterol vaníliával, áfonyával, karamellel
szerepelt. A csapat tagjai Tárnok Angelika,
Boros Jenő Olivér, Sebestyén István voltak.

Traktor találkozó
NOVEMBER 7-ÉN RENDEZTÉK MEG az
Abonyi tarka rendezvények keretében a
Trak & Roll Traktor találkozót. Látványos
traktoros felvonulásra is sor került a kicsik
és nagyok örömére. Jó volt látni a hatalmas
traktorokat és különböző mezőgazdasági gé-
peket. A felvonuláson a régi öregek és a leg-
modernebb gépek is felvonultak egymás
után. A bemutató után a Harmadik Abonyi
Tarka Téri Éjszakai Piac is nagyon jó han-
gulatú volt. – számoltak be az eseményről a
szervezők.
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Egy álom vált valóra
OKTÓBER 29-ÉN ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTUK az
Újszilvási Tan- és Sportuszodát. Történelmi
pillanatnak lehettek részesei mindazok, akik
jelen voltak az Újszilvási Tan- és Sportuszoda
átadóján. Hat évvel ezelőtt egy homokbánya
volt ezen a területen. Hosszú, nehézkes út ve-
zetett el addig, hogy ennek az értékes beruhá-
zásnak köszönhetően egy nem mindennapi lé-
tesítménnyel gazdagodjon a település. A cél
mindvégig egy volt, mégpedig, hogy minden
újszilvási és a mikrotérségben élő gyermek
megtanuljon úszni és a tehetségesebbek a régió
úszói, vízilabdásai legyenek majd egyszer.
A korszerű, modern, automatizált, két medencét
magába foglaló létesítmény a megújuló energi-
áknak köszönhetően az ország egyik legtakaré-

kosabb uszodájaként fog működni. Az intézmény
bekerülési költsége mintegy egymilliárd forintot
ölelt fel, amely az építési költségek megemelke-
déséből eredően ma több, mint hárommilliárd
forintos nemzeti vagyont, értéket képvisel.
A beruházást Marczinkó Zoltán István a Pénz-
ügyminisztérium versenyképességért és területi
tervezésért felelős helyettes államtitkára, Vári
Attila a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Dr.
Beck György a Magyar Vízilabda Szövetség
társelnöke, Földi László országgyűlési képvise-
lő és Dr. Petrányi Csaba polgármester adta át.
Reményeink szerint az engedélyek birtokában
november 15-től minden sportoló, úszó számára
megnyitja kapuit az uszoda. A nyitás tényéről, az
uszoda igénybevételi lehetőségeiről és nyitva
tartási idejéről a későbbiekben közösségi felüle-
teinken hírt fogunk adni. ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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Abony megvásárolta
a Nagyerdőt

A KÖZELMÚLTBAN ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALTA
az abonyi képviselőtestület a „Nagyerdő” meg-
vásárlására készített polgármesteri előterjesztést.
A mintegy 20 hektár területű erdő egykor a vá-
rosi rendezvények közkedvelt helyszíne volt és
nagyon sokak számára a mai napig is kitűnő er-
dei kirándulóhely.
„A terület tulajdonosa a felszámolás alatt lévő
József Attila Agrárszövetkezet volt, ennek elle-
nére sokszor csak az illegális fakivágások és a
szemétlerakások kapcsán hallottunk róla. Az ön-
kormányzat most határozott lépést tett az erdő
megmentése érdekében. A képviselő- testület
egyhangú döntést hozott arról, hogy a Szövet-

kezet felszámolási eljárásán megvásárolja és vá-
rosi tulajdonba veszi a „Nagyerdőt”. A napok-
ban lezárult folyamat végén biztossá vált, hogy
megköthető a szerződés, így megnyílt a lehető-
ség a vételi szerződés aláírására. A 19.942 ha te-
rületű erdőért 26.990.000.-Ft vételi árat fizet az
önkormányzat.” – adott hírt az abony.hu.
- A „Nagyerdőhöz” sok emlékkel és élménnyel
kötődik a város lakossága. Emellett a zöld kör-
nyezet fejlesztése érdekében az erdő megmenté-
se, megtisztítása és óvása közös feladatunk. A
városi tulajdonba vétellel lehetőségünk lesz ar-
ra, hogy a jó gazda gondosságával biztosítsuk a
„Nagyerdő” jövőjét és újabb rekreációs zöldte-
rületet alakítsunk ki a lakosság számára. Az el-
következő időszakban várunk minden segítő öt-
letet és segítő kezet a közös munkához. – tette
hozzá Pető Zsolt polgármester.
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Nagyon jól halad a
kerékpárút építése

JÓ ÜTEMBEN HALAD A NAGYKŐRÖS gesztor-
ságával épülő Nagykőrös - Nyársapát -
Cegléd kerékpárút, mely elkészültét követő-
en azon túl, hogy biztonságosabbá teszi a
közlekedést, a térség turisztikai életében is
fontos szerepet tölthet be.

Nagykőröstől Hollywoodig
HOLLYWOOD MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ, ma-
gyar kötődésű csillagairól, a magát mindig is
kőrösinek valló, Ilona Masseyről, azaz
Hagymási Ilonáról, - aki egyike azon magya-
roknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi
hírességek sétányán, - számos más filmes té-
májú érdekességről hallhattak, akik elláto-
gattak október 20-án a Nagykőröstől
Hollywoodig címmel rendezett estre a Nagy-
kőrösi Arany János Kulturális Központba.
A megjelenteket Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester köszöntötte. Kifejtve mennyire nagyra
becsüli azt a kiállást, hazája és Nagykőrös
iránti szeretetet, melyet Ilona Massey példája
is mutat. Az ünnepelt sztár az 1956-os forrada-
lom idején tüntetéseket szervezett az USA-
ban, melyekben kiállt a forradalom eszméje
mellett, ennek meg is lett a következménye, hi-
szen hiába kérvényezte a színésznő, ezt köve-
tően nem térhetett többé haza Magyarországra.
Bokor Balázs a Magyar Hollywood Tanács
elnöke tartalmas előadásával sokakban éb-
reszthette fel a kíváncsiságot Hollywood
magyar értékteremtői iránt.

Az általa elmondottak remek egységet al-
kottak a következő előadó Varga István
könyvtáros, helytörténeti kutató, Ilona
Massey életének kutatója előadásával. Mi-
ként lett a Budapesten, tősgyökeres nagykő-
rösi család gyermekeként született, magát
kőrösinek valló Hagymási Ilonából varrónő,
majd Hajmássy Ilona néven Budapesten és
Bécsben ünnepelt színésznő és később Ilona
Massey néven Hollywodban csillag, aki ki-
állt az 1956-os forradalom mellett, aki szót
emelt az 1951-es kitelepítések ellen.

> 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



Illegális szemét Abonyban
NAGY MENNYISÉGŰ HULLADÉKOT TALÁLTAK
Abonyban a helyi közterület-felügyelet mun-
katársai. Az ügyben rendőrségi eljárás is indul
– jelentette be Facebook-oldalán a polgármes-
teri hivatal. Közölték, az ABOPOL Kft. járőre
nagy mennyiségű, autóbontásból származó
hulladékot talált a város erdős részén. Az eset
kapcsán a helyi közterület-felügyelet munka-
társai intézkedtek. A helyszínen fellelt hulla-
dékból olyan bizonyítékok is előkerültek, me-
lyek miatt hatósági intézkedés történt – olvas-
ható a közleményben.
Korábban is többször szükségessé vált, hogy
feljelentést tegyenek a szemétkupacok miatt.
Augusztusban beszámoltak róla, négy felje-
lentést is tettek a közterület-felügyelők. Mint
írják: sajnálatos módon az illegálisan lera-
kott hulladékkupacok száma emelkedő ten-
denciát mutatott az elmúlt időszakban. Több
szeméthalmot jelentettek a lakók, az
ABOPOL Kft. munkatársai pedig a pontos
koordináták megjelölése mellett le is fény-
képezték az illegális gyűjtőket. Ennek meg-
felelően a közterület-felügyelet munkatársai
az utóbbi napokban összesen négy feljelen-
tést tettek, ezekben hatósági eljárás is indult
– számolt be az újabb esetekről a polgár-
mesteri hivatal. SZOLJON.HU

Családi háború
ÉLETVESZÉLYT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS kísér-
letével és más bűncselekményekkel vádol-
nak több embert, amiért Nagykőrösön gumi-
lövedékes puskával, gázpisztollyal, fémbo-
tokkal, karddal és ütésre alkalmas eszközök-
kel estek neki egy másik család tagjainak,
akikkel rokoni szálak fűzik őket egymáshoz.

A negyedrendű vádlott, egy férfi, 2016 óta
élettársi kapcsolatban élt az egyik áldozattal,
amit a nő családja nem nézett jó szemmel.
2018. november 27-én a negyedrendű vád-
lott, a férfi Nagykőrös utcáján találkozott az
élettársa testvérével és édesanyjával. Össze-
veszett a nő testvérével, amiért a testvér szá-
mon kérte a férfit amiatt, mert szerinte rosz-
szuk bánik húgával.
A beszélgetésről a negyedrendű vádlott be-
számolt testvérének, a harmadrendű vádlott-
nak, aki ezen felháborodva még aznap fel-
hívta telefonon a férfi élettársának édesapját,
és közölte, hogy szólni fog az apjának, az
ügy elsőrendű vádlottjának is. Az idős férfi
a család részéről fenyegetésnek vette a tör-
ténteket, majd egy közösségi portálon írt be-
jegyzésben tudatta a másik családdal, hogy
másnap leszámol velük.
A magát a nagykőrösi vajdának tartó első-
rendű vádlott telefonon kereste a másik csa-
ládfőt és közölte,
hogy a családjának be kell hódolnia neki,
amire a férfi nem volt hajlandó. A beszélge-
tés után a négy vádlott egyelőre több isme-
retlen emberrel együtt autóba ült és gumilö-
vedékes puskával, gázpisztollyal, fémbotok-
kal, karddal és ütésre alkalmas eszközökkel
felfegyverkezve egyenesen a másik család
házához ment, hogy erődemonstrációval te-
kintélyt vívjon ki és elégtételt vegyen a ko-
rábbi fenyegetés miatt.
A házhoz érkezve kihívták és az utcára rán-
gatták a negyedrendű vádlott élettársának
testvérét, akire a magukkal vitt fegyverekkel
rátámadtak. Az áldozat segélykiáltását meg-
hallotta a testvére és édesapja is kijött a ház-
ból. Ekkor tört ki a verekedés a két család
között, amelynek során a negyedrendű vád-
lott élettársának testvére és édesapja véde-
kezésként az elsőrendűt többször arcon ütöt-
te, amire válaszul a többi vádlott súlyosan
bántalmazta a két férfit.
A támadók elmentek a tetthelyről, mert úgy
gondolták a másik családfő meghalt, fia pe-
dig már nem képes visszatámadni.
Az áldozat családfő felesége és a szomszédjuk
hívta ki a rendőröket és a mentőket. Mindkét
férfi részben 8 napon belül, részben azon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett. A súlyo-
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sabb, életveszélyes sérülés elmaradása csak a
véletlennek köszönhető. Az elsőrendű vádlott
esetében is részben 8 napon belül, részben 8
napon túl gyógyuló sérülések keletkeztek. Az
ügyészség összesen 5 ember ellen emelt vá-
dat, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és
más bűncselekmények miatt. A támadók pere
pénteken tanúkihallgatásokkal folytatódik a
Budapest Környéki Törvényszéken.

Már nem a négyes a
legdurvább halálút

GÓRCSŐ ALÁ VETTE A HELLOVIDEK.HU, me-
lyek azok a magyar közutak, ahol különösen
sok halálos baleset történik. A KSH legújabb
statisztikái szerint a 4-es főúton az elmúlt
években csökkent a balesetek száma. A zsú-
folt M0- ás autópálya a legveszélyesebb, míg
a halálútként említett 4-es főút csak az ötödik.
2018 májusában az Európai Unió 265 millió
eurót (akkori árfolyamon 82 milliárd forin-
tot) adott az akkori adatok szerint legzűrö-

sebb magyar tranzitút biztonságosabbá téte-
lére, kvázi sztrádává bővítésére. Azóta ko-
moly építkezések történtek, újabb és újabb
2×2 sávos, középen fémkorláttal elválasztott
szakaszokat adtak át, és a támogatás ered-
ményei már a statisztikákban is szépen lát-
szanak, de ha csak a puszta számokat néz-
zük (hány baleset történik egy évben), akkor
még mindig toronymagasan vezet a 4-es út a
komoly tranzitforgalom miatt.
Az ORFK kimutatása szerint a személysérülé-
ses közúti közlekedési balesetek elsöprő több-
ségét, közel 65 százalékát az autósok okozzák,
őket a kerékpárosok (11%), a teherautó-
sofőrők (7%), a gyalogosok (5%), a motorke-
rékpárosok (4%), a segédmotorkerékpárosok
(4%), majd az autóbuszvezetők (1%) követik.
A KSH baleseti statisztikája a 2021-es évre
idén június végéig kész a legfrissebb ada-
tokkal. Ezek szerint 2021-ben 188 halálos
baleset történt Magyarország közútjain, eb-
ből csak csak júniusban 50, a balesetekben
pedig 206-an meghaltak, ebből csak június-
ban 54-en.

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

A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Aktuá l i s tüze lő árak

LEDVICEI DARASZÉN 7.169 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 6.759 Ft / 100 kg

NÉMET BRIKETT 7000 cal 9.568 Ft / 100 kg

LIGNIT 2.199 Ft / 100 kg

BÜKK,TÖLGY, TÜZIFA, HASOGATVA 4.255 Ft / 100 kg

AKÁC TÜZIFA gurigás 4.315 Ft / mázsa

PELLET 1.858,5 Ft / csomag - 15 kg

FABRIKETT 519 Ft / csomag - 6 kg



Buszmegállóban hagyott
gyerekek

NEM VETTE FEL A CEGLÉDBERCELRŐL Ceg-
lédre tartó reggeli busz a Budai útnál az is-
kolás gyermekét, mert akkora zsúfoltság volt
a járművön. Dobiné Ternován Hajnalka a
közösségi oldalon osztotta meg a történetet:
„Ma reggel a fiam a buszmegállóba maradt!
Olyan sokan voltak a 7 órási buszon, hogy a
sofőr nem engedte fel! Ha a 7.40-essel megy,
nem ér be az iskolába, amit persze senki
nem igazol le! Felhívtam a Volánbusz köz-
pontját és közölték, hogy igazolást ők nem
tudnak adni a késésre, csak akkor, ha kima-
rad a járat!”
A nagyszámú hozzászóló szerint nem egye-
di az eset, a Volánbusz azonban nem sűrít a
reggeli járatokon. Problémát jelent, hogy pi-
acos napokon sokan utaznak be reggel a vá-
rosba, de az is, hogy rendszeresen nem a
nagy sárga, hanem a kisebb fehér busz „tel-
jesít szolgálatot”, amire viszont valóban ke-
vesen férnek fel. „Piacnapokon lehetetlen
közlekedni reggel a 7 órási busszal. Ez a
busz tudtommal iskolajárat! Nem értem,
hogy miért nem lehet menni a 7.40 es busz-
szal a piacra ... A gyerekek meg nem érnek
be az iskolába, pedig mindenki tudja hogy 5
perc késést is beírnak a gyerekeknek! Saj-
nos, ez rendszeresen előfordul, hogy nem en-
gedi fel a sofőr a gyereket, mert szó szerint
nem fér fel.” – írta egy hozzászóló.
Több anyuka írt arról, hogy beteg kisbabá-
val, babakocsival nem engedte fel a sofőr a
buszra és ezért télen, nagy hidegben kellett

gyalog bejutniuk a városba. Volt, aki meg-
védte a sofőrt, mert előírás, hogy balesetve-
szélyes egy bizonyos létszám felett utasokat
felvenni. A megoldás sokak szerint a járatsű-
rítés lenne, mert a napi három járat eleve ke-
vés. A Budai útiak szerint ez több évtizedes
probléma és ugyan a járatszám 30 évvel ez-
előtt lehet, hogy elegendő volt, de ma már a
fejlődő városrészben egyre több család lakik.
Dobiné Ternován Hajnalka dr. Ferenczi
Norbert önkormányzati képviselőhöz for-
dult, aki segítséget ígért, de a képviselő vár-
ja azon lakosok jelentkezését, akinek hason-
ló problémája van.

Rókák garázdálkodnak
Cegléden

RÓKÁK GARÁZDÁLKODNAK A BAROMFIAK
között Ceglédtől kezdve a Budai úton végig.
– tette közzé egy ottani lakos, akinek több
mint 20 tyúkját és kakasát vitte el a ragado-
zó. A ceglédi lakos szeretne valamit tenni a
jószágállomány megmentése érdekében,
ezért felhívást tett közzé, amelyben érintet-
teket keres, kinek van hasonló tapasztalata.
A felhívás halló fülekre talált, sokan jeleztek
vissza hasonló tapasztalatokról. A Budai
úton a Fürdő út környékén, a Folyondár ut-
cában, a Szakátsy utcában, Ölyv utcában,
Külső-Budai úton is garázdálkodtak a rókák.
Kabak utcában van, akinek 40 szárnyast vitt
el „Róka koma”. Többen kamerán, vagy a
valóságban, akár fényes nappal látták az er-
dei ragadozót, csapatostul is.
„Laska utcába is láttam hármat szaladgálni,
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este volt már. Hála Isten-
nek hozzánk a kutyák mi-
att nem tudnak bejutni,
de őszintén sajnálom a
többi gazdát, hiszen
megtizedelik a jószag-
állományukat.” – írta
egy hozzászóló.
A megoldás viszont nem
egyértelmű, mert mint a
felhívásban írják nehéz
hivatalos úton tenni vala-
mit, „a vadásztársaság -
úgy tudom - lakott övezetre hivatkozással
nem tesz semmit”. Van, aki arról írt „ne a ró-
kák meggyilkolása legyen a cél, hanem más
humánus megoldás keresése”. Egy tapaszta-
lat szerint az élő csapda viszont nem műkö-
dik, a kamerán látható, hogy simán elsétál
mellette a róka. Más valaki viszont azt gon-
dolja, inkább „kétlábú rókák járnak”, vagyis
egy banda, amely csak baromfikat lop.

Agydaganatos kisfiúnak
gyűjtenek

EGY NAGYKŐRÖSI KISFIÚ ÉLETBEN maradá-
sa a tét, miután kiderült: rosszindulatú, nem
műthető agydaganattal küzd. A mindig mo-
solygós, 7 éves Botond méltósággal, hősie-
sen viseli súlyos betegségét, amelyből csak
egy kölni, igen költséges immunterápia je-
lenthet kiutat. A személyre szabott, kombi-
nált immun-, vírus- és hőterápiára Boti al-
kalmas a véreredmények alapján. – írta meg
a blikk.hu.
– Boti január negyedikén, az óvodából ha-
zajövet lett először rosszul. Nagyon szédült,
fájt a feje, ezért a háziorvoshoz fordultunk,
aki beutalta a kórházba. A vizsgálatok ott
derítették ki, hogy Botinak agydaganata van,
ami nem műthető – kezdett bele fájdalmas
történetükbe Vargáné Fehér Nikoletta, a
gyermek édesanyja.
Az orvosok nem biztatták sok jóval a csalá-
dot, mivel itthon már nincs olyan elérhető
terápia, ami segítene Botinak, egy kölni kli-
nikához fordultak segítségért. Az első keze-
lést a nagykőrösi licitcsoport segítette, a má-

sik kettő terápiára pedig a CsodaCsoport
tagjai adták össze a 12,7 millió forintot re-
kordgyorsasággal.
Ha a továbbiakban is támogatná Boti ke-
zeléseit, a Nagykőrösi Jótékonysági Li-
citcsoport Varga Boti gyógyulásáért
Facebook-csoportban ezt megteheti. A
kisfiút szülővárosa is segíti a felépülés fe-
lé vezető úton.

Kigyulladt egy családi ház
KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZZAL egybe-
épített lakásként használt hatvan négyzet-
méteres melléképület péntekre virradóra
Albertirsán, a Bicskei úton. A tűzoltók ki-
érkezésekor a melléképület teljes egészé-
ben égett, a tűz átterjedt a főépület tető-
szerkezetére is. A lángokat a ceglédi hiva-
tásos tűzoltók eloltották, megakadályozták
a tűz továbbterjedését, majd átszellőztették
és átvizsgálták az épületeket. A tűz kelet-
kezésekor a melléképületben két felnőtt és
egy gyermek tartózkodott, akik időben ki-
menekültek az égő házból. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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lőször a polgármester beszámo-
lója hangzott el. Dr. Csáky
András hangsúlyozta a jelenle-
gi járványügyi helyzetben ajánl-
ja, hogy a lakosság adassa be
magának az oltás harmadik

adagját is. A város első embere elmondta: a
rendkívüli helyzet alatt ő gyakorolta az ön-
kormányzati jogokat, de minden döntést a
frakciókkal egyeztetve hozott meg, ezt ké-
sőbb a testület is elfogadta. Ezután a folya-
matban lévő beruházásokról számolt be.
„Jó hírnek tekinthető, hogy a kórház bőví-
tése még nem kezdődik el, mert szeretném,
hogy a közlekedési csomópont előbb ren-
dezve legyen.” – mondta el a polgármester.
A beszámolóból kiderült: 5-8 éven belül
megépítik a várost elkerülő utat.
Kocsis István, a Városvédő és Szépítő
Egyesület elnöke a Köztársaság téren kiala-

kítandó parkoló ügyében és a Gerje növény-
zetének elburjánzása kapcsán írt levelet a
polgármesternek, amire a közmeghallgatá-
son nyilvánosan válaszolt. Csáky András
kérte: „a Szentháromság szobor és környe-
zete felújítását a testülettől.”
Egyetlen felszólalóként Csuri Károly, ko-
rábbi önkormányzati képviselő a környezet-
védelem témájában tett javaslatot. „A város-
ban található 5G internet és a ceglédi lako-
sok egy része szennyezi a környezetet azzal,
hogy mérgező anyagokat tüzelnek el fűtés
céljából. Javaslom a helyi környezetvéde-
lemre vonatkozó rendeletek átfésülését, fel
kéne ezeket az eseteket deriteni és szankcio-
nálni!” – mondta Csuri Károly.
Végül dr. Ferenczi Norbert önkormányza-
ti képviselő, a Fidesz-frakció vezetője szólt
arról, hogy klíma akcióterv tárgyban a
Fidesz frakció előterjesztést adott be.

Feszült hangulatú roma
közmeghallgatás

OKTÓBER 18-ÁN A VÁROSHÁZA tanácster-
mében tartotta meg a Ceglédi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat a közmeghallgatá-
sát, amelyen részt vettek a nemzetiségi kép-
viselőkön kívül dr. Csáky András polgár-
mester, Hegedűs Ágota alpolgármester asz-
szony, dr. Diósgyőri Gitta városi jegyző és
László Ágnes önkormányzati képviselő is.
Az első hozzászóló egy Szűcs-telepi lakos
volt, aki elmondta: nehezményezi, hogy a
közelben lakó roma család nem illeszkedik
be, koszos, szemetes a lakókörnyezetük,
megjelentek a patkányok is és hiába próbál-
nak szólni nekik, nem hallgatnak senkire,
viszont késsel fenyegetik meg azokat, akik
szóvá teszik az életformájukat.
Jakab István válaszában kifejtette: a Roma

A Városháza dísztermében október 21-
én tartotta meg a közmeghallgatást dr.
Csáky András polgármester és a képvi-
selőtestület. A meghirdetett rendez-
vény érdektelenségbe fulladt, mind-
össze egyetlen felszólaló volt.

e
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Nemzetiségi Önkormányzat nagyon sok vi-
tás ügyet simított el és oldott meg az elmúlt
7 évben, de az említett család valóban na-
gyon problémás.
A következő hozzászóló egy Köztes utcai
lakos volt, aki arról kérdezett, milyen vitája
van Jakab István elnöknek és Csáky András
polgármesternek, ahogy arról olvasni lehe-
tett a médiában.
Jakab István röviden kifejtette a koráb-
ban már cikkekben megfogalmazott kifo-
gásokat: „Sértve érezzük magunkat, mert
elmúlt néhány évben a legsikeresebb ro-
ma önkormányzat voltunk és vagyunk, de
egy köszönömöt nem kaptunk a polgár-
mestertől a 2020-as évi beszámolónk
után, sőt nem is támogatott minket, ha-
nem tartózkodott a szavazásnál. Úgy
érezzük, nem vagyunk emberszámba véve,
hihetetlen, hogy egyszer nem tudott ve-
lünk asztalhoz ülni. Magánembereket fo-
gad, de engem, aki több ezer romát képvi-
selek, nem. Sem telefonon, sem személye-
sen nem elérhető. Most viszont itt van és
Önhöz fordulok: Polgármester úr, köszö-
nöm, hogy itt van, megtiszteltetés szá-
munkra, hogy egy asztalhoz ült velünk és
elmondhatom, hogy nem akarunk harcol-
ni. Mi meg lettünk választva és az energi-
át, amit egymás elleni harccal pazarol-
nánk, inkább a kitűzött cél, a roma és a
többségi társadalom békés együttélésére
fordítsuk. Nagyon sok beköltöző roma
okoz nagy károkat a helyi romáknak és a
nem romáknak is. Nekem személy szerint
önnel semmi problémám nincs, csak az,
hogy nem hajlandó velünk leülni egyez-

tetni. A Covid járvány elején is kerestük,
mint orvost is, mert féltettük a szegényebb
romákat, de akkor sem volt hajlandó fel-
venni velünk a kapcsolatot. Ennek ellené-
re békejobbot nyújtok és kérem dolgoz-
zunk együtt a ceglédi romákért.”
Dr. Csáky András válaszában kijelentette:
őt nem keresték Covid-ügyben, viszont a
polgármester segítséget kért a járvány alatt
az ugyeri roma gyerekek részére ebéd kiszál-
lításában a nemzetiségi önkormányzattól, de
ők nem segítettek. „Nem vagyok megeléged-
ve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mun-
kájával” – zárta szavait a polgármester.
Jakab István visszautasította a vádakat és
kifejtette: a helyi médiában több alkalom-
mal szóvá tették, hogy semmilyen segítsé-
get nem kaptak a járvány alatt és a polgár-
mester részéről egyszer sem volt vitatva ez
a tény. Hozzátette: felmérést készítettek,
hogy az iskolabezárás idején ki igényel
ebédet az Ugyerben, de megdöbbenésükre
nem igényelték az ebédet a családok, ezért
nem volt értelme a kiszállításnak és nem is
volt olyan gépjárművük, amely megfelelt
volna a higiéniai előírásoknak, hogy étele-
ket szállíthassanak ki.
Szóba került a közelgő Roma-karácsony és
csomagosztás is. Jakab István elmondta
évek óta 300-nál több csomagot osztanak
szét a Művelődési házban tartott rendezvé-
nyen. A fórum légkörét végig meghatározta
a Jakab István és Csáky András közötti
konfliktus, ami – annak ellenére, hogy a ro-
ma vezető békejobbot nyújtott a városveze-
tőnek – nem tudott oldódni a találkozó vé-
gére sem.

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

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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rdekes az idei termés, hiszen az
időjárás sem volt a szokványos
ezévben. – számolt be a helyszí-
nen Klément György. - A hűvös,
csapadékos tavasz miatt később
indult meg a szőlő, a virágzás is
késett. Aztán az aszályos nyár

viselte meg a növényeket, ami szintén lassí-
totta a fejlődést, ezért tolódott ki időben az
idei szüret. Az őshonos, nemesebb fajták
sokkal jobban tudtak alkalmazkodni ehhez a
szélsőséges időjáráshoz, mint a nem Kárpát-
medencei eredetű fajták. Szép termést adott
a Rajnai rizling, a Kékfrankos, az Olaszriz-
ling, a Cserszegi fűszeres és ahogy látom,
szenzációs lesz az utolsóként szüretelt Ca-
bernet Sauvignon és Cabernet Franc.
A borász beszélt arról, hogy optimistán látja a
ceglédi szőlőgazdálkodás és borászat jövőjét.
- Gazdag múltja van a környéken a borászat-
nak. Régen kisebb gazdák mellett, többszáz
holdas nagybirtokokon is termesztették a sző-
lőt, elég csak az ismert Unghváry családra

gondolni. A téeszesítés után még erőteljeseb-
ben fejlődött ez a gazdasági ág, majd a rend-
szerváltás után ugyan megcsappant a gazdál-
kodási terület, de az utóbbi években Cegléden
kifejezetten sokan kezdtek ezzel foglalkozni,
borászatot, pincészetet hozva létre. Szőlővel
ugyanis csak úgy van értelme dolgozni, ha
minél inkább feldolgozott állapotban értéke-
sítjük, akár borként vagy van, aki pálinkaként.
- Ha már a feldolgozottságnál tartunk, a
Cegléd Zamata gyümölcslevek mennyire
népszerűek?
- Nagyon nehéz a multikkal versenyeznünk,
akik olcsóbban adják a gyümölcsleveket, de a
vevők nem olvassák el az apróbetűs részt ar-
ról, hogy mi van benne. Kialakult azonban
már egy olyan vevőkörünk, akik tudatosan
tesznek az egészséges táplálkozásért. A mi
gyümölcsleveink hidegen sajtolt, préselt levek,
minden hozzáadott adalék nélkül, pasztörizál-
va, tehát valóban kizárólag 100 % gyümölcsöt
tartalmaz. Az almalét szódával, ásványvízzel
hígítva finom, frissítő italt kapunk, a szőlőlét
pedig magas cukortartalma miatt sportolók-
nak, fiataloknak ajánljuk, mert azonnal ener-
giával tölti fel a raktárakat. Többféle vegyes
gyümölcslé is kapható, amelyek fogyasztása a
téli időszakban különösen ajánlott, mert fel-
tankolja a szervezetet vitaminokkal.

Lassan befejeződik a szüret Cegléd
környékén is. Klément György borász-
vállalkozót kísértük el a késői szüretre
a Budai úton lévő szőlőjébe.

é

Szép termést adott az idei szüret
Gazdaság
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gy féltve őrzött boros palack
címkéjén ez áll: „BORI JAZZ
2005 alkalmából palackozta Pá-
linkás Miklós és fia családi bo-
rászata”. A palackban pedig ka-
darka, kedvenc borom, melyből

már alig terem a környékünkön. Most, 17
évvel később idősebb Pálinkás Miklós úgy
döntött, hogy „kivereti” a 2400 négyszög-
öles (fiatalabbak kedvéért, 3,6-tal szorzan-
dó, vagyis
jó 8500
m 2 - r ő l
van szó)
szőlőültet-
v é n y é t ,
mely a ka-
darka-tő-
kék mel-
lett főleg
e z e r j ó t
tartalmaz.
Ezzel az
utolsó da-
rab szőlő
is meg-
szűnik az Ugyerban, melyet közel 100 éve
telepitettek.
A szőlősgazda és borász keserűen beszél er-
ről: „Amikor vagy jó tizenöt éve kinőttük a
családi házunk udvarát, megvásároltuk az
ugyeri portát és oda helyeztük át a szőlőfel-
dolgozást, az akkoriban modernnek számító
hidraulikus présekkel, bogyózó géppel fel-
szerelve. Az utóbbi években azonban egyre
kiszámíthatatlanabb a termés, - egyértelmű-
en a klímaváltozás hatásaként - korábbra to-
lódtak a szüretek, de igy is sokszor, mire
odajutunk, már a darazsak megdézsmálták a
szőlőfürtöket.
De a legnagyobb gond az, hogy nincs em-
ber, aki megművelné a szőlőt. Az ilyen ha-

gyományos ültetvényen mindent (metszés,
kötözés, horolás, permetezés) kézzel kell
csinálni. Sokszor, esős idő után például
azonnal horolni (gyomot kikapálni) kell,
ami ekkora területen öt napig is eltarthat,
különben pár nap múlva derékig ér a dudva.
Erre például nincs ember, a régi napszámo-
sok kihaltak, itt is egy 70 felett járó bácsi
szokta egymaga ezt csinálni.
Úgyhogy hosszú halogatás után, fájó szív-

vel, de
f e l s z á -
moljuk a
szőlőt és
ezzel vég-
leg meg-
szűnik a
b o r á s z -
kodás az
U g y e r -
ban. Leg-
jobban a
hordóimat
sajnálom,
ezek egy-
től-egyig

az ereklyési Cseh kádár kezemunkái. A leg-
nagyobb 1285 literes!”
Arra a kérdésre, hogy ez kifejezetten ugyeri
vagy általános probléma-e, hasonló-e a
helyzet másfelé is, ezt mondja:
„A berceli dombokon található Aranyhegyi
pinceszövetkezetben is tag vagyok, ott a
legtöbb művelet már gépesítve van, a szőlő-
sorok ennek megfelelően, kordonosan van-
nak kialakítva.
Viszont a régi Öregszőlőkben található kis
szőlőnkben, ahol még ez az ún.
tőkefejművelés folyik, hasonló gondokkal
küszködünk, mint az Ugyerban, de azt leg-
alább – a szomszédok bevonásával – talán
sikerül megmenteni. Mellesleg ott is szinte

e
Az utolsó ugyeri szőlő
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ez az utolsó egybefüggő szőlőültetvény.
Sajnos, ki lehet jelenteni, hogy a hagyomá-
nyos, Cegléd környéki (főleg az Öregszőlő-
re jellemző) szőlőművelés felett eljárt az
idő. Régen apáink, nagyapáink idejében ter-
mészetes volt, hogy - elsősorban saját hasz-
nálatra – bort készítettek, amire büszkék
voltak. Jellemzően 1200 négyszögölös terü-
leten, ugyanis családonként ennyit hagytak
meg magánkézben az államosítás után.
A saját maguk által megtermelt szőlőből
ilyen-olyan bort készítettek és azt fogyasz-
tották, azt kínálták vendégségeken. Mindez
a sörfogyasztás és egyéb italok elterjedése
előtt volt. Megkockáztatom, hogy ez sokkal
egészségesebb volt - a saját gyümölcsből ké-
szült pálinkával együtt is - mint a mai alko-
holfogyasztási trendek. Életstílusunk alap-
vető átalakulásával ma már sem idő, sem
igény nincs „saját” bor készítésére, de az eh-
hez szükséges minimális hozzáértés is elve-
szett. Hozzáteszem, főleg a rendszerváltozás
óta óriásit fejlődött a hazai borászat, ezzel a
választék is, mely elérhető mindenki számá-

ra, már aki meg tudja fizetni a minőségi bo-
rokat. „Napi” fogyasztásra viszont hiányoz-
nak ezek az egyszerűbb, felénk savasabb, de
mégiscsak tiszta nedűk.
Persze az sem segít, hogy a szupermarketek
polcain megjelentek a „kevert” borok, me-
lyek olcsó, bizonytalan eredetű (pl. olasz) és
magyar borok keveréke és olyan fantázia-
neveken árusítják mint pl. Dankó Pista…
Nos, pont az ilyen piaci manővereknek is
köszönhető a szőlő felvásárlási árának
mélyrepülése.”
Végül arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna
annak, aki netán manapság ilyen 1000 négy-
szögöl körüli földterületen gazdálkodásba
fogna, a következőt mondja: „Mindenkép-
pen lebeszélném szőlő, vagy akár gyümöl-
csös telepítéséről. Még talán a zöldségter-
mesztésnek - úgymint paprika, paradicsom -
van létjogosultsága, de azt is fólia alatt, hogy
az extrém időjárási tényezőket - amennyire
lehet - leredukálják.”
Lejegyezte és a fotókat készítette:

BORI VIKTOR ATTILA
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yár vége óta egyre több hely-
ről hallom ismeretségi köröm-
ből, hogy csaló, silány munkát
végző aszfaltozók járják
Cegléd utcáit pl. Összekötő út,
Ezerjó, Halász utca stb. Utcá-

ról utcára járnak és keresik „áldozataikat”.
Becsöngetnek a kertes házakhoz, ahol még
nincs kialakítva szilárd burkolat a kocsibe-
járónál vagy töredezett a járda. Teherautóval
érkeznek, narancssárga egyforma kezeslá-
basban. Majd jön a mese, a meggyőzés. „Itt
aszfaltoztunk a környéken, de elmértük a
munkaterületet, kimaradt ez a jó aszfalt.
Olcsón megszámítjuk magának. Minőségi
anyag ez, megcsináljuk gyorsan, szépen”.
Ha meggyőzték az áldozatot, munkához is
látnak, leterítik a teherautóról az ócska
MART aszfaltot, döngölik, elsimítják és
már kész is. Felveszik a pénzt, hol többet,
hol kevesebbet kit, hogyan sikerül becsapni.
Volt, akitől 4-500 000 Ft-ot csaltak ki.
A baj az, hogy ők tudják jól, hogy semmire
sem jó, nem időtálló, amit csinálnak. Nincs
megfelelő aládolgozás, nincs előkészítés, pár

centiméter vastagságban gyorsan látványosan
simítják, majd ami a legfontosabb a felület-
zárás – pl. bitumenes permetezés – elmarad.
Fizetés után jön a felismerés! Pár nap múl-
va az elkészült kapubejáró feltörik, kiko-
pik, nyomvájús lesz, majd pár hét múlva
már a gaz nő közte, a kocsi kereke kihord-
ja az anyagot.
Sajnos, van még egy csapat, akik még dur-
vábban csinálják a csalás, a tévedésbe ejtés
mesterségét. Hirdetik magukat írott és elekt-
ronikus médiában: „tetőfedés, bádogozás ol-
csón, gyorsan, nincs kiszállási díj, évtizedes
tapasztalat, rögtön kezdünk”. Keresik az
idős, a naiv, az adott szóra még alapozó em-
bertársainkat. Kimennek, árajánlatot tesz-
nek, papírt adnak az ajánlatról, majd meg-
egyezés esetén már munkához is látnak.
Ismerősöm is hitt a szónak, a kézzel írt aján-
latnak: csak az esőcsatornát akarta lecserél-
tetni és a kissé beázó tetőre új bádog lemezt
rakatni.
Megjelentek, árajánlatot adtak, nekiestek a
munkának, gyorsan leszedték az esőcsator-
nát, majd közölték, nagy a baj, a gerenda, a
tetőléc rohad, a cserép szét van fagyva, már
semmire sem jó. Jön a szép szó, a mézes-
mázos szavak, a hosszú percekig való győz-
ködés. Higgye el új tető kell, mese nincs,
menthetetlen a tető.
Újabb árajánlat újabb győzködés. A gazda rá-
bólint. Már hozzák is az anyagot, pár óra alatt
leszedik a cserepet – ne lehessen visszakoz-
ni. Egyszerre 6-8-an is dolgoznak, nem sza-
bad nagyon sokáig maradni egy helyszínen,
tudják jól. Se munkavédelmi szabályok be-
tartása, se számla, se garancia semmi.
Mi a vége? Az eredeti árajánlat az egyezség
egyoldalúan módosul, mert drága az anyag,
nagyobb a munka, mint gondoltuk stb.
A vége pedig az eredeti ajánlat kettő-há-
romszorosának követelése. Millós összegű
becsapás az elvégzett és sajnos, silány mun-
káért.
Vigyázzunk hát, ne higgyünk a szép sza-
vaknak, ne hagyjuk meggyőzni magunkat,
nem lesz benne köszönet, higgyék el! Szám-
laképes leinformálható, megbízható szak-
emberekkel dolgoztassunk, előre rögzített
felmért-árajánlat alapján.”

Több, silány felújítási munkát végző
csapat járja Ceglédet, akik a házakba
becsengetve, vagy hirdetésben ajánl-
ják fel munkájukat – aszfaltozást, bá-
dogozást –, de céljuk elsősorban a
megrendelők lehúzása. K. László
azért küldte meg figyelemfelhívó le-
velét lapunknak, hogy „ hátha elol-
vasva a cikket minél kevesebb ceglé-
dit tudnak becsapni vagy a csalók
magukra ismerve elhagyják Ceglédet
és környékét.”
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Olvasói levél

Figyelem csalók!



Patkós Irma Művészeti Iskola
képviselői október 17-én a Nem-
zeti Színházban jártak, hogy
részt vehessenek a VI. Nemzeti
VERSeny élő szuperdöntőjében.
Az élő szuperdöntőt két forduló

előzte meg, melyeken több száz versenyző
mérettette meg magát.
Az első fordulóban a versenyzőknek egy

versmondásukat kellett közzé tenniük on-
line, majd az innen továbbjutóknak
versklipeket kellett készíteniük. Iskolánkból
a versenyen részt vett Szabó Rebeka, Balog
Zsolt (felkészítő tanáruk Farkasházi István)
és Kardos Kamilla, Horváth Bence (felké-
szítő tanáruk Mahalek Gábor).
Az első fordulóban mind a négy tanulónk si-
keresen vette az akadályt, majd a második
fordulóból, amelyekre versklipeket készítet-
tek, már csak Szabó Rebeka és Horváth
Bence folytathatta az útját az élő szuperdön-
tőbe, melyen 32 versenyző vett részt.
A zsűri tagjai Bakos-Kiss Gábor színmű-

vész, Lutter Imre előadóművész, producer, a
VERSeny főszervezője, Szabó László kom-
munikációs szakember, Szűcs Nelli színmű-

vész és Wiegmann Alfréd rendező voltak.
A verseny napján délelőtt a szuperdöntőbe
jutott versenyzők versklipjeit nézhettük vé-
gig, majd azokra a zsűri is reagált személye-
sen. Résztvevőink klipjeit dicsérték, de azért
néhány kritikát is megfogalmaztak velük
kapcsolatban, melyek igen hasznosak lesz-
nek a jövőben. Egy szünet után pedig követ-
kezett az élő versmondás.
A 32 versenyző igen sokszínű palettát muta-
tott be, erősebbre és gyengébbre sikerült
versmondásokkal. A zsűri tagjai nem fukar-
kodtak a kritikákkal, hallhattunk tőlük na-
gyon kedves, de olykor igen kemény meg-
jegyzéseket, észrevételeket is. Szabó Rebeka
Heltai Jenő: A modell, Horváth Bence pedig
Faludy György: Szépség, boldogság című
versével készült az élő megmérettetésre.
Versmondóink felkészültek voltak, a zsűritől
azonban kaptak hideget és meleget is. Igen
sok hasznos kritikával látták el őket, melyek
a jövőben hasznosíthatóak lesznek. Az ered-
ményük pedig végül ezüstminősítés lett.
A versenyt végigkísérve és az értékeléseket
tekintve iskolánk képviselői szép teljesít-
ményt értek el, sok hasznos tanáccsal és ta-
pasztalattal térhettünk haza, az eredmények-
re pedig büszkék vagyunk. Gratulálunk a
versenyzőknek és a felkészítőknek! MG
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z utóbbi években talán egyre ke-
vesebb a kétkedő, aki vaklármá-
nak tartja klímaváltozást. Tet-
szik, nem tetszik – a bőrünkön
érezzük. Később és kevesebb ru-
hával telik el a bús, borongós

késő ősz és a rövid tél. A hócipő és a szán-
kó ritka szükség Cegléden is. Húsz éve
gyermekeimnek ígértem lovas szánkózást a
Putrisarki erdőben. Az ígéretemmel felsül-
tem, hiszen már felnőttek és alighanem ők
sem fognak sikeresebben jósolni gyermeke-
iknek. Minap bejárta a világhálót, hogy esik
az eső az Északi-sarkon, amire évszázadok
óta nem volt példa…
Az évi középhőmérséklet 1 fokkal felette
van annak, amiről 50 éves ceglédi adatokból
számoltunk, s közreadtuk az Éden című
könyvben. Az állatok sem reagálnak meg-
szokott és valószínű módon a változásokra.
Napi közlekedési eszközöm egy kerékpár,
arra is jó, hogy többet lássak a körülöttem
zajló természeti eseményekből. A legkeve-
sebb viselkedésbeli változást talán a verebek
mutatják, hiszen magvakat, őrizetlen ma-
dáretetőket, védő sövényeket szinte minde-
nütt találnak. Van egy kb. 40 fős csiripelő
brigád a Spar bolt előtti tömörre vágott sö-
vényben, ahonnan gyakran élénk csiripelés
hallatszik. Bátran tehetik, mert a sövénybe
aligha tud becsapni valamelyik éhes ragado-
zó madár vagy egy kóbor macska.
Ennél nyilvánvalóbb az a cserélődés, ami
két madárfaj élőhelyében történt. 30-40 éve
a ceglédiek a balkáni gerléktől szenvedtek,
a belső utcákon és tereken bombázásuktól
nem lehetett biztonságunk. És most? A szin-
te minden elfoglalható fészkelőhelyen
örvösgalambok élnek és fészkelnek. A ma-
darászoknak is csak félmagyarázataik van-
nak. Az állomás épületének padlásterében a
bagolytámadások és a bejárók elreteszelése

elűzte a több ezres veréb kolóniát, most az
elvadult és kóbor galambok vették birtokba.
Az örvösgalamb meg nem szereti a csopor-
tos fészkelést.
Ritkán hallani a kakukk hangját a Büdös-ér
melletti távvezetékről, a réti tücsökmadarak
meg sokkal bátrabban adják elő megszokott
strófáikat. A Gyümölcskutató Intézet kör-
nyékén több odvas fa fészkelőhelye lett a
búbos bankáknak, számukra nem veszély,
ha az óvatos vörös mókusok szaladgálnak,
vagy ugrálnak a fákon. Szerencsére van mit
enni. De hová lettek az invazív szürke mó-
kusok, amelyek valahonnan elszabadultak?
Hol a Bercsényi utcai diófás kertekben, hol
az Öregszőlők almafáin kóstolgatták az őszi
gyümölcsöket.

Öt éve a Kutatóintézet barackosát furcsa
madár vendégek lepték el. Kideríthetetlen,
hogy miért, de a fák csúcshajtásainál leg-
alább egy-két sirály telepedett meg. Persze,
távcső nélkül megközelítve őket, felröppen-
tek, majd visszatértek. Odébb kerekezve, a
magára hagyott tanyaépületben legalább fél-
száz szarka foglalt helyet. Közelítve meg-
hátrálni kényszerültem, mint a híres regény
varjai, bizony megtámadtak.
Hiába melegebb a téli félév, a feketerigók
kertjeinkben megfogyatkoztak. Lehetséges,

a
Klímaváltozás jelei Cegléden
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hogy a sanyarú gyümölcskínálat miatt in-
kább a bodzásokba húzódtak, nem tudni. De
a sárgarigó is alig hallatja hangját, vagy
ilyenkor próbarepüléseket végző gyurgyala-
gok sem igen kurrognak. Csak remélem,
hogy a Vitéz-árok-
nál a fészkelésüket
nem emberi tett
lehetetleníntette el.
A méheket más
nyavalyák pusztít-
ják, így nagy hiba
a színes madarakat
vádolni és pusztí-
tani! Ami a gyü-
mölcsösöknek is
kár, mert sem a
vadméhek, sem
más rovarok – így
a poszméhek -nem
tudják teljesen át-
venni a megporzási szerepet, csökken a gyü-
mölcs kínálata, fagyok nélkül is. A hőmér-
séklet ingadozása miatt megszenvedte a sza-
badföldi paradicsom. Szeptember 2. heté-

ben-októberben alig kínálják a gyümölcsét a
piacon; ami van, az is drága.
Közben kapom az információt Zöldhalom-
ból, hogy a tanyákat védelmező kutyák éj-
szaka már viaskodnak a nádi farkasokkal.

Néhány adatközlőm tudni véli,
hogy már lőttek is a vadászok –
valószínűleg Bácska felől érkez-
tek a vadak.
A két világháború között egy ju-
hász Szlavóniából hozott a
Dráván átúszva, parlagfű töveket.
A II. világháború előtt már a
Balaton déli partmenti vizeitől a
fürdőzők sajátos náthát kaptak.
Ma e fajnak a pollene népbeteg-
ség okozója lett. De a példák
hosszan sorolhatók, így alföldi
erdeinkben a dámvad térnyerése,
a felelőtlen ültetésekkel önálló-
sult selyemkóró stb. Végre ki kel-

lene mondani, hogy a káros változások csak
részben a klímaváltozás következményei, de
nem is Isten-csapás, hanem főleg az emberi
butaság következményei. ESDÉ
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hhoz, hogy valamit szeretni tud-
junk, előbb meg kell ismernünk.
Így van ez városunkkal is. Az
,,Ez történt Cegléden 100 éve”
cikksorozat célja az, hogy meg-
ismerve városunk múltját még

jobban kötődhessünk Ceglédhez.
,,BIRKÓZÓVERSENY. Múlt vasárnap a Move
Czeglédi Sport Egyesület és Nagykőrösi
Torna Egylet birkózói mérték össze erejü-
ket. Valamennyi súlycsoportból a
czeglédiek kerültek ki győztesen.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 17-ik szám. Vasárnap, április 24. 3.o.).

,,MINDENHOL SZÉP RUHÁBAN JELENJEN MEG!
Festesse és vegytisztíttassa régi ruháját Kecs-
keméti Mihály kelmefestő és vegytisztitónál
– bármily színben, olcsó áron. Átvételek: III.,
Kert utca 6. sz. alatti műhelyben, Jászberé-
nyi-ut 2. és Szolnoki-u. 2.sz.a.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 17-ik szám. Vasárnap, április 24. 4. o.).

,,A GŐZFÜRDŐ MÁJUS HÓ 1-TŐL KEZDŐDŐLEG
hetenként kétszer csütörtökön és vasárnap.
Kádfürdő vasárnap, hétfőn, csütörtök és
pénteken használható.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 19-ik szám. Vasárnap, május 8. 3.o.).

„NEM LESZ NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS. Hír szerint
a nyári időszámítás, melyet a háború alatt bi-
zonyos gazdasági
szempontok tettek
szükségessé, az
idén már nem lesz
életbe léptetve.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kis-

gazda 15-ik szám. Vasárnap,

április 10. 3.o.).

„VILÁGÍTÁS. A
VILLANYTELEP-
TŐL NYERT érte-
sülésünk szerint a
gépjavítás teljesen
elkészült, s így
már csak napok

kérdése, hogy ismét lesz villanyvilágítás.
Lehetséges, hogy már ma, de legkésőbb a
hét közepéig kapunk áramot.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 15-ik szám. Vasárnap, április 10. 3.o.).

„KÉSZEN VANNAK A HARANGOK. Úgy érte-
sültünk, hogy a helybeli róm.kath. templom
harangjai már elkészültek, csupán apróbb
munkálatok vannak még hátra. A nagyobbik
15, a kisebbik 5 métermázsa súlyú. Fölszen-
telésük hír szerint a jövő hó elején lesz nagy
ünnepségek keretében, amelyen nagynevű
egyházi és világi előkelőségek is részt fog-
nak venni. A harangalapra eddig 243,000
korona gyűlt össze az adakozások folytán, a
harangok költségei pedig 360,000 koronát
tesznek ki, úgy, hogy még 117,000 korona a
hiányzó összeg. Reméljük, hogy a hívek ál-
dozatkészsége rövid idő alatt előteremti a
még hiányzó összeget.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 20-ik szám. Vasárnap, május 15. 2.o.).

„TILALOM. A RÁKÓCZY-ÚTON VALÓ teher-
fuvarozást a városi hatóság eltiltotta. Úgy-
szintén tilos ezen az úton állatokat is hajta-
ni. Ezen intézkedést jórészt köztisztasági
szempontok tették szükségessé.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 17-ik szám. Vasárnap, április 24. 3.o.).

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN

a
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Ez történt Cegléden 100 éve 16.
História



amás kiválasztott témája „Panasz-
kodsz, vagy hiszel?” volt. A sorozat
egyes részei olvashatók lesznek la-
punkban is.
„Gondolkodom, tehát vagyok.
Magyar vagyok, panaszkodom.
Más nemzetek szerint a magya-

rok rengeteget panaszkodnak. Ha egyet-
értesz velük, ez a füzet neked szól. Ha
nem értesz velük egyet, akkor is. Csak
leírok pár gondolatot a Biblia segítségé-
vel, ami segít leszokni a panaszkodásról
és segít rászokni arra, hogy a gondjaiddal
és az örömteli pillanataidban Istenhez
fordulj.” – vezeti be napi gondolatait a
Közösségben Istennel Ceglédi Pünkösdi
Gyülekezetben kereszténnyé lett ceglédi
író, aki saját élettapasztalatán keresztül
enged betekintést személyes hitéletébe és
mutat egyszerűen megérthető példát az
érdeklődőknek is.

Különdíjas lett Veres Tamás író-költő a
több százezer példányban megjelenő
keresztény Mai IGE folyóirat pályáza-
tán, melyen a Biblia által ihletett írá-
sokkal vehettek részt a beküldők.

t
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Amikor semmi nem elég
Gondolat

lmodoztál már róla, hogy sem-
mit nem kell tenned és mégis
hullik rád a mennyből a man-
na? A zsidók a pusztában a ti-
zenegy napos utat negyven év
alatt tették meg. Mi volt ennek

a fő oka? Az állandó elégedetlenkedésük.
Soha nem volt jó nekik semmi. Szó sze-
rint hullott rájuk a mennyből a manna.
Mit szóltak hozzá?
„Izrael fiai is újra panaszkodtak, mond-
ván: ‘Ki ad nekünk húst enni? Visszagon-
dolunk a halfélékre, amiket Egyiptomban
enni kaptunk, az uborkára és a dinnyére,
a póréhagymára, a hagymára és a fok-
hagymára. Bezzeg most koplalhatunk,
nincs semmi, mannán kívül egyebet nem
látunk.’ A manna olyan volt, mint a kori-
ander magja, szemre meg mint a bdellium
gyantája. Az emberek végigpásztázták (a
környéket), összeszedegették, aztán meg-
őrölték kézimalmon vagy összetörték mo-
zsárban, megfőzték fazékban, s cipót sü-
töttek belőle; olyan ízű volt, mint az olajos
kalács. Ha éjszaka harmat hullott, manna
is hullott.” 4 Mózes 11:4

Isten megígérte nekik, hogy kivezeti őket
az egyiptomi rabságból. Ők viszont egy
idő után feladták és vissza akartak menni
a rabszolgasorba, mert elégedetlenek vol-
tak azzal, amit Isten adott. Az égből hulló
mennyei manna se felelt meg nekik!
Te meg vagy elégedve azzal, amit Istentől
kaptál vagy többet szeretnél? Ha elégedett
vagy, azon kevés ember közé tartozol, aki
azt csinálja az életben, amihez kedve van,
amit szeret. Sajnos, ez nem mindenkinek
adatik meg. De, ha buzgón imádkozol
azért, amit el szeretnél érni, és Isten aka-
ratával is egyezik, meg fogod kapni!
Isten mit szólt hozzá, hogy Izrael fiai húst
kértek manna helyett? Először megharagu-

á
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NYITOTT VASÁRNAPOK
az Ipartestületi Székház nagytermében (Cegléd, Szolnoki u. 1.)

2021. november 14. 1600 - 2021. november 28. 1600

Családok karácsonya 2021. december 26. 1600

- Gyermek istentisztelet - Igehirdetés - Élőzenés dicsőítés
- Személyes Istenélményről bizonyságok - Szeretetvendégség

„Ha a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk
van egymással”! Csatlakozz közösségünkhöz, vállalj te is részt Isten városunkra
vonatkozó missziós tervében! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

dott rájuk. Melyik szülő nem érez neheztelést,
ha úgy érzi, mindent megad a gyermekének,
de az még többet követel? Isten megadta ne-
kik, amit kértek, de meg is büntette őket.
„Panaszotok szava eljutott az Úr fülébe,
amint mondtátok: Ki ad nekünk húst enni?
Egyiptomban jó dolgunk volt. Nos, az Úr
most ad húst ennetek. Nemcsak egy nap ehe-
titek, nem is két vagy öt, vagy tíz, vagy pedig
húsz napig, nem, hanem egy egész hónapig,

míg már a szagát sem tudjátok elviselni és
meg nem csömörlötök tőle. Mégpedig azért,
mert semmibe vettétek az Urat, aki közöttetek
van, és így panaszkodtatok: Egyáltalán miért
is jöttünk el Egyiptomból.” 4 Mózes 11:18

Mindenkit bosszantanak az olyan emberek,
akik állandóan panaszkodnak. Istent is. En-
nek ellenére megadja nekik, amit kérnek. Te
ennek tudatában mit teszel? Panaszkodsz
vagy hiszel?

Az udvar kedvence
NEMRÉGIBEN MEGLÁTOGATTAM RÉGI ismerő-
sömet, Ócsai Jánosné Marikát és elbeszélget-
tünk. Előjöttek az emlékek a régmúltról. 1986
és 1992 között volt neki a Kátai úton egy lán-
gos sütödéje. Reggelente korán kelt, mire men-
tek a Közgépbe a dolgozók, kész legyen a friss
lángos. Későbbi időpontban a gyerekek isko-
lába mentek, az úton haladva ők szintén meg-
vehették a finom lángost reggelire.
Marika lelkesen beszélt az udvarában lévő ha-
talmas nyárfáról is. Ez a fa 30 évvel ezelőtt
egy kis görcs gally volt, pár szál gyökérrel, ki-
dobásra volt ítélve. Bízva a megmaradásában
elültette, gondozta. Mára kinőtte magát és há-
lából a nagy udvarában öreg napjaira árnyékot
és hűvöst ad. Könnyebb viselni a nyár 40
celsius fokos melegét is.
Itt van az ősz, itt van újra, sárgulnak a levelek,
hullanak az udvarába. Ifjú korában zöldebb
volt és üdébb. Nehéz a lehullott leveleket ta-
karítani, de az egész nyári kellemes légkör
erőt ad a takarításhoz. Sok helyen az udvaron

díszfák és cserjék vannak, de ekkora árnyékot
nem adnak. A nap bármerről fordul, nem tud-
ja a levelek árnyékát megtörni.
Azt kívánom Marika neked, hogy sokáig él-
vezd még kedves családoddal együtt ennek
a szemet gyönyörködtető fának az árnyékát.

JÓZSIBÁ



gy éve jelent meg új könyve, Éle-
tem ritmusa címmel csodás illuszt-
rációkkal, érdekes történetekkel.
A közelmúltban kapta meg Ma-
gyar Jazz Szövetség Pernye
András-díját. Korábban Kármán

Sándor munkájának elismeréséért megkapta a
Magyar Hangszerszövetség elismerő okleve-
lét, a Bányai Lajos által alapított Pro Ritmo
aranymedált, Cegléd város Gubody Ferenc dí-
ját, és a városvédők Együtt a városért érmét, a
regionális Prima díjat és a Czigle-láncot.
A Dobmúzeum megalkotója, szellemi atyja
Kármán Sándor 1950-ben született Cegléden.
Az első kiállítását 1979-ben nyitotta meg „A
dob története” címmel, a második 1990-ben
volt: „Százéves a jazzdob, 1890-1990”. Ez-
után született meg az állandó kiállítás gondo-
lata, egy múzeum létrehozásának ötlete. Az
első kiállítóhely 1992-től működött egy ga-
rázsban. Ezután kért és kapott segítséget a
ceglédi önkormányzattól egy városközpont-

Október 30-án 71 éves korában el-
hunyt agyvérzésben a Ceglédi Dob-
múzeum és a Nemzetközi Dobos- és
Ütős Gála alapítója, Kármán Sándor.
Cegléd közismert alakja zenész és
gyűjtő is volt – egész élete a dob kö-
rül forgott.

e
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Elhunyt Kármán Sándor
In Memoriam

Búcsúzunk
Kármán Sándortól

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. november 18-án 1500 órakor a

Városháza Dísztermében
tisztelettel emlékezik és búcsúzik

a közelmúltban elhunyt
ceglédi Dobmúzeum alapítójától,
a ceglédi Dobos és Ütős Gálák

szervezőjétől, Kármán Sándortól.

A megemlékezésen beszédet mond:
Dr. Csáky András polgármester

Földi László országgyűlési képviselő
Béres Károly nyugalmazott igazgató.

Várjuk búcsúüzeneteiket, melyeket
a helyszínen gyűjtünk.

A búcsúztatásra szeretettel várják
mindazokat, akik tisztelték és szerették Őt!
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ban, a Szabadság téren lévő ingatlan formájá-
ban, ahol 2000 novembere óta működik a
ceglédi Dobmúzeum. A múzeumban négy
földrészről gyűjtötték össze a kiállítási anya-
got, melyek a könnyűzene, a jazz és a klasz-
szikus zene ütőhangszereinek fejlődését mu-
tatják be 1900-tól napjainkig. A gyűjtemény-
ben olyan ritkaságok találhatók, mint Peter
Erskin amerikai jazzdobos hangszerkiállítása.
„Kármán Sándor volt a Ceglédi Dobos- és Ütős
Gála szervezője is, ami idén ünnepelte 25. év-
fordulóját. Ez alkalomból készült a lelkes és
életvidám jazzt imádóval interjú október 4-én.
Ebben elmondta, hogy nagyon sok munka volt

a tavaly a pandémia miatt elmaradt Gálát idén
összehozni, hogy ugyanazok a zenészek lépje-
nek fel, akiket tavaly is meghívott volna. Azt is
elárulta, hogy jövőre az újabb fesztivál helyett
pihent volna, valamint meghívták a Stuttgarti
Magyar Intézetbe, ahol a Dobmúzeum egy ré-
szét mutatta volna be, egyben ott ünnepelte vol-
na a Múzeum 30. évfordulóját.” – búcsúzott a
Magyar Jazz Szövetség Kármán Sándortól.
Kármán Sándor szenvedélyes elkötelezettsége,
kutató- és gyűjtőmunkája, elhivatottsága, a zene
iránti szeretete a hazai szakmai élet és a nemzet-
közi jazzvilág zarándokhelyévé tette Ceglédet és
a Dobmúzeumot. Nyugodjon békében!

Gulicska Lőrinc
Parafrázis 2021. Leonardo

Utolsó vacsora
ÚJRA MEGVALÓSULT A KOSSUTH Művelődé-
si Központ kiállító termében a Ceglédi Alko-
tók Egyesülete Képzőművészeti Szekciójá-
nak kiállítása. A válogatásban városunk elis-
mert képzőművészei
vettek részt. A kiválasz-
tott képeket Apáti-Tóth
Sándor tette a „helyük-
re”, vagyis úgy illesz-
tette egymás mellé,
hogy azok egymást erő-
sítsék, egymással kelle-
mes szimbiózisba ke-
rülve a látogató számára igazi művészi lát-
vány, élvezet legyen a kiállítás megtekintése.
A megnyitóra eljöttek a kiállítók és az érdek-
lődők, a megnyitók és köszöntések után sza-
bad beszélgetés és barátkozás zajlott a pogá-
csával, üdítőkkel megterített asztal mellett.
Látszott, hogy mindenki boldog: a festő, mert
megmutathatja munkáját, a mesterek, mert a
színvonal megtartásának felelőssége ügyében
jól szerepeltek, a látogatók pedig azért boldo-
gok, mert végre eljöhettek és személyesen
koccinthattak a kiállító művészekkel.

Ekkor odajött hozzám Gulicska Lőrinc festő-
társam és rövid üdvözlés után ráterelődött a
szó a pandémia okozta depresszív, negatív ér-
zésekre. Közösen megnéztük kiállított mun-
káját, mely Leonardo da Vinci: Utolsó Vacso-
ra című festménye ihletésével készült. Lőrinc
arról beszélt, hogy amikor nekikezd festeni,
bármerre indul a színekkel és a formákkal,
mindig a rá jellemző meditatív önkifejezésig
jut. Lőrinctől ekkor tanácsot is kaptam, amit
mai napig is sikerrel alkalmazok: „Csak jó
dolgokra gondolj, mert azok vagyunk, amit
megeszünk, és amikre gondolunk!” KM

A hét festménye



múlt emlékei között matatva,
merengve elém tűnt egy ceglédi
iskolaújság: a Diákélet 1972.
májusi száma. Ebben – általam
beszerkesztve - jelent meg
Gulicska Lőrinc néhány linómet-

szete. (S micsoda példány! Abban olvasható
a későbbi, kiváló, többkötetes költő, író – a
sajnos már elhunyt – Dobozi Eszter két-két
verse és írása. Az ifjú rajzoló ráérzett diák-
társa lírájának már akkor feltűnő drámai fe-
szültségére.) Ihletettségem fokozta, amint rá-
pillantottam a szobámban lévő mandalára, a
grafikus szín- és jelképsugárzó alkotására.
Találkozásunkkor megmutattam neki.
- Arról a 2001-es kiállításról való, amelyet
te nyitottál meg – nézte úgy a képét, mintha
tükör előtt állt volna.
Elfogódott volt a hangja. Ismerem: szerény,
tiszteletadó, visszahúzódó.
- Csendes egyszerűséggel élem az életem,
dolgozom. Rajzolok.
Most én is. Sorsot. Szavakkal.
- Kép a családról?
- Édesanyám az érettségimig a rossz kifejezés
szerint nem dolgozott (sőt sokat), hivatalos
jelöléssel htb., azaz háztartásbeli volt. Azt
sajnálta, hogy közben nem iratkozott be a
gimnázium levelező tagozatára. Csodáltuk le-
xikális tudását, főleg irodalmi tájékozottsá-
gát. Később könyvárusítással foglalkozott. Is-
merve érdeklődésemet és ízlésemet, sok ol-
vasnivalót hozott haza. Édesapám vaseszter-
gályos, de kőművesként is dolgozott. Külö-
nösebben nem méltatta kezdeti rajzaimat, ő a
fizikai munkát és annak eredményét értékel-

te. Húgom gimnazistaként sikeresen szerepelt
az országos tanulmányi versenyen, fel is vet-
ték az Eötvös Loránd Tudományegyetemre,
történelem-földrajz szakra. Orosházán taní-
tott, később ott igazgató-helyettesnek, majd
székhelyintézmény-vezetőnek választották.
- Az első „jó irányú” vonalak?
- A jelentősebbek a Táncsics iskolában szü-
lettek. Hidvégi Lajos volt a rajztanárom. Min-
dent jól megcsináltam, de festeni nem tudtam.
Egyszer mérgemben szétkentem a papíron a

festéket, ez a „kép” viszont tetszett neki, mert
ő nem kedvelte a realista ábrázolást
Lenci – így szólítom őt diákkora óta – vá-
laszút elé került: sport vagy rajz? Kiváló
sportoló volt ugyanis, az olimpiára akart ki-
jutni. Több sportágban is kiváló eredménye-
ket érhetett volna el. Ám egy súlyos lábsé-
rülés álmainak is végső törést adott. Érettsé-
gi után egy évig rajzolóként dolgozott a
honvédségnél, majd Nagy László Lázár
címfestő műhelyébe került.
- Az alatt a három év alatt rendkívül alapos

A címbeli állítást azért írom Gulicska Lőrinc grafikusművészről, mert láttam alko-
tói tevékenységének, emberi és művészi erényeinek a kiteljesedését az 1970-es
évek eleje óta. A latin spiritus eredeti jelentése: szellem és lélek. Ez a két pillére a
fél évszázados haladási ívének, amelyet megrajzol (!) a tehetsége és a szorgalma.
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Van benne spiritus
Ember



45
technikai felkészítést kaptam, s megtanultam
ecsettel írni is, kiállításokat szerveztünk –
akkor még másoknak.
Ezután sikerrel felvételizett a szegedi tanár-
képző főiskolára, ahol földrajz-rajz szakos dip-
lomát szerzett. Az akkori Kisegítő, majd a mai
Losontzi Iskolába került. Sok mindent csinált:
tanított, videós segédanyagokat, iskolatévét,
kisfilmeket készített. „Több mint 60 éves”
címmel lírai összeállítást „forgatott” az intéz-
ményről. Sportoló tanítványaival országos si-
kereket ért el. Ezek közül talán a legelismerés-
reméltóbb a négytusa csapat második helyezé-
se, és 800 méteren egymás követő két évben 1.
helyezés. A négy gyerek külön-külön az isko-
la réme volt, de a sport és a tanár vezette közös
munka jó magatartásúvá nevelte őket. Ennek
előzménye a gyerekkori élménye: a lakótelepi
gyerekek és szülők őt tekintették az örökmoz-
gó kis közösség megbízható vezetőjének.
- Szép iskolai évek – tekint vissza áhítattal a
múltra. (Harminckilenc év után, 2015-ben
ment nyugdíjba.) – Más örömet is kaptam ott.
Az intézményhez került egy kolléganő, kon-
duktor. Érdeklődött a képeim iránt. A tetszés
kölcsönös „életképpé” lelkesült. A következ-
mény: házasságunk negyedszázada. Ma is ő
az első számú kritikusom, biztatóm. A Peda-
gógiai Szakszolgálatban dolgozik, járási és
megyei szinten, szakértőként tevékenykedik.
- Hogyan találtál rá a sajátos, egyedi alko-
tói utadra?
- Talán a „minden nap egy mandala” idején
1999 utáni szűk két évben. Hatszázat készí-
tettem. A ceglédi kiállításon (ahol Rónai
Gábor is szerepelt képeivel) négyszázat mu-
tattam be, majd az orosházi gimnáziumban
hatszázat.
Gulicska Lőrinc művészi irányzata filozófi-
ai indíttatású, a keleti világszemlélet és az
ezotéria határozza meg. Befolyásolta C. G.
Jung svájci pszichiáter mélylélektana is. Al-
kotói hitét egy történettel mutatta be. Egy
harmóniában élő házaspár képet rendelt egy
festőtől, aki munkája közben dúló vitát foly-
tatott a feleségével. Miután a pár felakasz-
totta otthonában a falra a festményt, ők is
veszekedni kezdtek.
Mert… a kép – értelmezi Lenci – magában
hordozta és kisugározta a harag rezgéseit.

Ugyanis mindennek – a dallamtól az épületig
– energiája, rezgése van. (Ezt ismertette is
egy kiadványában.) Mivel ő a képeivel a har-
mónia rezgéseit akarja átadni a szemlélők-
nek, csak nyugodt és derűs állapotban alkot.
A mandala (szimbolikus jelekkel, színekkel
teli körív, mely az elmével is kapcsolatban
áll) lényegét, szerepét így magyarázta el:
- Minden emberben van egy nyugodt, tiszta
pont. Ezt kell megközelíteni. A mandala
hozzásegít ehhez, így: kívülről haladunk te-
kintetünkkel befelé a rajzon.
- Minek nevezhető az alkotó szerepe?
- Kapcsolat, összekötő. A világ az ember
számára csak négy százalékban látható. (S
ebből akar irányítani…) A képalkotó össze-
kötő a háromdimenziós lenti és a tér- és idő-
kiterjedés határa nélküli fenti között. Ez a
létállapot érintkezik az Isten-hittel, hiszen Ő
is energia, ezzel teremt.
- Hol a helyed a művészvilágban?
- Mivel visszahúzódó és ebben az alkotói
irányban egyedül járó vagyok, nem kerülök
a „fontos” szemek elé. Így nem helyeznek
oda, ahová talán megérdemelném.
Lenci új alkotásait mutatja. Dante halálának
700. évfordulójára három képet készített. Az
Isteni színjátékot nem szöveghű értelmezés-
ben közelítette meg, hanem a rá jellemző áb-
rázolásmóddal: megérzéssel, intuícióval.
Szeretne továbbra is filmezni, fotózni. Fel-
vételeivel is több díjat nyert már, például az
„Én városom” fotó pályázaton.
- Milyen létérzést sugároz a te „lelki man-
dalád”?
- Elkezdett jobban rám figyelni a Képmeste-
rem. A Segítőm. KOLTÓI ÁDÁM



krizantém gazdag szimbolikája, ahogy utá-
na olvastam, legalább annyira sokrétegű,
mint a fajtái. Japán virágszerető népe ki-
emelte a krizantémot a gyász, a halottkul-
tusz zárt világából. A fajták száma világ-
szerte mára meghaladta a tízezret. A színük

a zöldtől a fehéren át a sötétbordóig terjed. A virágzat
átmérője is sokféle a fácskaszerű töveken többszáz vi-
rág jelenhet meg és már nem egyetlen tiszta színben.
Fél évszázada kétféle krizantémot ismertem: a fehér
nagyvirágút és a valamivel kisebb ún. drablét. Ha jött
a fagy, az előbbit pusztította el, utóbbi jobban bírta a
hideget. Ma egészen fagyálló fajták sora létezik. Sőt
újabb divat is betört hozzánk: az illatos krizantém. Ha
így fejlődik a genetikai manipulációs technika, a piros
vagy kék krizantém megjelenése csak idő és pénztárca
kérdése… SZABÓ SÁNDOR
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Krizantémok a síron
Képekben



47

sport

judoinfo.hu szakportál beszámo-
lója alapján a két mesteredző az
év végén, szerződése lejártával
távozik, mivel egyesületi felada-
tuk miatt nem kívánták meg-
hosszabbítani szerződésüket. A

férfi szövetségi kapitány a négyszeres olim-
pikon, olimpiai ezüstérmes, háromszoros
Európa-bajnok Ungvári Miklós lesz. Sző-
nyegedzőként munkáját segíti az évek óta
Magyarországon dolgozó japán Kaida Ken.
„Hosszas előkészítő munka után tudtuk össze-
állítani a meggyőződésem szerinti legerősebb
és legalkalmasabb stábot, amelyben olyanok

kaptak szerepet, akik szakmai tudásuk, embe-
ri kvalitásaik alapján erre a legalkalmasabbak,
a hazai dzsúdós társadalomban elfogadottak,
magas támogatottsággal bírnak, így a közös
munka szakmai és emberi feltételeinek megte-
remtésére képesek. Olyan erős stábot sikerült
összehoznunk, amely bárhol a világon megáll-
ná a helyét” – idézte Kovács Antalt, a Magyar
Judoszövetség szakmai alelnökét az MTI.

Jövőre Ungvári Miklós és Braun Ákos
veszi át a szövetségi kapitányi posztot
a magyar cselgáncs-válogatottban, mi-
vel Pánczél Gábor a férfiak és Toncs
Péter a nők éléről távozik – írja az MTI.

a

Ungvári Miklós szövetségi kapitány

Tanulj esni!
GYEREKZSIVAJTÓL VOLT HANGOS október 21-én az Ungvári Miklós Judo Csarnok, ahol a
Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola első évfolyamos tanulói mutatták be szüleiknek,
hogy mit tanultak a Tanulj esni program keretein belül. A megjelenteket Bíró Tamás, a
CVSE Judo Szakosztályának vezetője, valamint Kőházi Ádám városi sportkoordinátor kö-
szöntötte. A diákok után Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes sportoló és testvére, a Tokiót
megjárt Ungvári Attila is bemutatót tartottak. Végezetül kiosztották minden tanulónak a Ma-
gyar Judo Szövetségtől kapott judos kifestőket, valamint az edzők választása alapján a leg-
ügyesebb diákok judoruhákat kaptak. CEGLÉD VÁROS OLDALA



I. Online Fit Kid Európa
Bajnokság

OKTÓBER 30-31-ÉN ZAJLOTT az I. Online Fit
Kid Európa Bajnokság. Az online rendezésre
azért került sor, mert a rendező Írország jár-
ványügyi helyzete ezt nem tette lehetővé.
Megadott paraméterek szerint rögzíteni kellett
központi ellenőrzés mellett az országoknak a
gyakorlatokat, amit természetesen csak egy-
szer lehetett végrehajtani. A felvételt feltöltöt-
te a szövetség egy erre kialakított rendszerbe.
A zsűri online pontozta le a produkciókat.
A magyar válogatott színeiben Ceglédről 5
egyéni és 2 csapat mutathatta be gyakorlatát.
Örültünk, hogy lehetőség van így online
megmérettetni magunkat, de bízunk benne
erre többet nem lesz szükség, mert az élő
verseny hangulata pótolhatatlan.

Eredmények: Európa Kupa: IV.kcs. Halmi Glória 3. hely; VIII. kcs.
Lipák Réka 1. hely; IX. kcs. Szepes Réka 1. hely; III.kcs/duó Lipák-

Szepes 3. hely; Európa
Bajnokság: Open
kategória III.kcs. Nagy
Kata 3. hely; VI. kcs. Bar-
tus Emese 2. hely;
BigFree kategória: Euró-
pa Bajnok CVSE Hun-
gary (Bartus Emese, Bíró
Lola, Csiszár Evelin, Elek
Kíra, Halmi Glória, Ko-
vács Barbara, Lipák Réka,
Nagy Kata, Oláh Fekete
Hanna, Pap Veronika,
Szepes Réka);Felkészítők:
Randos Gabriella vezető
edző, Móricz Alexandra,
Kovács Barbara, Ádám
Ildikó

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

Két győzelem a Malév ellen
A NŐI KÉZILABDA NB II. 5. fordulójában vasár-
nap a Malév SC-t fogadta Abonyban a Ceglédi
Kék Cápák felnőtt csapata. Az ifisták szintén a
Malév, a serdülők pedig az FTC ellen léptek pá-
lyára ugyanott. A felnőtt csapat Tóth Norbert nél-
kül érkezett a Varga István Sportcsarnokba,
edzőjük ugyanis a CKK SE karanténja miatt nem
lehetett jelen. A vendégek kezdték jobban a
meccset, de a 13. percben elért 5-6-os állást kö-
vetően már nem adtak nekik több esélyt a Cápák,
akik a második félidei parádés játék után kiütéses
győzelmet arattak. Az ifi csapat a vártnál nehe-
zebben szerezte meg az újabb két bajnoki pont-
ját. A serdülők sajnos csak 30 perc játék után hit-
ték el magukról, hogy az FTC ellen is képesek
győzni. Megnyerték a második játékrészt, de a
hat gólos hátrányt már nem tudták ledolgozni.
Ceglédi Kék Cápák – Malév SC 36 – 21 ( 15 – 10 )
Ifjúsági mérkőzés: Ceglédi Kék Cápák – Malév SC 32 – 29 ( 14 – 13 )
Serdülő mérkőzés: Ceglédi Kék Cápák – Ferencvárosi TC 26 – 31 ( 10 – 16 )
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Keresse fel a Lifemed Diagnosztikai

és Rehabilitációs Központot és
A KUPON FELMUTATÁSÁVAL

1.000 Forint
kedvezménnyel veheti igénybe

szakrendeléseinket!

2700 Cegléd, Mátyás király utca 53.
Bejelentkezés: +36 30 181 8618

WEB: lifemed.hu
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Senior asztalitenisz sikerek
137 FÉRFI ÉS 25 NŐI INDULÓVAL rendezték a
senior magyar bajnokságot Békéscsabán ok-
tóber 9-10-én. A ceglédi színeket Péter
Aladár képviselte és igen
eredményesen. Veretle-
nül 1 játszma veszteség-
gel nyerte meg az OB-t.
Párosban is nagyszerűen
szerepel(tek) csak a dön-
tőben tudták megállítani
őket. Cs. Nagy Gyula
Csemő színeiben szintén
dicséretes eredményt ért
el a 8 közé kerüléssel, fő-
leg úgy, hogy a későbbi
győztestől kapott ki.
Eredmények: egyéni: S 70-75 (19 ind): 1. hely Péter Aladár Szu-
perinfó-CVSE; Páros: 2. Péter Aladár – Gáspár Mihály (Jászkun
Volán SE), S 60-65: 8 közé került párosban és egyéniben: Cs.
Nagy Gyula Csemői Palotás SE

NOVEMBER 6-ÁN GÖDÖLLŐN rendezték meg
a Pest Megyei Felnőtt „DC” Csapat és Egyé-
ni Asztalitenisz Bajnokságot. A ceglédi kü-
lönítmény 1 női és 3 férfi csapattal is képvi-
selte magát a versenyen, ahol nagyszerűen
helyt álltak.
Eredmények: Csapat: II. hely Tótin Kristóf- Bánfi Balázs (Szu-
perinfó-CVSE II.); 8 közé került: Török István-Szalkai Attila (Szu-
perinfó-CVSE I.) Unghváry András-Móricz Zsombor (Szuperin-
fó-CVSE III.) és az Ungureán Dorka-Csór Laura (Szuperinfó-
CVSE IV); NB Egyéni: III. hely Bánfi Balázs
8 közé került Tótin Kristóf, Szalkai Attila, Móricz Zsombor
Női egyéni: II. Csór Laura

OTP Jogász Tollaslabda Kupa
A CEGLÉDI SZÉKHELYŰ CÉLJAINKÉRT
Együtt Tollaslabda Egyesület (CET) szerve-
zésében került megrendezésre Budapesten, a
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnokban az I.
OTP Jogász Tollaslabda Kupa. A versenyt
Kapitány Péter, a Magyar Tollaslabda Szö-
vetség elnöke nyitotta meg, a résztvevőket

K o v á c s
György, a
CET elnöke és
Orosz Gábor
edző köszön-
tötték. A ren-
dezvényen 76
versenyző vett
részt, közöttük
a fővédnökök,
Varga Judit
igazságügyi
miniszter és

férje, Magyar Péter, a Diákhitel Központ ve-
zérigazgatója – a házaspár a kezdő kategória
páros számát aranyéremmel zárta. A CET
képviseletében hobby páros kategóriában el-
ső lett Kormányos Nóra (párja Lackó Tibor
volt), míg a második hely ceglédi CET-
eseknek jutott: Tóth Tihamér és Kuthy Nelli
révén. Tóth Tihamér a hobby játékosok
egyéni kategóriájában aranyéremmel zárt. A
hagyományteremtő rendezvényt az OTP
Bank, a JoAutok.hu, a Légli és a Megyeri fi-
vérek borászata támogatta.



A PATENT Kft. az alábbi szakterületekre

keres munkatársakat:
Lakatos, Hegesztő szakmunkások
Alapkövetelmény: legalább 3 éves képzésből szár-
mazó szakmunkás bizonyítvány, minimum 5 év sza-
kmai gyakorlat a fémszerkezet gyártás területén,
önálló munkavégzés.
Segédmunkás
Alapkövetelmény: 8 általános iskolai végzettség,
elvárt szakmai tapasztalat 1-3 év fémiparban

Feladatok:
Lakatos
• Tartály részeinek önálló összeállítása
• Betanítás után lakatosipari gépek, hengerítő gép

stb. kezelése
Hegesztő
• Tartály szerkezetek összeállítása-összehegesztése
• Kézi hegesztés
• Hegesztő célgépek, berendezések kezelése
Segédmunka
• Csiszolás, polírozás gépekkel
Előny: rozsdamentes acél megmunkálási tapasztalat
A minőségi és hatékony munkáért, az elhiva-
tottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és

szervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb

bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)

patonai.tibor@patent.hu részére.

Birkózó sikerek
OKTÓBER 22-ÉN PÉNTEKEN KERÜLT meg-
rendezésre a serdülő kötöttfogású diákolim-
pia országos döntője a tatabányai Földi Imre
Sportcsarnokban. 139-en mérlegelték a baj-
nokságra, köztük 7 ceglédi birkózóval. A
ceglédiek végül 4 érmet és egy pontszerző 5.
helyezést szereztek meg.
Eredmények:
41 kg 3. Zatkó Marcell, 62 kg 1. Józsa Attila
3. Csiszár Adrián, 5. Pardi László, 68 kg 3. Mizsei Milán

SZOMBATON A LÁNYOK KÖVETKEZTEK, akik
diák I - II. és serdülő korosztályokban küzdöt-
tek a bajnoki címekért Kiskunfélegyházán. A
ceglédiek 6 fővel képviseltették magukat és
mindannyian a helyezettek között végeztek.
Öten a dobogóra is fel állhattak a bajnokság
végén. A versenyen Lőrincz Tamás olimpiai
bajnok is tiszteletét tette, és az eredményhir-
detésnél átadta a díjakat a helyezetteknek, ami
nagy élmény volt a lányok számára.
Eredmények: diák II. 29 kg 2. Báger Dorina
42 kg 3. Józsa Nikoletta, Diák I. 50 kg 5. Barna Adrienn
54 kg 2. Báger Barbara, 58 kg 1. Molnár Vivien
62 kg 1. Józsa Kinga

NOVEMBER 6-ÁN RENDEZTÉK a serdülő sza-
badfogású országos bajnokságot a püspökla-
dányi Gellér Sándor Városi Sportcsarnok-
ban. A bajnokságon 43 szakosztály közel
százötven birkózója küzdött a bajnoki címe-
kért és érmekért. A ceglédi VSE fiataljai 9
fővel képviseltették magukat. A ceglédiek
szép eredményeket értek el ezen a hétvégén
is. Egy bajnoki cím mellett, egy ezüst és két
bronzérmet, valamint két ötödik helyezést is
elértek. A ceglédiek végül a csapatverseny-
ben a harmadik helyen végeztek az FTC és
ESMTK csapatai mögött.
Eredmények:
38 kg 2. Kiss Rómeó, 3. Zatkó Gergő
41 kg 5. Zatkó Marcell, 62 kg 3. Budai Ferenc
68 kg 1. Mizsei Milán, 5. Mizsei Ádám
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