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A π Színház megnyitotta kapuit
Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szak-
gimnázium és AMI színháza 2021. december 3-án,
pénteken színpadra állította első darabját, Szatmá-
ri Gábor: 101. novella című drámáját.
A darab Olaszországba repít minket a firenzei pes-
tis járvány idejében, ahol Dioneo, Pampinea,

Fiometta, Filomena és Emilia vendégeskednek, míg hírt nem
kapnak házaik állapota felől.
Bocaccio Dekameron című novellagyűjteményének szereplői
megkapják a hírt, miszerint visszatérhetnek Firenzébe. Mivel
utazásukat másnapra tervezik, marad idő egy utolsó történet-
re, a 101. novellára, melyet Padre Saggio mesél.
Így születik színház a színházban, ahol kacagva ismerjük meg
karaktereinket: Zsuzsánnát, a parasztasszonyt lányaival
Bözsikével és Katóval, Virginiát, a kolostorban nevelkedett ár-
vát, Jacekot, a királynő spionját, és Maschiot, a női szívek
meghódítóját.
De vajon mi történik, ha egy tiszta lélek kikerül eddig védett
környezetéből, s új élmények érik? Megváltozhat-e a laza er-
kölcs? Milyen titkokat rejt a visegrádi ház? Mi köze
Zsuzsannának az uralkodóhoz? Ezekre a kérdésekre adja meg
a választ a PIMI szaktanáraiból és diákjaiból álló színészcsa-
pata. Az előadás különlegessége továbbá, hogy rendezője nem
más, mint írója: Szatmári Gábor. A pinceszínház családias
hangulata, a művészek magával ragadó játéka végül észrevét-
lenül csal minket gondolataink mélyére.
Az előadás az idei évben még két alkalommal kerül műsorra:
2021. december 9-én 17:00-kor és 2021. december 16-án,
17:00-kor. Jegyek kaphatóak a Pinceszínházban, illetve online
is igényelhetők a mahalekg@gmail.com e-mail címen.
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ECEMBER 5-ÉN ESTE a Refor-
mátus templom tornyából érke-
zett Ceglédre a Télapó. A meg-
szokottól eltérően – a járvány-
helyzet miatt – azonban nem a
színpadon, hanem a volt Belvá-
rosi Csemege üvegportálja mö-

gött foglalt helyet Nagyszakállú a manók-
kal, hogy elkészülhessenek gyerekekkel kö-
zös képek. A szervezők így próbálták elke-
rülni a zsúfoltságot.
MÁSNAP REGGEL HÓFEHÉR HINTÓN érkezett
a Mikulás a Várkonyi iskolába. A gyerekek
kitörő lelkesedéssel fogadták, énekeltek ne-
ki, ő pedig a puttonyából apró édességeket
kerített. Üdvözölte is őket, majd tovább in-
dult, hisz még sok helyre kell ellátogatnia.
TÖBB SZÁZAN VÁRTÁK DECEMBER 6-ÁN
délelőtt a Mikulást Nagykőrösön a Sza-
badság téren. A gyermekeket és a velük
érkezett felnőtteket dr. Czira Szabolcs pol-
gármester köszöntötte. Kérdésére, hogy:
jók voltatok-e gyerekek? – egyértelmű
hangos igen zengte be a teret. Meghallhat-
ta ezt is és a manókkal előadott szép éne-

keket is a Mikulás, mert hamarosan piros
ruhájában megjelent a Városháza tornyá-
ban. A gyermekek arcán hatalmas öröm és
izgatottság jelent meg. A Mikulás szépen
lassan ereszkedett le, többször integetve a
rá várakozóknak, majd leérve, hatalmas
csomagokat adott át minden csoportnak.
Persze az idei évben sem maradhatott el a
fotózkodás, amikor csoportosan vagy akár
egy-egy gyerkőcöt is megörökíthettek a
Mikulással és a manóival.

Mindenhol kitörő lelkesedéssel fogad-
ták a gyerekek a Mikulást.

d
Télapó a toronyból

Hírek
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Ceglédi Advent
AZ ÜNNEPI FÉNYEK FELKAPCSOLÁSÁVAL, va-
lamint dr. Csáky András polgármester meg-
nyitó gondolataival hivatalosan is megnyitott
az idei Ceglédi Advent november 26-án a
Szabadság téren. A város karácsonyfáját ez-
úttal a Kékkő utcából szállították a főtérre,
ahol aztán a hatalmas ezüstfenyőt már hagyo-
mányosan Szűcs Anita figuráival díszítették.
Az első napon a térre kilátogatók a Nefelejcs
Bábszínház „Kippkopp a hóban” előadása
után a Jégördögök jégtánc revüjét tekinthet-
ték meg a jégpályán, de sokakat vonzott a
jégszobor készítés is. Az estét a Koktél 4 U
zenekar koncertje zárta.
Vasárnap a Baptista Egyház közreműködé-
sével meggyújtották az első gyertyát is a
Szabadság téren található adventi koszorún.
Dr. Csáky András polgármester elmondta:
„Jézus születésének története nem csupán a

hívőket, hanem mindannyiunkat alázatra
kell, hogy buzdítson. A történet megmutatja
számunkra a csönd értékét, hogy meghalljuk
a megszületett gyermek sírását, amelyet nem
fojt el a zaj és a lárma. Az előttünk álló he-
tekben legyen bátorságunk és erőnk ahhoz,
hogy felkeressük azokat, akikkel már nagyon
régen találkoztunk, megbocsájtsunk azok-
nak, akikkel összevesztünk. Ha ezt megtesz-
szük, akkor megértettük advent valódi lénye-
gét” – fogalmazott a polgármester.

Szociális Munka Napja
KÓTABÉNÉ RUDA GYÖNGYVÉR, a Ceglédi
Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ Családsegítő szolgálatá-
nak szakmai vezetője, Szabóné Kökény
Erzsébet, az Idősek Otthonának intézmény-
vezetője, valamint Vígh Irén, a Toldy
Ferenc Kórház és Rendelőintézet Pszichiát-
riai Akut és II. Pszichiátriai Rehabilitációs
Osztályának szociális munkása kapta idén a
„Cegléd Város Szociális Szolgálatáért” ki-
tüntetést. A díjátadó ünnepséget a Városhá-
za dísztermében tartották meg. A megjelen-

teket dr. Csáky András polgármester kö-
szöntötte, ünnepi műsort a Török János Is-
kola diákjai és a Erkel Ferenc Zeneiskola
növendékei adtak. CEGLED.HU



Adventi fúvós koncert
EGY ÉV KIHAGYÁS UTÁN ÚJRA koncertet adott
advent második vasárnapján a Ceglédi Fúvós
Egylet a Református Gyülekezeti Házban. A
repertoárban ismert karácsonyi dallamokat
hallhatott a közönség. Hánka Levente Nagy-
templomi református lelkész adventi köszön-
tőt mondott a rendezvényen. JUHÁSZ ISTVÁN

Diótörő Cegléden
A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM 90
növendéke kápráztatta el december 5-én a
közönséget a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében.
„Csajkovszkij: A Diótörő című balettjét mu-
tatták be, mely a közönséget éppúgy elvará-
zsolta, mint bennünket. A színházba érkező-
ket a kiskatonák fogadták és aranydióval kö-
szöntötték a gyerekeket, melyet ezúton is há-
lásan köszönünk Szűcs Anita fődekoratőrnek,
még a szereplőknek, közreműködőknek is ju-
tott. A produkciót pedig megérdemelten vas-

tapssal jutalmazta a nagyérdemű.” – számolt
be a művelődési ház közösségi oldala.

Mikulás futás
ISMERT CEGLÉDI SPORTOLÓK, olimpikonok és
persze családok, gyerekek részvételével zajlott
le december 4-én szombaton a 7. Ceglédi Miku-
lás futás. A sportkedvelőket megmozgató ad-
venti rendezvény célja a mozgás népszerűsítése
játékos formában, a közös sportolás élményének
biztosítása fiataloknak, családoknak.
A résztvevők nevezése egy-egy doboz aján-
dékkal volt érvényes, amit a szervezők hát-
rányos helyzetű családokhoz juttatnak el a
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ segítségével.
Rajt és cél a Rákóczi út Szabadság tér felőli
részén volt kialakítva és korcsoport szerint
három távon lehetett indulni: felnőtt, iskolás
és óvodás-kisiskolás kategóriában.
A korcsoportok abszolút első három helye-
zettje érem díjazásban, minden résztvevő
pedig emléklapot kapott, a résztvevők között
a verseny végén ajándékokat sorsoltak ki.



Kossuth Lajos Gimnázium dísz-
termében adták át december 3-án
az Év tanára díjakat. A rendezvé-
nyen részt vett dr. Csáky András,
polgármester, Fodor Gábor tan-
kerületi igazgató, Buncsák

Gábor a Ceglédi Szakképzési Centrum fő-
igazgatója, dr. Beck György, a díj alapítója,
és Kabdebó-Ladik Lívia, a Ceglédiek a Ceg-
lédiekért Közalapítvány Kuratóriumának el-
nöke is.
Köszöntőt Fodor Gábor tankerületi igazga-
tó mondott, aki hangsúlyozta a Biblia alap-
ján, hogy „ideje van… a dicséretnek is”.
Hozzátette: a mai nehéz időkben mindennél
nagyobb szükség van az elvégzett munkáért
járó elismerésre, szeretnék támogatni a pe-
dagógusokat. A tankerületi igazgató el-
mondta: a jövőben megalapítja a tankerület
Az év művésztanára díjat. Bejelentette azt
az örömhírt is, hogy márciusban megkezdő-
dik a gimnázium felújítása.
Az év tanára díjat dr. Beck György mate-
matikus, a HP Magyarország vezérigazgató-
ja és egykori gimnáziumi matematikatanára
alapította és első alkalommal 2003-ban ke-
rült kiosztásra az „Az év matematikatanára”
cím. 2009-től adják ki „Az év magyartanára”
címet is „Velkey Imre emlékdíj” formájá-
ban. A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapít-

vány újabb díj alapításával csatlakozott a ne-
mes kezdeményezésekhez. A kuratórium
megalapította az „Az év idegen nyelv taná-
ra” – dr. Rorák Imre díjat 2013-tól ítélik oda.
Mindhárom díj általános és középiskolai ka-
tegóriában is kiosztásra kerül. Mindhárom
emlékdíj plakettjét Bakiné Csóka Zsuzsanna
éremtervező művész öntötte bronzba.
A Táncsics Mihály Álalános Iskola tanulói-
nak előadása után került sor a díjátadásra.
Elsőként a „dr. Rorák Imre Emlékdíj”-at
adjták át. Általános iskolai kategóriában a dí-
jat Biróné Molnár Krisztina, a Táncsics
Mihály Általános Iskola tanára kapta. Kö-
zépiskolai kategóriában a díjat kapta Sipos
Emese, Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző
Iskola tanára, ő azonban személyesen nem
tudta átvenni, mert jelenleg karanténban van.
A „Velkey Imre Emlékdíj” általános iskolai
kategóriában Kis Erzsébet, a Református
Általános Iskola tanára, Középiskolai kate-
góriában G. Biró Lilla, a Ceglédi Kossuth
Lajos Gimnázium tanára vehette át. A „Tóth
Czifra Mihály Emlékdíj” birtokosa Általá-
nos iskolai kategóriában Kássáné Göndör
Andrea, a Várkonyi István Általános Isko-
la tanára, Középiskolai kategóriában Tóth
Róbert, a Török János Református Mező-
gazdasági és Egészségügyi Technikum és

a
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névadó, Erkel Ferenc művei mel-
lett elhangzottak Chopin, Liszt és
Kodály művei is, valamint tenge-
ren túli komponisták zenedarab-
jai is. Az ünnepi alkalmon beszé-
det mondott Földi László ország-

gyűlési képviselő, Fodor Gábor tankerületi
igazgató és Hegedűs Ágota alpolgármester.
Dr. Csáky András polgármester virágcsokor-
ral köszöntötte az intézmény vezetőjét, Pol-
gár- Szabó Zoltánnét. Ember Csaba a Ma-
gyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szö-
vetségének elnöke beszédében külön hang-
súlyozta, hogy alapítása óta a ceglédi zeneis-
kola a Pest megyei zeneiskolák éllovasának
számít. Példaként említette, hogy az alapítás
utáni harmadik évében országos szinten el-
sőként indult Cegléden zeneóvodai évfo-
lyam. A beszédek sorát Polgár-Szabó

Zoltánné, Intézményvezető ünnepi köszön-
tője zárta. Beszámolójából megtudhattuk azt
is, hogy az eltelt 70 év folyamán igen sok ze-
neművész és zenetanár pályafutása indult a
Ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskolából. Mind-
ezek mellett említést tett arról is, hogy előd-
je, Béres Károly több évtizedes igazgatói te-
vékenysége is nagymértékben hozzájárult a
zeneiskola fejlődéséhez. A beszédek után a
hangversenyen számos kiemelkedő produk-
cióval örvendeztették meg a közönséget a
fellépők. A hangverseny után tartott ünnepi
fogadáson dr. Lebanov József, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Főosztályvezető-
je mondott pohárköszöntőt. Ünnepi hozzá-
szólásában kiemelte, hogy csak a zeneokta-
tás jelenléte mellett beszélhetünk valódi em-
beri kultúráról.
SOLYMOSI SEBESTYÉN intézményvezető-helyettes

November 21-én fennállásának 70.
évfordulója alkalmából ünnepi ren-
dezvényt tartottak a zeneiskolában,
mai hivatalos nevén a Ceglédi Erkel
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában.
A hangversenyen közreműködtek a
zeneiskola jelenlegi tanárai és egykori
növendékei, fellépett továbbá vendég-
művész, valamint tanári zenekar is.

a

70 éves a ceglédi zeneiskola

Szakképző Iskola tanára.
Ezután Volter Etelka intézményvezető-he-
lyettes nemcsak matematikusoknak szóló
humoros előadását, hallgathatták meg a je-
lenlévők, aki előtte azonban egy különleges
bejelentést tett.
- Három évvel ezelőtt megkeresett Tűri
László, – aki kereken 15 éven át szervezte
az Év tanára díj szavazását, illetve magát az
átadó ünnepséget – azzal, hogy ő már sze-
retne nyugdíjba menni nem csak a hivatal-
ból, hanem innen is. Elvállalnám-e, hogy a

jövőben folytatom a munkáját. Én teljes
szívvel támogatom ezt az ügyet, hát belefér
az is, hogy nem csak a szívemmel támoga-
tom. Így „megörököltem” ezt a megtisztelő
feladatot. – mondta el Volter Etelka, aki kö-
szönetképpen egy díjat alapított Tűri
Lászlónak, aki „éveken át lengette ingáit a
református templom kupolájából, így a díj
neve csakis Foucault-inga-díj lehet”. A Ró-
nai Gábor művésztanár által készített alko-
tást Dr. Beck Györggyel közösen adták át
Tűri Lászlónak.
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Új rendelőintézet épül
ÚJ RENDELŐINTÉZET ÉPÜL A KÓRHÁZ MELLETT.
A héten kiírták a közbeszerzést a járóbeteg
szakrendelés (SZTK) és a tüdőgondozó át-
költöztetésére a mostani helyükről a kórház
mellé a Törteli útra. – adott hírt Földi László
országgyűlési képviselő.
„A telek nyugati végében lévő rossz állapotú
épületeket lebontják, majd egy modern, nettó
2535,26 m²-es akadálymentes lapostetős
négyszintes új rendelőintézetet építenek. A tel-

ken belül és kívül összesen 126 parkolóhelyet
is létesítenek.” – számolt be a képviselő.
Lapunknak korábban dr. Pusztai Dezső, a
Toldy Ferenc Kórház főigazgatója egy inter-
júban elmondta: két gigaberuházásra készül-
nek a kórházban.
„Az egyik a rendelőintézet építése a Lidl
áruházzal szemben, amelyhez nemcsak a
kormánydöntés van meg és ezzel a 2,2 milli-
árdos finanszírozás is, hanem már az enge-
délyes terv is elkészült. Jelenleg a fenntartó
– aki a beruházó is – az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a kivitelezőket
pályáztatja és remélem, hogy jövőre elkez-
dődik az építkezés. Ezzel a Rákóczi és Ady
Endre utca sarkáról a kórházhoz költöznek
majd a szakrendelések egy igazán modern, a
mai kor követelményeinek megfelelő épület-

be. Ezen kívül napirenden van a teljes kór-
ház épületegyüttes rekonstrukciója is. Ennek
egyik része a sürgősségi osztály fejlesztése,
a másik pedig a főépület komfortfokozatának
javítása, a kórtermek 2-4 ágyassá alakítása,
saját fürdőszobával. De a beruházás része-
ként új konyha és mosoda is épülne, vala-
mint termálkút látná el a komplexum fűtését.
A projektnek 10 milliárdos költségvetése van
és ígéretet kaptunk a fenntartótól a megva-
lósítására, jelenleg az épület tervezési mun-
kái folynak.” – nyilatkozta tavaly október-
ben a főigazgató.

Kezdődik a
Gulág-múzeum építése

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A CEGLÉDI
Gulág múzeum kialakítása. A debreceni
székhelyű Egberstone Kft. alakíthatja ki egy
meglévő épületből a Gulág-Gupvi Múzeu-
mot és Emlékhelyet, nettó 1,7 milliárd fo-
rintért. – tették közzé az uniós közbeszerzé-
si közlönyben. A felújítandó épület nettó
szintterülete 1880 négyzetméter. Hang- és
hőszigetelést 7429 négyzetméteren kell vé-
gezni, a parkosítás pedig több mint ezer
négyzetmétert tesz ki. Lesz az épületben egy
lift, két előadóterem, járható tető, tovább
parkoló 27 gépkocsinak és 15 kerékpárnak.
A nyertessel november 9-én kötött szerző-
dést az ajánlatkérő.
Cegléden a Szolnoki úti volt huszárlakta-
nyában egy meglévő épület átalakításával
jön létre a Gulág-Gupvi Múzeum és Emlék-
hely. A kormány 2016-ban döntött arról,

Hírek
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hogy a ceglédi volt hu-
szárlaktanya is felkerül a
történelmi emlékhelyek
listájára. A város hon-
lapján olvasható, hogy a
tervek szerint kutatóbá-
zis, levéltár és kiállító-
hely is lenne a Szolnoki
úti laktanyában, ahol a
Kárpát-medence legna-
gyobb szovjet lágere
volt, több mint 200 ezer
ember töltött itt hosz-
szabb-rövidebb időt. A laktanyában meg-
halt, fogvatartott illetve onnan a Szovjetuni-
óba, malenkij robotra vagy Gulág táborokba
hurcolt civilek és hadifoglyok emlékére ala-
kítják ki az emlékhelyet.

Új bölcsőde épül
Cegléden

ELINDULT A KÖZBESZERZÉS, így 2023-ban
már egy új, négy csoportszobás korszerű böl-
csődét szemlélhet meg a Dózsa szobor a Ne-
felejcs utcánál. 2019 nyarán döntött az ön-
kormányzat arról, hogy pályázati támogatást
igényel a bölcsőde építésére. A pályázat sike-
res volt és a kiviteli tervek is elkészülhettek.
– számolt be közösségi oldalán Szebeni
Dávid, a Ceglédi Városfejlesztési Kft. volt
ügyvezetője.
A korábbi ügyvezető posztjából kiderül,
hogy „Cegléd városszerkezetéből adódóan
az elmúlt évtizedekben csak nyugati irány-
ban tudott számottevően terjeszkedni. Így
alakult ki az Öregszőlő-Kertváros ma ismert
képe, ahol a 70-es években még szőlők és
présházak váltogatták egymást. Ez az egyik
városrész, ahol egyre több gyermekes család
él, ám a környező infrastruktúra ezt nehezen
tudta lekövetni. Valódi, nagy játszótér a vá-
rosrészben nem található, ahogyan óvoda és
bölcsőde sem. E problémák megoldásának
egyik fontos, de nem egyedüli lépése a bölcsi
megépítése.”
Beszámolt arról is, hogy milyen lesz a Ne-
felejcs utcai bölcsőde: „A tervezett épület
földszintes, észak-kelet – dél-nyugati tájo-

lású. Az építési telek alapterülete 7123 m2,
a fő épülettömeg méretei: 12,40 m x 45,80
m. Fő részei a csoportszobák és azok ki-
szolgáló helyiségei két épületszárnyban ki-
alakítva, a központi épületrészben a sze-
mélyzeti helyiségek és a melegítőkonyha
ill. annak kiszolgáló helyiségei. Az épület
és a játszóudvar 56 gyermek és 10-12 fős
személyzet részére készül. A személyi és
gépjármű bejárat a Harang utcai oldalon
található.”

Teherautó bicikliúton?
LOVASKOCSIVAL, TRAKTORRAL, kis- és
nagyteherautóval is közlekednek a
Nagykőrös-Cegléd között épülő kerék-
párúton, ezzel jelentős kárt okozva. A ki-
vitelező nyomatékosan kéri a lakosságot,
hogy ne használják a kerékpárutat nagy
járművekkel, a bicikliút ugyanis a bicik-
liseknek lesz építve, az út terhelése nem
bírja a több tonnás gépeket.



George Pal díszoklevél
A CEGLÉDI SZÁRMAZÁSÚ MARCZINCSÁK
Gyula György, avagy George Pal, a tudo-
mányos-fantasztikus film atyjának nevé-
vel fémjelzett díszoklevelet vett át a város
nevében dr. Csáky András polgármester.
Az elismerést Matsik György, a Magyar
Hollywood Tanács kuratóriumának elnö-
ke adta át. A díszoklevél a nemrégiben
meghirdetett „Hollywood magyar gyöke-
rei település” mozgalom keretében került
átadásra, melynek célja, hogy ösztönözze
azoknak a magyar településeknek a kö-
zösségfejlesztését, amelyeken hollywoodi
magyar gyökerek lelhetők fel. Cegléd
mellett az első védjegydokumentum át-
adások Kisvárdán, Mátészalkán és a felvi-
déki Nagykaposon történtek meg az el-
múlt hétvégén. CEGLÉD VÁROS OLDALA

Grúz vendégek
A GRÚZ MEZŐGAZDASÁGI MINISZTERHELYET-
TES látogatott ma Ceglédre, hogy több min-
dent meg tudjon az országban és a városban
működő közmunkaprogramról. A Cegléden
jól működő rendszert szeretnék tovább vinni
Grúziába is – mondták a találkozón.

CEGLÉD VÁROS OLDALA

Átadták az okosvécét
HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK NOVEMBER 26-ÁN
délelőtt az okosvécét a Vörösmarty téren. A
Képviselő-testület idén nyáron döntött arról,
hogy kültéri, úgynevezett automata okos il-
lemhelyet alakítanak ki a Vörösmarty téren,
miután a lakosság kezdeményezte nyilvános
illemhely kialakítását a területen. A létesít-
mény várhatóan a téli időszakban 8 és 18
óra, nyári időszakban pedig 8 és 20 óra kö-
zött üzemel majd. Az átadáson elhangzott: a
terveknek megfelelően a Szabadság téren és
a Gubody parkban is létesítenek majd okos
illemhelyeket. CEGLÉD VÁROS OLDALA

Az Év vállalkozója
NOVEMBER 25-ÉN ADTÁK ÁT A VOSZ Bu-
dapesti és Pest megyei Regionális szerveze-
te a 2020-2021. évi vállalkozói díjakat. Idén
egy ceglédi vállalkozó ifj. Zakar József
(Zakar és Társa Kft.) is elnyerte az év vál-
lalkozója díjat. A díjakat a szeptemberi köz-
gyűlésen megválasztott elnök, Marosi
László adta át, Gesztesi Béla ügyvezető
igazgatóval közösen. HELLO CEGLÉD
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Boldog 100. születésnapot!
NOVEMBER 23-ÁN BETÖLTÖTTÉK A 100.
születésnapjukat a ceglédi Sebál nővérek.
Edit és Teréz, egypetéjű ikerként születtek
Cegléden 1921. november 23-án a Szűcs-te-
lepen. Máig úgy hasonlítanak egymásra, mint
két tojás. – számolt be a Köd jelenti oldal.
A ceglédi ikerpárnak a férjeik is testvérek vol-
tak, bár a Ladányi fivérek nem voltak ikrek.
A közelmúltig a Szűcstelepen a Rózsa utcá-
ban laktak, egymás mellett. Ma már Edit há-
rom lánya közül az egyikkel és családjával
lakik, Teréz pedig a fiáéknál.

- Közép-Európában nincs másik százéves
egypetéjű ikerpár. Cegléd büszke lehet rájuk,
mint ahogy én is büszke vagyok anyósomra
Sebál Editre és ikertestvérére Terézre – zár-
ta a kedves, születésnapos asszonyok törté-
net Csanád László.

Zenei adventi kalendárium
A ZENEISKOLAI ADVENTI KALENDÁRIUMun-
kat a tavalyi tanévben indítottuk el. A vírus-
helyzet nem tette lehetővé az élő hangverse-
nyek megszervezését, ezért az online kon-
certben kezdtünk gondolkodni Kulcsár
Kristóf kollégánk ötlete alapján.
A visszajelzések azt mutatták, hogy a kö-
zönség szívesen hallgatta, figyelemmel kí-
sérte és örömmel nyitotta ki napról napra az
újonnan megnyíló ablakot, amiben növendé-
keink szerepeltek. Ezért gondoltuk, hogy
idén is készítünk videókat, amiket Szentes-
téig naponta megnézhetnek az érdeklődők.
A gyerekek és tanáraik nagy szeretettel és

izgalommal készülnek a videó felvételekre,
amikkel szeretnénk hozzájárulni a karácso-
nyi készülődéshez.
A kalendárium megtekinthető a zeneiskola
honlapján és facebook oldalán.

DRÁVUCZ RENÁTA Intézményvezető-helyettes

Összefogás egy kutyusért
A CEGLÉDI ÁLLATMENHELY Nyílt Alapít-
vány a közösségi oldalán tett közzé egy fel-
hívást egy a Budai úti strandnál kóborló ku-
tya miatt.
„Rengeteg bejelentést, videót, üzenetet kap-
tunk tőletek a Budai úti strandnál lévő kutyus
miatt. Próbáltuk már megfogni a tündért, de
ahogy ti is tapasztaljátok nem egyszerű.
Próbálkoztunk csapda kihelyezésével is, amit
szemmel tartunk, viszont nem járunk sikerrel,
mert a kutyusnak tele a pocakja. Sokan írtá-
tok, írjátok, hogy etetitek. Ez nagyon rendes
mindenkitől, most viszont arra szeretnénk
kérni titeket, hogy ne tegyétek. Akkor talán
belesétálna az élvefogó csapdánkba. Ha
tényleg új esélyt szeretnétek adni a kutyus-
nak, most ez lenne a legnagyobb segítség
számára.” – írták a menhely munkatársai.

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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Felújítják a gimnáziumot
KIÍRTA A BMSK BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszer-
zési Zrt. a közbeszerzést a Kossuth Lajos
Gimnázium felújítására, így hamarosan el-
kezdődhet az épület rekonstukciója. – adott
tájékoztatást Földi László országgyűlési
képviselő a közösségi oldalán.
„Az iskola rekonstrukciója során megújul az
épület külső homlokzata, a tetőfedés, bádo-
gos munkák, lécezés cseréjére kerül sor, az
épület hátsó lépcsőházai feletti két torony az
eredeti terveknek megfelelő geometriában
visszaállításra kerül.
A homlokzati
és belső nyílás-
zárók cseréjére
kerül sor. Az
örökségvédelmi
szempontbó l
értékes nagy
méretű nyílás-
zárók (pl. bejá-
rati ajtó-cso-
port) felújításra
kerülnek. Az
udvarban talál-
ható tornatermi
szárny építészeti megjelenése megújul, új
homlokzati megjelenést kap, új PVC tető-
szigetelés készül. Az épület lapos tetején
napelemek kerülnek elhelyezésre megújuló
energiaforrás biztosítására.
A felújítás során az épület új gépészeti,
elektromos és gyengeáram rendszert kap.
Az épület tartószerkezetei a szükséges he-
lyeken megerősítésre, módosításra kerül-
nek. Új lift és akadálymentes rámpa kerül
kialakításra, a padlástérben hőszigetelt gé-
pészeti helyiségek kerülnek kialakításra.
Az épület valamennyi külső és belső bur-
kolata megújul. A tervezés során a meglé-
vő épület helyiségeinek elrendezése és ren-
deltetése nem változik, csak a lift beépíté-
sével összhangban módosul. Az épületben
új tűzjelző, riasztó és informatikai rendszer
épül ki, továbbá a meglévő falitűzcsap
rendszer kibővítése történik meg.” – szá-
molt be a képviselő.

Fejlesztés a 441-es úton
MEGVAN A KIVITELEZŐ A 441-ES ÚT
Kecskemét és Nagykőrös közötti szakasz
fejlesztésére – számolt be lapunknak Földi
László országgyűlési képviselő.
A Colas Út Építőipari Zrt. kivitelezi a 441-
es főút fejlesztését Kecskemét és Nagykőrös
között. A főút a 445-ös kecskeméti északi
elkerülő, illetve a nagykőrösi Téglagyári ut-
ca (amely a település déli végén található, a
református temetővel szemben) közötti sza-
kaszán kap burkolatfejlesztést, több mint 7
kilométeren.
A projektben ugyanakkor 441-est négysávo-

sítják egy 2,79
k i lométe rny i
szakaszon, ami
a korábbi sajtó-
hírek szerint a
k e c s k e m é t i
(északi elkerü-
lőn túl fekvő)
K a t o n a t e l e p
Nagykőrös felé
eső végétől egé-
szen a 445-ös
északi elkerülő-
ig (a Metro áru-

háznál lévő csomópontig) valósul meg.
A fentieken túl többek között:
- Nagykőrösön a Téglagyári utca és a 4614-
es közút (vagyis a nagykőrösi piacnál talál-
ható Ady Endre utca) közötti szakaszon a
meglévő kétsávos burkolatot is megerősítik,
mintegy 1,1 km hosszú szakaszon – ez
Nagykőrös belterületét érinti;
- a nagykőrösi Téglagyári úti csomópontban
az útcsatlakozásnál egysávos körforgalmat
alakítanak ki;
- a 22+300 km szelvény környezetében
tengelysúlymérő öblöt létesítenek;
- Kecskemét Katonatelep településrészén 6
jelzőlámpás és 3 járműosztályozós csomó-
pontot alakítanak ki, illetve 1 jelzőlámpával
biztosított gyalogátkelőhelyet létesítenek;
- a 441-es főúttal párhuzamosan a beavatko-
zással érintett szakasz mellett kerékpárutat
és kerékpáros közlekedésre alkalmas
szervizutakat építenek ki-, illetve át.
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Környezetszépítési verseny
AZ IDEI ÉVI KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI és környezet-
védelmi program eredményhirdetését a Város-
háza dísztermében tartották meg, ahol Pozsonyi
Edina főkertész és Hegedűs Ágota alpolgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket. A mi parkunk,
mi kertünk rajzpályázaton kettő – óvodai és ál-
talános iskolai alsós – , míg a Szebb, virágosabb
Ceglédért mozgalmon belül is több kategóriá-
ban hirdettek győztest – úgy mint legszebb csa-
ládi ház előtti terület, legszebb társasház előtti
terület, legszebb balkon, legvirágosabb intéz-
mény. De kihirdették a legvirágosabb utca, ven-
déglátóhely és üzlet kategória győztesét is. A
rajzverseny díjazottjai jutalma egy-egy díszok-
levél, könyv jutalom, illetve rajzkészlet. A töb-
bi kategória díjazottjainak jutalma egy-egy ut-
canév és tűzzománc tábla. A versenybe beneve-
zett összes jelentkező díszoklevelet kap.

Covid-tesztpont nyílt
„CEGLÉD VÁROS FELAJÁNLÁSÁBÓL az Orszá-
gos Mentőszolgálat a Cegléd, Szabadság tér
2. szám alatt (a korábbi CED-DENT épület) a
COVID-19 járványhoz kapcsolódó mintavéte-
lezési tevékenységet 2021. november 28-án
megkezdte.” – adott hírt az önkormányzat
közleménye. A mintavétel menete szerint a
háziorvos által interneten történő beutaló alap-
ján a diszpécserek felhívják a pácienst, az elő-
zetes időpont egyeztetés után lehet felkeresni
a mintavételi pontot. Azoknak, akik szemé-
lyesen nem tudnak megjelenni a mintavételi
ponton, az érvényes eljárásrend szerint lehe-
tőségük van otthon megvárni a mintavevőt.

Hinta adományokból
HINTÁT TELEPÍTETT A LOSONTZI ISKOLA
udvarára adományokból a ceglédi Medina
Adománybolt. A közelmúltban nyílt bolt a
város első adományboltja. A koncepció lé-
nyege, hogy az üzletbe bárki beviheti jó ál-
lapotú, de otthon már feleslegessé vált
holmijait, legyen szó ruháról, játékokról, bú-
torról, könyvről vagy műszaki eszközökről.
Pénzt ugyan nem kap értük, viszont az el-
adott holmikból befolyt összeggel helyi
szervezeteket támogat. A bolt tulajdonosa
már a nyitáskor arról nyilatkozott, hogy a fo-
gyatékkal élő gyerekeket és az állatmenhe-
lyet is szeretné segíteni.
A napokban adtak hírt arról, hogy egy hintát
telepítenek az adományokból a fogyatékkal
élő gyerekekkel foglalkozó intézménybe.
„Első célunk egy komoly, szabványos hinta
telepítése volt a Losontzi iskola picit sivár
udvarára. Tekintélyes társunk lett a cél el-
érésében: a KNOTT-Technik-Flex 500 ezer
forinttal járult hozzá a projekthez. Az iskola
tanárai és tanulói már ma is izgatottan fi-
gyelték a telepítést és a folyosón köszönte
meg mindenki, hogy gondoltunk rájuk. De



nem kell... mi tartozunk nekik hálával. A hin-
ta átadása – betonozás és szabványügyi en-
gedélyek miatt – két hét múlva esedékes.” –
számolt be a bolt a közösségi oldalán.

Lezárt csatorna projekt
CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „Telepü-
lési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesz-
tések Cegléd Északi városrészében” címmel
mintegy 281 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást kapott csapadékvíz elveze-
tő rendszer felújítására, kiépítésére. A fej-
lesztés közel 300 hektárnyi terület vízelve-
zetését kezeli, így megközelítőleg a városré-
szen élő mintegy 12.000 ember csapadékvíz
kezelését oldották meg, ami az ott élők élet-
minőségének javulását eredményezi. A pro-
jekt átadóját ma délelőtt tartották. Az ese-
ményen Dr. Csáky András polgármester,
Földi László országgyűlési képviselő, vala-
mint László Ágnes és Dr. Ferenczi Norbert
önkormányzati képviselők voltak jelen.

CEGLÉD VÁROS OLDALA

Megújul a
József Attila utca

ÜTEMTERVNEK MEGFELELŐEN ZAJLANAK a
munkálatok a József Attila utcában. Cegléd
Város Önkormányzata 39 millió forint tá-
mogatást nyert az „Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” cí-
mű pályázat keretében, a „József Attila utca
felújítása Cegléden” elnevezésű projekt
megvalósítására. A munkálatok a kivitelező
tájékoztatása alapján előreláthatólag decem-
ber 15-ig fognak tartani.

KÍNÁLATUNKBÓL:
Friss sertés- és marhahúsok, húskészítmények, belsőségek, disznótoros, füstölt áruk

Cegléd, Déli út 36/A Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-1800 - Szombat, vasárnap: 6-1200

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt
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Ceglédi Online Gigasztár
DECEMBER 5-ÉN TARTOTTÁK MEG a Ceglé-
di Online Gigasztár tehetségkutató versenyt.
A járványhelyzet okán videókat küldhettek
be a versenyzők szóló és csoportos kategóri-
ában, manó, gyermek, ifjúsági vagy felnőtt
korcsoportban. A Ceglédi Gigasztár közös-
ségi oldalán tették közzé a versenyzők pro-
dukcióit és az eredményhirdetésre is ezen a
felületen került sor. A közönségdíj-szavazás
azonban még folytatódik december 11-ig, a
Ceglédi Gigasztár facebook oldalán lehet tá-
mogatni a kedvenceket.

Megemlékezés
CSENDES KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZTEK no-
vember 25-én mindazokra, akiket a ceglédi
szovjet laktanyában fogvatartottak. A foglyokat
az ország többi táborából szállították ide, de ra-
boskodtak itt olyan civilek is, akiket az utcákon,
az utakon vagy a vasutakon tartóztattak fel a
szovjet hatóságok. A ceglédi huszár- és páncé-
los laktanyában 1944. novemberétől 1945. vé-
géig működött fogolytábor. Körülbelül 200.000
katona és civil járta meg a tábor poklát.

Istenes versek, dalok
MAGYAR KÖLTŐK ISTENES VERSEIBŐL tartott
előadást a Ceglédi Városi Könyvtár Iroda-
lombaráti köre november 5-én a Református
Gyülekezeti Házban, mintegy félszáz néző
előtt. Az est szerkesztője, Veres Tamás író-
költő volt. A műsor része volt a Istennel való
kapcsolatról szóló versek mellett néhány dal
is Csanád László Csiga és Csipkó Magdolna
előadásában. A befejező szám Leonard Co-
hen Halleluja című dala volt magyarul.

Fair Play Életmű díj
Magyar Lászlónak

A MAGYAR FAIR PLAY BIZOTTSÁG a világ-
járvány miatti halasztást követően egy ese-
ményen, november 10-én, ünnepélyes kere-
tek között adta át a 2019-2020-as fair play-
díjakat. Fair Play Életmű díjat kapott Ma-
gyar László, a Ceglédi Sportmúzeum veze-
tője, mint sportvezető.
Két év díjazottjai gyűltek össze Budapesten,
a Magyar Olimpiai Bizottság fair play díjá-
nak átadójára, ahol több mint harmincan
kaptak elismerést cselekedeteikért és mun-
kájukért, amit a sport tisztaságáért tettek. A
díj több mint fél évszázados múltra tekint
vissza, az elsőt 1967-ben adta át a Magyar
Újságíró Szövetség és az Országos Sporthi-
vatal által létrehozott fair play bizottság,
melynek elnöke napjainkban dr. Kamuti
Jenő. – számolt be Nemzeti Sport.
Magyar László jelenleg is meghatározó
alakja Cegléd sportéletének. Az egykori ki-
váló atléta, előbb a helyi vasutasnál volt

sportfelügyelő, majd 1977-től a BVSC el-
nökhelyettese volt. 1983-ban a Ceglédi VSE
ügyvezető elnöke lett, majd 1988-ban Or-
szágos Vasutas Sportközpont ügyvezető tit-
káraként folytatta sportvezetői karrierjét. Fő-
tanácsosi rangban mentem nyugdíjba 2004-
ben. 2005-ben átvette Kürti Bélától a sport-
múzeum vezetését, amelyet azóta is töretlen
lelkesedéssel fejleszt országos hírű gyűjte-
ménnyé, emellett könyveket ír, lapunkban
állandó rovatban számol be a sportvilág fon-
tos eseményeiről.



Szalagavató
NOVEMBER 19-20-ÁN TARTOTTA a Kossuth
Művelődési Központban színháztermében
szalagavató ünnepségeit a Kossuth Lajos
Gimnázium. A járványhelyzet miatt rendha-
gyó módon a végzős osztályoknak külön-
külön tartották meg a szalagtűzést. A csa-
ládtagok, barátok, rokonok csak védettségi
igazolvánnyal, maszkban látogathatták a
rendezvényt.
Szombaton este a 12. b osztály ünnepségére
került sor, ahol Gulyás Zoltán igazgató kö-
szöntötte a diákokat, szülőket, rokonokat.
Ezt követően a 11. d osztály diákjai mond-
tak beszédet a végzősök tiszteletére. A sza-
lagokat azonban a hagyományoktól eltérően
nem ők, hanem a végzős osztály osztályfő-
nöke tűzte fel a diákoknak.
A táncok előadásában is tetten érhető volt a ví-
rushelyzet miatti óvatosság. A bécsi és angol
keringőt a diákok úgy tanulták be, hogy csak a
saját osztályukból választhattak párt. Így a tán-
cok között az osztályban jelentős többségben
lévő lányok külön táncot is előadtak.

Ceglédi diákok országos
döntőben

EGY CEGLÉDI DIÁKOKBÓL ÁLLÓ CSAPAT – a
Közgáz diákjai – is bejutottak a Legyél te is
Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi verseny
döntőjébe. – számolt be a privátbankár. hu oldal.
„Magasabb-e a hazai értékpapírok kamata a
várható inflációnál, tehát várható-e tőlük po-
zitív reálkamat? Mi történik a betétünkkel, ha
egy bank csődbe megy, illetve a részvényünk-

kel, ha egy brókercég húzza le a rolót? Meny-
nyi pénzre lehet szükségünk az állami nyugdí-
jon felül az idős éveinkben, s milyen megtaka-
rítási formákban érdemes gondolkodni? Ilyen
és ehhez hasonló kérdéseket kaptak a diákver-
seny harmadik, november 16-én és 19-én le-
bonyolított online fordulójában három megye
Heves, Pest, Tolna legjobbjai.”
A november 16-ai versenynap továbbjutói
között szerepel a Ceglédi Közgáz csapata
Aladár és a csipmaunksz néven, csapatkapi-
tány: Szelei Laura, felkészítő tanár:
Dombiné Mirkó Ilona.
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Népművelők Cegléden
A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE 37.
alkalommal rendezte meg a Népművelők
Országos Vándorgyűlését, ezúttal Cegléden
november 16-18-ig. A vándorgyűlés részt-
vevői Cegléden interaktív városnézésen vet-
tek részt, de megismerkedtek Csemő és
Nagykőrös kulturális életével is. A második
napon konferenciát tartottak izgalmas elő-
adásokkal, kitüntetések átadásával és a ha-
gyományos faültetéssel.

Jászolkiállítás
„AZ ÉN BETLEHEMI JÁSZOLOM” CÍMMEL nyílt
kiállítás a Kossuth Művelődési Központ pályá-
zati felhívására érkezett alkotásokból, melynek
megnyitóját és díjátadó ünnepségét tartották
november 19-én. Három kategóriában: óvodai,
kisiskolás és egyéni csoportok jelentkezését vár-
ták; főbb szempontok a természetes alapanyag-
ok felhasználása, valamint a hagyományok elő-
térbe helyezése voltak. Idén mintegy 145-en él-

ték át a közös alkotás élményét s készítették el a
legkülönbözőbb alapanyagokból – csuhéból,
gyapjúból, újságpapírból, tűzzománcból, vert- és
kötött csipkéből… – betlehemi jászolukat. A ki-
állítást 28 alkotásból állították össze.
A zsűrit Apáti-Tóth Sándor fotóművész,
Kozmáné Ildikó, a Ceglédi Galéria munka-
társa és Terstyánszkyné Nyíri Margit szer-
vező, a pályázat ötletgazdája alkották. A díj-
átadó ünnepségen a Ceglédi Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és nö-
vendékei működtek közre. A tárlat decem-
ber 23-ig tekinthető meg a Kossuth Művelő-
dési Központ kamaragalériájában.

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

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Decemberben is, mint az év minden napján, köszönettel és hálával gondolunk Önökre a

bizalomért és együttműködésért, mellyel megtisztelték csapatunkat és termékeinket.

Szeretettei körében nagyon boldog karácsonyt
és reményteli új esztendőt kívánunk!

Őszintén reméljük, hogy jövő évben is folytathatjuk közös utunkat!
Szeretettel: Buda-Házépítő Kft. csapata
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Pest megye szépe
NOVEMBER 12-ÉN TÖRÖKBÁLINTON, a Mun-
kácsy Mihály Művelődési Házban tartották a
Pest megye szépe verseny döntőjét. Az est
házigazdái Pordán Petra és Győrfi Pál voltak.
A rendezvényen fellépett Vastag Tamás
Fonogram-díjas énekes is. A gálaesten meg-
választották hazánk legnagyobb lélekszámú
megyéjének új szépségkirálynőjét, és udvar-
hölgyeit. Pest megye szépe lett Csasztvan
Lilla, első udvarhölgye a ceglédi Détári
Virgínia, második udvarhölgye pedig Nagy
Enikő Kamilla.
A ceglédi Détári Virgínia elhozta a Legka-
rakteresebb díjas és a közönségszavazás 3.
helyezettje díjakat is.

Adventi fények
az ablakokban

ÚJSZILVÁSON MÁR HAGYOMÁNY, HOGY kü-
lönleges adventi kalendáriummal várják az
ünnepeket. December 1-24-ig a település la-
kói együtt gyönyörködnek feldíszített, kivilá-
gított ablakokban. Idén 38 ház lakói jelent-

keztek, hogy részt vegyenek a felhívásban,
így egyes estéken 2 díszített ablakot is meg
lehet keresni a séta alkalmával. Az ablakok-
ról készült fotókat a szervezők közreadják Új-
szilvás közösségi oldalán.
ABONYBAN SZÉP ABLAKOK VERSENYÉT hir-
dettek. A játékra azokat várják, akik szeret-
nék adventi pompába öltöztetni, feldíszíteni
házuk ablakát vagy ablakait, és azt szeretnék
megmutatni másoknak is! – írta meg az
abony.hu. Szabóné Terminkó Mónika abla-
kai már gyönyörűen pompáznak, az ünnepet
„beköltöztették” a házikókba is… A szerve-
zők várják még a versenybe jelentkezőket
december 14-ig.







Épül a Szafari Park
ELKEZDŐDÖTT ÉS NAGYON LÁTVÁNYOSAN,
jó ütemben halad a nagykőrösi autós Szafa-
ri Park kivitelezése, mely országos szinten is
egyedülálló. Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
ifj. Richter Józseffel, a Magyar Nemzeti Cir-
kusz igazgatójával járta be a területet és tá-
jékozódott a nagyszabású turisztikai beruhá-
zás kapcsán.
Dr. Czira Szabolcs polgármester elmondta:
tavasszal megnyithat a park a város polgára-
inak és az ide látogatóknak nagy örömére.

Schanda Tamás miniszter-
helyettes látogatása

NAGYKŐRÖSÖN TARTOTT LAKOSSÁGI elő-
adást a főbb kormányzati intézkedésekről,
valamint a Nagykőröst is érintő témákról,
fejlesztésekről Schanda Tamás miniszterhe-

lyettes november elején, a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központban. A miniszterhe-
lyettest Földi László országgyűlési képvise-
lő kérdezte a rendezvényen, melyen mások
mellett részt vett dr. Czira Szabolcs, város-
unk polgármestere, valamint dr. Körtvélyesi
Attila és Nagy Balázs alpolgármesterek.
A közel egy órás előadáson a rezsicsökken-
tésről, minimálbér emeléséről, a Nagykőröst
és térségét érintő közútfejlesztésekről és
Pest megye önálló régióvá válásáról is rész-
letes tájékoztatást kaptak a jelenlévők.

Arany Rózsa díj
RÉGIÓS ARANY RÓZSA MINŐSÉGI DÍJAT
érdemelt ki Nagykőrös az idei Virágos
Magyarország versenyen. Budapesten, a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
tem Budai Campus-án tartott díjátadón dr.
Czira Szabolcs polgármester és Vozárné
Ragó Ildikó vezérigazgató vették át az el-
ismerést.
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Teltházas Moziklub
INGYENES FILMVETÍTÉSSEL és közönségta-
lálkozóval várt mindenkit a Kőrös Art
Moziklub november 17-én, Nagykőrösön. A
megjelenteket Földi László, országgyűlési
képviselő köszöntötte, majd az „ELKxRTUK”
című magyar politikai krimit tekinthették
meg az érdeklődők. A filmvetítést követően
közönségtalálkozóra is sor került, Nagykő-
rösre látogatott Kálomista Gábor, a Thália
Színház ügyvezető igazgatója, a film vezető
producere, illetve Bede-Fazekas Szabolcs, a
film egyik főszereplője, aki a polgári titkos-

szolgálatokat felü-
gyelő tárca nélküli
minisztert alakítja.
A filmes szakembe-
rekkel Juhász
Nándor intézmény-
vezető beszélgetett,
majd a közönség so-
raiból egyre-másra
záporoztak a jobb-
nál-jobb kérdések,
így megtudhattuk azt
is, a tervek között
szerepel a rendezői
változat megjelente-
tése, illetve a történet
folytatása is.

Centenáriumi díszoklevél
CENTENÁRIUMI DÍSZOKLEVELET VEHETETT
ÁT Nyársapát a Magyar Birkózó Szövetség-
től. Az elismerést Komáromi Tibor olimpiai
ezüstérmes birkózó adta át, mellyel szeret-
nék a község sportág iránti támogatását
megköszönni.

Felújítják a strandfürdőt
MEGKEZDTÉK ABONYBAN AZ ÚJ fürdő-
komplexum terveinek kidolgozását. A na-
pokban Marsal Béla okleveles építészmér-
nök mutatta be a városi strandfürdő fejlesz-
tési koncepciójával kapcsolatban eddig el-
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készült munkaanyagot és látványterveket a
városháza dísztermében – közölte hivatalos
oldalán Abony polgármesteri hivatala.
A fejlesztés révén a fürdő jelenlegi területe
jelentősen kibővül, a strand és a kiszolgáló
létesítmények alapterülete – a tervek szerint
– mintegy másfélszerese lesz a mostaninak.
Csanádi Csaba Településfejlesztési Osz-

tályvezető a szoljon.hu oldalnak elmondta,
„a tanuszoda épületében várhatóan egy 25
méteres úszómedencét alakítanak ki, mely
hat pályás lenne. Továbbá egy 10×6 méteres
tanmedencét terveztek a fedett épületben.
– Cél az egész strandot tekintve a vízfelület
növelése is, így a már meglévő medencetes-
tek mellett újakat is tervezünk. Az alapkon-
cepció szerint lenne egy téli, illetve egy nyá-
ri szakasz. Modern apartmanokkal akár a té-
li időszakban is tudnánk vendégeket fogad-
ni, illetve a strand bejáratának közelében
lenne arra lehetőség, hogy wellness-szolgál-
tatásokkal, melegvizes téli medencével is
várjuk a vendégeket – közölte a szakember.
Hozzátette: a sportolókról és az úszni vágyókról
sem feledkeznek meg, és a kisgyermekes csalá-
dok igényeinek megfelelően ugyancsak szolgál-
tatásokat nyújtanának az új létesítményben.”
Egyelőre a tervezés kezdeti stádiumában
vannak a munkálatok, a végleges koncepció
birtokában készül majd költségvetés. Pető
Zsolt polgármester abban bízik, hogy meg-
felelő pályázati forrással az elkövetkezendő
években megvalósulhatnak a fejlesztések.

ÍZi Ebédrendelés
2021. december 13 - 17.
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www.izimenu.hu
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174 millió Abonynak

DÖNTÉS SZÜLETETT: MAGYARORSZÁG Kor-
mánya december 3-án hozott határozatot ar-
ról, hogy Abony Város Fejlesztési Program-
ját 174.249.525 forinttal támogatja. – tette
közzé az örömhírt Földi László országgyű-
lési képviselő és Pető Zsolt polgármester.
A támogatásnak köszönhetően megújulhat:
a Vasút úti járda, a Sívó kúria épülete, a
Nagykőrösi úton lévő civil ház, a Knézich
Károly utca és a Mikes tónál kerékpáros pá-
lya létesülhet. Ezen kívül színpadtechnikai
fejlesztésre is jut forrás az Abonyi Lajos
Művelődési Ház színháztermében.

Ünnepi fényben
pompázik Abony

ABONY VÁROS FŐTERÉN EBBEN AZ ÉVBEN is
felállították a város csodaszép karácsonyfáját,
korcsolyapályát építettek és ünnepi fényekbe
borult a település központja. Évről évre bővü-
lő dekorációval várják az abonyiak az ünnepet.



Macskát mentettek
a ceglédi tűzoltók

KÉT HÁZ KÖZÉ ESETT MACSKÁT MENTETTEK
a ceglédi hivatásos tűzoltók november 22-én
reggel Cegléden, a Kossuth Ferenc utcában. A
macska közel három métert zuhant és több
napja a fal fogságába került, a nyávogására
lettek figyelmesek az arra közlekedők. A ceg-
lédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az érintett
falszakaszt, majd azon egy kisebb rést meg-
bontva emelték ki a fogságba esett macskát.

Közúti balesetek
CSALÁDI HÁZ KERÍTÉSÉNEK és egy gáz-
csonknak ütközött egy személyautó novem-
ber 21-én délben Abonyban, a Jókai Mór ut-
cában. Az autóban két ember utazott, mind-
ketten önerejükből elhagyták a gépjárművet,
az egyikük könnyebb sérüléseket szenve-
dett. Az ütközés következtében a gázcsonk
megsérült, szivárgott belőle a gáz. A ceglé-
di hivatásos tűzoltók áramtalanították és át-

vizsgálták a járművet, majd biztosították a
helyszínt a gázművek kiérkezéséig.
Árokba hajtott és felborult egy személygép-
kocsi december 1-jén délelőtt Cegléd hatá-
rában. A gépkocsiban egy ember utazott, aki
önerejéből elhagyta az autót. A ceglédi hi-
vatásos tűzoltók áramtalanították és átvizs-
gálták a járművet, majd biztosították a hely-
színt. – adott tájékoztatást Csámpai Attila,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság megyei szóvivője.

Razzia Abonyban
AZ ITTAS JÁRMŰVEZETŐK KISZŰRÉSE és a
közlekedési balesetek megelőzése érdeké-
ben az abonyi rendőrök finn módszeres el-
lenőrzést végeztek november 5-én. A mód-
szer lényege, hogy egy előre kiválasztott
helyszínen, több rendőr bevonásával, egy-
idejűleg, rövid idő alatt történik meg a gép-
járművezetők szondáztatása.
Az akcióban 15 rendőr, két polgárőr közre-
működésével négy óra alatt 486 járműveze-
tőt ellenőriztek, senki nem fújt pozitív érté-
ket. Gyorshajtás miatt egy esetben indítottak
közigazgatási eljárást, kilenc alkalommal
pedig helyszíni bírságot szabtak ki a rend-
őrök. A biztonsági öv használatának elmu-
lasztása miatt egy, további 14 esetben, a vá-
rakozás szabályainak megsértése, kézben
tartott mobiltelefon, vagy biztosítás hiánya
miatt szankcionáltak.

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu
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Elfogták a pedofilt
A RENDŐRSÉG KEZDEMÉNYEZTE, az ügyész-
ség indítványozta annak a férfinek a letar-
tóztatását, akit a ceglédi nyomozók kislány-
okról készült videók és fotók küldözgetésé-
vel gyanúsítanak. Az 59 éves, egyébként
egy 12 éves lány profilja mögé rejtőzött fér-
fi letartóztatását a bíróság nem látta indo-
koltnak, bűnügyi felügyeletét rendelte el.
A ceglédi rendőrök az Eltűnt és Kizsákmá-
nyolt Gyermekek Nemzetközi Központjától
(NCMEC) érkezett jelzése alapján szereztek
tudomást több, egy közösségi médiafelüle-
ten megosztott gyermekpornográf felvétel-
ről. A felhasználóról gyűjtött információk
alapján kopogtak be 2021. november 21-én
az 59 éves ceglédi kamionsofőrhöz.
Az otthonában tartott kutatás alátámasztotta a
gyanút, a férfi mobiltelefonjain és laptopján
legalább félszáz videófelvételt és még ugyan-
ennyi fotót találtak, amelyeken fiatalkorú,
esetenként a 14. életévét sem betöltött kislány
szerepel súlyosan szeméremsértő, a nemi
vágy felkeltését célzó tartalommal. Kihallga-
tásakor az 59 éves férfi beismerte a terhére
rótt bűncselekményt. A Ceglédi Rendőrkapi-
tányság Vizsgálati Osztálya gyermekporno-
gráfia miatt folytatja le a büntetőeljárást.

Szabadnapos rendőr
fogta el a szatírt

HIÁBA TELT LE HIVATALOSAN A SZOLGÁLATA,
hazafelé tartva Abonyban egy sikítva segít-
séget kérő hölgy zaklatója után azért még
futásnak eredt a BRFK körzeti megbízottja.
Elfogta, kollégái őrizetbe vették, és kezde-
ményezték a bíróság elé állítását.
A zászlós az abonyi vasútállomáson leszáll-
va indult haza november 20-án 21 óra 30
perc körül, amikor egy nő sikítása, majd „Se-
gítség!” felkiáltása törte meg a csendet. A
váróteremből induló hangra reagálva nekiló-
dult, ám már csak a riadt nőt találta ott, aki
elhadarta, hogy egy férfi megtámadta, fog-
dosta, közben önkielégítést végzett. A rend-
őr a kapott menekülési útvonalon futásnak
eredt, alig fél kilométerrel távolabb utolérte

a személyleírásnak megfelelő férfit. Korábbi,
az Abonyi Rendőrőrsön eltöltött szolgálati
emlékeiből felismerte a menekülőt, akihez
nem sokkal később a megtámadott nő is oda-
ért, ő szintén felismerte - támadójaként.
A zászlós erősítést kért, abonyi kollégái elő-
állították a 35 éves helyi férfit. Kiderült,
nem először zaklatott nőt. Néhány nappal
korábban a ceglédi vasútállomáson is hason-
ló módszerrel sértett szemérmet: egy vonat-
ról leszálló nőt követni kezdett, megfogta a
csípőjét, alányúlt, közben nemi szervét elő-
véve önkielégítést végzett.

Egy telefonért ölte
meg őket

A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG VÁDAT emelt
egy férfi ellen, aki egy baltával két embert ölt
meg, majd testüket felgyújtotta. A vádirat
szerint a két sértett – apa és fia – egy nagy-
kőrösi romos tanyaépület rendbehozásán dol-
goztak 2020 márciusában. A még tizennyolc
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év alatti fiú egyik karja születési rendelle-
nesség miatt csökevényesen fejlődött.
2020. március 31-én, a délutáni órákban az
elkövető éppen a tanya mellett kerékpározott
el és szóba elegyedett a sértettekkel, akik ci-
garettával is megkínálták. Az elkövető beállt
segíteni a sértetteknek fát vágni, így került
hozzá egy balta. Miután a férfi meglátta öv-
táskáját – azért, hogy értékeiket megszerez-
ze – a tanya melléképületében a fiatalabbik
sértettet a baltával hátulról fejbe verte. Ez-
után magához vette az övtáskából a sértett
mobiltelefonját, a házba ment és ott az idő-
sebbik sértettet is legalább négy ízben fejbe
vágta a baltával.
Ezt követően értékek után kutatott, majd mi-
előtt elhagyta a tanyát mindkét testet meg-
gyújtotta, hogy így tüntesse el a cselekmé-
nyének nyomait. A fiatalabbik sértett testé-
nek meggyújtásakor még élt. Éjszaka az el-
követő visszatért és éghető anyaggal locsol-
ta le a már élettelen testeket, majd ismét
meggyújtotta őket.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság mun-
katársai pár nap alatt elfogták az elkövetőt,
aki ellen a Pest Megyei Főügyészség nyere-
ségvágyból, különös kegyetlenséggel, több
ember-, illetve a bűncselekmény elhárításá-
ra fogyatékosságánál fogva korlátozottan
képes személy sérelmére elkövetett ember-
ölés bűntette miatt emelt vádat.

Otthonában fogták el
a betörőt

A NAGYKŐRÖSI RENDŐRÖK ELSZÁMOLTATTÁK
azt a 18 éves férfit, aki a gyanú szerint több in-
gatlanba tört be, amit értékesnek látott vitte is.
A 18 éves férfi Nagykőrösön űzte a bűnös
tevékenységet. A nyomozás adatai szerint
több, 2021 szeptemberében és októberében
elkövetett lopással gyanúsítható. Betört la-
kott és lakatlan ingatlanokba, amit értékes-
nek ítélt – hegesztő trafó, hosszabbító,
steklámpa, sarokcsiszoló, dekopírfűrész,
rézkábel – válogatás nélkül ellopta.
A rendőrök 2021. november 3-án reggel ott-
honában elfogták, előállították és kihallgat-
ták R. Lászlót, aki csak részben ismerte el a

bűncselekmények elkövetését. A rendőrök a
férfi zsákmányainak egy részét megtalálták,
és lefoglalták. Az azóta letartóztatott R.
Lászlóval szemben lopás vétsége, lopás bűn-
tett kísérlet, valamint lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a to-
vábbi eljárást a Nagykőrösi Rendőrkapi-
tányság. POLICE.HU

Kamasz lányt kényszerí-
tettek prostitúcióra

EGY 39 ÉVES FÉRFI EGY KISKORÚ LÁNYT
kényszerített arra, hogy pénzért szexuális
szolgáltatást nyújtson idegen férfiaknak. A
Pest megyei felderítők véget vetettek a ki-
zsákmányolásnak.
Egy kamasz lány kért segítséget a rendőrök-
től, mivel őt egy ceglédi férfi akarata ellenére,
fenyegetések és folyamatos bántalmazások
közepedte kényszerítette arra, hogy hosszú
hónapokon keresztül prostitúciós tevékenysé-
get végezzen. Az áldozat azt is elmondta,
hogy a férfi barátnője egy internetes társkere-
ső oldalra – más életkorral – regisztrálta fel, a
hirdetésre jelentkező férfiak igénye szerint se-
gített leszervezni találkákat. A légyottokért
kapott összegeket futtatója minden egyes al-
kalommal elvette a lánytól, azt kizárólag saját
kiadásainak finanszírozására fordította.
Az azóta letartóztatott Sz. Gusztáv és a sza-
badlábon védekező M. Bianka ellen ember-
kereskedelem és kényszermunka bűntett-
ének megalapozott gyanúja miatt folytatja le
a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Felderítő Osztálya. POLICE.HU
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DR. CSÁKY ANDRÁS polgármester
A mögöttünk hagyott bő
másfél év legnagyobb kihí-
vását a Covid-19 járvány
okozta. Ezzel kapcsolatban
a legnagyobb eredménynek
azt tartom, hogy bár spora-
dikus esetek előfordultak,
de komolyabb fennakadást

a város működésében a járvány nem okozott.
Eredménynek tartom azt is, hogy a gazdaság
visszaesése és a – kompenzáció ellenére – több
százmilliós forrásmegvonás miatt az önkor-
mányzat intézményeinél és vállalatainál egyet-
len munkavállalótól sem kellett megválnunk, in-
tézményeink működése zavartalan volt.
Gondos gazdálkodásunknak köszönhetően – tes-
tületi döntés alapján – bérleti díj csökkentés for-
májában több tízmillió forinttal enyhítettük a
ceglédi vállalkozók terheit. Örömteli számomra,
hogy a hosszú évek óta folyó beruházásaink
(Nagykőrös-Cegléd kerékpárút, sportcsarnok)
befejezése belátható időn belül megvalósul.
Nemcsak a mögöttünk hagyott, hanem az előt-
tünk álló esztendő is nehéznek tűnik. Az ipar-
űzési adónkból jövőre is egy nagy szeletet le-
csípnek, a gépjárműadót sem kapjuk vissza, és
még nem tudjuk mennyi ún. szolidaritási adót
kell a központi költségvetésbe befizetnünk.

A minimálbérrel és a garantált bérminimummal
kapcsolatos rendelet, továbbá a különböző ága-
zati béremelésekkel kapcsolatos jogszabályok
már megjelentek. Az energiaárak – különösen a
gáz – jelentős emelkedése is gondot jelent. Azt,
hogy a költségvetésből mennyi támogatást ka-
punk, jelenleg még nem tudjuk.
Minden gondunk ellenére a legfontosabb, hogy
a járványt legyőzzük. Ennek egyik legfőbb fegy-
vere, ha minél többen beoltatjuk magunkat. Az
oltással nemcsak magunkat, hanem környeze-
tünket is megóvjuk, aki eddig még nem élt a le-
hetőséggel, kérem, oltassa be magát. Vigyáz-
zunk magunkra, vigyázzunk egymásra.

1 vk. HEGEDŰS ÁGOTA alpolgármester
Az 1. számú választókerület önkormányzati
képviselőjeként elmondhatom, hogy az 2021.
év sem telt el tétlenül. Az általam képviselt
városrészben a pandémia ellenére sem álltak
meg a fejlesztések. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a Kossuth Ferenc utcán immár két okos
zebra segíti a közlekedést, illetve sokunk
megnyugtatására egy sebességmérő kamera
kihelyezése is megtörtént, mely reményeim
szerint nagy mértékben hozzájárul a gyorshaj-
tások számának csökkenéséhez. A lakosok
együttműködésének és bizalmának köszönhe-
tően a körzet két utcáját tudtuk egyirányúvá

tenni, illetve a belváros
parkolásának égető prob-
lémáját is sikerült enyhíte-
ni több parkolóhely kiala-
kításával. Elkészült a rég-
óta húzódó Rákóczi út 19.
társasház mögötti járda. A
gyerekek nagy örömére

egy új eszközzel és egy napvédő vitorlával
bővült a Kossuth F. utcai játszótér. A körze-
tem határában megújult a nagyforgalmú Szent
Imre Herceg utca. Munkám során nemcsak a
körzetem „látványos” fejlődését tekintem
szívügyemnek, hanem az idősek, rászorulók,
hátrányos helyzetben élő ceglédiek segítését
is. Nagy örömömre szolgál, hogy az oktatási,
nevelési intézmények, a Gyermekjóléti Köz-
pont, a Szociális Otthon, a városban működő
ellátó intézmények és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat munkatársai, képviselői biza-
lommal keresnek meg és kérnek támogatást,

Lapunk 2021. decemberi évzáró lap-
számában egy körképet készítettünk
arról, hogy az elmúlt évre visszatekint-
ve a dr. Csáky András polgármester és
a ceglédi önkormányzati képviselők
munkájukban mit tartottak a legfonto-
sabb kihívásnak és eredménynek, illet-
ve a közeljövőben van-e a lakókörzetet
érintő fontos fejlesztés kilátásban.
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segítséget az ügyek megoldásában. Remélem,
hogy a város fejlődése nem áll meg és számít-
hatunk újabb előremutató változásokra.

2 vk. RIMÓCZI GÁBOR
A fejlesztés nem állt le a vá-
lasztókerületben. Korábban
a Kossuth F. u. 38-40. fel-
újítása történt meg, majd a
Kossuth F. utca körzetem-
ben található részét sikerült
teljesen megújítani. Ha az
időjárás engedi, akkor még

a Kossuth F. u. 52.-54.-56. számú házak járda-
felújítása is elkészül.
A játszóterek, parkok eszközeinek felújítása,
karbantartása nagyon fontos. Sajnos a rongálás
megelőzésére már nem elég a kerítés. Kamera-
rendszer kiépítése vált szükségessé. A Boróka
játszótéren már a közeljövőben, a többi parkban
pedig – a kamerarendszer bővítése után – jövőre
lesz aktuális.
A parkolás átmeneti megoldására bővítés történt
a Rákóczi úton. Ezzel együtt a lakóépületek bel-
ső udvarának parkolás gondja is enyhült. Az elő-
ző évben sikerült felújítani, leaszfaltozni a
Rákóczi út 35. szám belső udvarát. Ezzel termé-
szetesen nem ért véget a munka, elkészültek a
Rákóczi út 60. felújításának tervei. Bízom ben-
ne, hogy jövőre ez is elkezdődhet.
Jó utakra, járdákra van szükség. Meg kell újítani
a középületeket is. Jó hír a ceglédi lakosoknak,
hogy hamarosan elkezdődhet a Gimnázium
teljeskörű felújítása, illetve a Várkonyi iskolában
a kosárlabdacsarnok és a városi sportcsarnok is
befejeződik.

3 vk. LÁSZLÓ ÁGNES
A 2021. évben számos
beruházás került megva-
lósításra és tucatnyi egyé-
ni probléma megoldásra.
Továbbra is nagy sikere
van az általam a képvise-
lőtestület asztalára tett két
programnak. Ezek alap-

ján, mintegy 2000 gyümölcsfa került ceglédi
honfitársaink birtokába és többszáz méternyi
járdaszakasz újulhatott meg. Közvilágítás ki-
alakítására került sor a 311. út mellett, a Vak

Bottyán utca egy szakaszán. Korrigáltuk a
közvilágítás hibáját a Bem utca 2. előtt és
ugyanitt megoldásra került a csapadékvíz el-
vezetés is. Elkészült a Szűcstelep „C2”-es fő-
gyűjtő csatornájának rekonstrukciója, becsat-
lakozó utcák bekötése. Vízelvezetési problé-
mák kerültek megoldásra a Vitéz és Bem ut-
cában.
Elkészült a Jászberényi út kerékpárút, nem
úgy ahogy szerettük volna, de biztonságo-
sabb lett. A Hubertus park lassan megtelik
élettel: kutyafuttató, levendulás, szaletli
(Czigle Egyesület) és az előttünk álló feladat
még itt is rengeteg.
Nagyon nagy előrelépés, hogy a Szűcstele-
pen a MÁV területen sikerül felszámolni az
illegális hulladéklerakót és elértük a terület
lezárását és a térfigyelőrendszer kiépítését.
Ebben a városrészben elkészült a Pacsirta ut-
ca útalapja, a parkot virágok díszítik és köz-
világítás teszi biztonságossá.
A jövőt tekintve számos terv van készülő-
ben, de korai lenne róluk bármit is mondani.
Egyeztetni kell szakemberekkel és elsősor-
ban a lakossággal. Ezúton kívánok minden-
kinek Áldott Békés Ünnepeket és Boldog Új
Évet!

4 vk. KLÉMENT GYÖRGY
A legnagyobb sikernek
az Aszaló utca központi
vízhálózatának gerincve-
zeték fektetését és telken-
kénti bekötését tartom –
ez sok tízmillió forintos
beruházás és régi adósság
volt a lakosok felé. Útala-

pot kapott a Dinnyéshalom dűlő egy része, a
munka jövőre folytatódik. Csengeri utcában
a csatornahálózat rendbe tétele történt meg.
A Puttony utca végre szilárd burkolatot ka-
pott, az őszi-téli sáros utca sok bosszúságot
okozott eddig a gyerekes családoknak.
Közvilágítás fejlesztés történt a Vadász ut-
cában és külterületen is több helyen lámpá-
kat helyeztünk ki. Csapadékvíz elvezetési
munkálatok a Lövölde utcában és a Béke té-
ren valósultak meg, a Darázs utcában pedig
szikkasztóárkot alakítottunk ki.
A tervekre térve a Búvár utcában a páros ol-
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dali járda, ahogy a Czigle téren a Köztes és
Kékkő utcák között a víz- és villanyellátás
kialakítása is.
Külterületen a kikátyúsodott Pesti és a Seres
dűlő rendbetételére és több külterületi út
gréderezésére fog sor kerülni. Szilárd útbur-
kolatot kaphat jövőre a Lövölde utca és az
Aszaló utca.

5 vk. IMREGI TIBOR
A 2021-es év a vírus vé-
gett komoly kihívás elé
állította a képviselőtestü-
letet. A pandémia vissza-
szorításával visszatérhet-
tünk a városházára és így
felgyorsultak a munkafo-
lyamatok. Ennek eredmé-

nyeként elkészült az Akasztó szél egy részén
az útalap, ami tavasszal majd folytatódik. A
Táncsics Mihály iskola és a piac között nö-
velni tudtuk a parkolók számát, ezzel párhu-
zamosan folyik a piac felújítása. A Gubody
és a Páva utca közötti buszmegállót és kör-
nyékét sikerült a kulturált várakozásnak
megfelelően fejleszteni. Ezzel egyidejűleg
kiépítésre került az okos zebra is, a gyalogos
biztonságos átkelése érdekében. Mindannyi-
unk örömömre felállításra került az ország-
zászló a Kossuth téren. Jelenleg folyamat-
ban van a Selyem utcán a Táncsics Mihály
iskola előtt a közvilágítás kiépítése. Várjuk
az engedélyét a Református Iskola előtti
okos zebra elkészítéséhez. A jövőbeni fel-
adatok között prioritásként fog szerepelni a
körzetem utcáiban a vízelvezetési problé-
mák megoldása (Bercsényi, Kazinczy,
Dózsa György, Sütő, Petőfi, Alkotmány ut-
ca, stb.). Bízom benne, hogy minél több üres
fa helyét tudjuk pótolni.

6 vk. ifj. KÁROLY FERENC
Legnagyobb és legfonto-
sabb projekt a Nagykő-
rös-Nyársapát-Cegléd ke-
rékpárút megvalósítása
volt 2021 évben, amit
folytatni szeretnék a
Csemő-Cegléd vonatko-
zásban is, információim

alapján pedig nagyon közel vagyunk már
ehhez a célhoz is.
A Vörösmarty térnek kiemelt szerepe van a
körzetünkben, ez évben is sokat tudtunk fej-
leszteni itt is, elsőként hadd említsem meg a
pumpa pályát, amit rollerrel, biciklivel, gör-
deszkával is használnak a fiatalok, és egyik
kedvenc hely lett a fiatalok számára. Elké-
szült a téren a sok-sok év óta várt wc, ami a
vártnál sokkal komolyabb technológiával
rendelkezik. A régi murvás járda is új aszfalt
burkolatot kapott, amin végre akadálymen-
tesen lehet közlekedni. A covid járvány elle-
nére sikerült rendezvényeket is szervezni a
téren, volt Ujvárosi zenés est és több napos
rendezvény is.
Vízelvezetési problémák is oldódtak meg a
körzetben, pl. a Sarló utca egyik oldala elké-
szült, a másik remélem jövőre szintén elfog,
de több utcában voltak árok-áteresz tisztítá-
sok, felújítások.
Közvilágítási lámpákat is szereltünk fel több
utcába, amit szintén folytatni szeretnék
2022-ben is.
Utakat tettünk rendbe több helyen is, új asz-
faltot kapott pl. a Vörösmarty tér vagy a
Nyár utca egy része is, épp nemrég kezdő-
dött a Földváry Károly utca teljes felújítása
is és a Kossuth Lajos utca még hiányzó ré-
szének útépítése is folyamatban van.
Új gyalogátkelőhely épül a Déli út - Bocskai
út sarkon, új parkolóval együtt. Igaz, nem az
önkormányzat kezelésében van a Déli út és
a Kőrösi út sem, de ez a kereszteződés na-
gyon forgalmas és balesetveszélyes is, most
kezdődik közlekedési lámpa tervezése ebben
a kereszteződésben. Döntés született a Kő-
rösi úton a Hattyú utcánál okos zebra kivite-
lezéséről, azonban az idő rövidsége miatt ez
már átcsúszik 2022-re.
A tervekre térve a Csemő-Cegléd kerékpár-
út építését tartom egyik legfontosabb fel-
adatnak.
Szeretném az Újvárosi rossz állapotban levő
utcákat aszfaltozni. Ez is költségvetés függ-
vénye természetesen, februárban kiderül
mennyi és melyik utcákat sikerül 2022-ben
felújítani. Eddig felmértük az utcák állapo-
tát, folyamatban van az árajánlatok kérése
erre vonatkozóan. Csapadékvíz elvezetési
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munkákat, közvilágítás bővítését kül- és bel-
területen is tovább szeretném folytatni a kör-
zetben, illetve a járdák felújítását is fontos-
nak tartom a Vörösmarty téren. Bízom ben-
ne 2022-ben is tudjuk folytatni a munkát!

7 vk. TARR FELÍCIÁN
Az eredmények vonat-
kozásában kiemelném az
utak-utcák járhatóságát,
amely alapvetően bízta-
tóan alakult a körzet vo-
natkozásában, az idei
évre tervezett fejleszté-
sek megvalósultak.

A Szalag utca egy szakasza útalapot ka-
pott. Aranymeggyes utca és a Pásztor ut-
ca felületi zárása is megvalósult.
Külterületi helyi közutak fejlesztése című
pályázat keretében az Örkényi út külterü-
leti szakaszára a pályázat beadásra került,
amely a „hiánypótlási” szakaszon is túl
van, bizakodva várjuk az eredményét.
Nyereg és Rét utca egy szakaszán vízel-
vezetési gondok megoldása érdekében,
szikkasztó árkok kialakítására került sor.
Folytatódik a közvilágítás bővítése és a
lehetőségekhez képest, az igényeknek
megfelelően a további, szükségszerű bő-
vítéseket megtervezzük.
Hangsúlyos jelentőségű a környezetünk
védelmének fontossága is, amely „kihí-
vás” nem csak e városrészt érinti. A Tisz-
títsuk meg az országot elnevezésű pályá-
zat sikeres volt, a körzetben több illegális
hulladéklerakót számoltunk fel.
Májusban városi szervezésben és több ön-
kéntes segítővel közösen tisztítottuk meg
a Gerje mente egy szakaszát, valamint az
Örkényi út menti erdős területet az eldo-
bált szeméttől.
Végül, de nem utolsósorban állatvédelmi
témában az ugyeri külterületi az egyik
legérintettebb, amely a továbbiakban is
kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a ha-
tóság részéről.
Már egyeztetés alatt van a jövő év terve-
zése, amelyben prioritást élveznek a toló-
dó fejlesztések. Bízom abban, hogy az el-
következendő években is további beruhá-

zások valósulhatnak meg városi és körze-
ti szinten egyaránt.

8 vk. TAKÁTSNÉ GYÖRE ANETT
Az elmúlt ciklusokban
megalapozott stabilitás-
nak, adófizetőknek és a
kormányzat támogatásá-
nak köszönhetően szá-
mos fejlesztés tudott
megvalósulni. A beruhá-
zások megkezdése saj-

nos jelentősen megcsúszott a halogató vég-
rehajtás miatt, de ennek ellenére befejező-
dött a Szent Imre herceg utca megújítása.
Sajnos, hagy kívánnivalót maga után a be-
ruházás, a kijavítás reményeim szerint ta-
vasszal megtörténik. Kész lesz a József
Attila utca is, új útpályával és útalappal,
csapadékvíz elvezetéssel, parkoló sávval.
A Bocskai út Déli út sarkán gyalogátkelő-
hely, parkolók, járda kerül kialakításra. A
megfelelő vízelvezetéshez további munká-
latok szükségesek. Korszerű közvilágítást
kapott a Bajcsy Zs. tér, ahol a játszóeszkö-
zök újrafestése is megtörtént.
A városban, így körzetemben is az egyik
legfőbb probléma a csapadékvíz elvezetése,
parkolás rendezése és a járdák megújítása.
Fontosnak tartom a biztonságos, gördülé-
keny közlekedés feltételeinek biztosítását.
Mindezt képviselve szeretném folytatni a
következő években is munkámat!
Egészséget, Békességet és Szeretetben gaz-
dag Ünnepeket kívánok mindenkinek!

9 vk. KÓNYA ÁGNES
A legnagyobb eredmény,
a Harang utcai útalap épí-
tése, a hozzá tartozó csa-
padékvíz elvezető árok-
kal. Ez az útalap, a Tég-
lagyár utca építése he-
lyett készült el, mely fel-
adat a rossz helyen álló

villanyoszlopok áthelyezése miatt átkerül a
jövő évre.
A Pesti úti járda felújítás is tovább folytató-
dott, a Csíkos szélig. Csapadékvíz elvezető
árkok is készültek, illetve kerültek felújítás-
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ra a Diófa és Irinyi utcában, illetve a Külső
Kátai úton. A Dózsa téri játszótér játszó ele-
mei is friss festést kaptak. Solárlámpa kerül
kihelyezésre a Berda József utca elejére.
Készül az Egres köz és Csíkos szél egy
szakaszának csapadékvíz elvezetési terve,
jövőre remélhetőleg megoldódik ez a prob-
léma is.
A körzet jövőbeli fejlődéséhez nagyban hoz-
zájárul majd az épülő bölcsőde, amelynek
építése közbeszerzési folyamatban van.

10 vk. DR. FERENCZI NORBERT
Sok beruházás érintette
az általam képviselt terü-
letet melyekre az eltelt
idő távlatából érdemes
visszatekinteni.
Biztosan emlékeznek rá,
hogy a Judo csarnoknak
– az ellenzék szerint –

meg kellett volna süllyednie, nem történt
meg.
Kiállta az idő próbáját a Budai út felújítása,
nem hullámos, nem kátyús.
A Budai út mellett érdemes volt létrehozni a
nagy átereszeket és a mély csapadékvíz-
gyűjtő árkot, azóta nem csap át a víz az
úton. A M4 külső Budai úti lehajtóját na-
gyon jól lehet használni, nincsenek dugók a
vasúti átjáró előtt.
Külterületen is felszámoltuk a konténerek
elavult hulladékgyűjtési módszerét, nincs il-
legális szemétlerakás a konténereknél.
Bevált a Külső Budai út utcáiban alkalma-
zott technológia az utak burkolására. Nincs
gödrösödés.
Működtethető a WC a tó mellett. Egyelőre
nincs mocsok, de ez a kedves olvasókon is
múlik. Maradjon így.
Képesek voltunk a Horgász utca útalapját,
járdáit, csapadékvíz elvezetését, kopórétegét
egy beruházásban, tisztán helyi forrásból
rendezni.
Negyedjére is kiderült, hogy a Széchenyi úti
óvoda elé nem ajánlatos újabb zebrát tenni,
mert pont ott nem lehetne miatta megállni,
ahol igazán szeretnénk.
Apró öröm a járda a Külső Budai úti vasúti
megállóhelyhez. Elkészültek az Öregszőlői
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ivóvízhálózat bővítésének tervei. Új otthont
kaptak a birkózók a Malomtó szélen, meg-
nyílt a lehetőség a Virág utca körül a csapa-
dékvíz elvezető rendszerre kiépítésére. Bő-
vül az Ipari park.
Képviselőcsoportunk az elmúlt időszakban
folyamatosan kereste a fejlesztési lehető-
ségeket. Szavazatainkkal harmóniát,
egyensúlyt biztosítunk a városházán. Nem
nyafogunk a járványhelyzetben elvont fo-
rintok miatt, tudunk örülni az ide érkező
millióknak.

FEHÉR ISTVÁN listás képviselő
Képviselői munkám so-
rán 2021-ben a legna-
gyobb kihívásnak azt te-
kintettem, hogy teljesít-
hető költségvetést készít-
sünk. A kormány intéz-
kedéseinek, elvonásainak
milyen hatása lesz az ön-

kormányzat gazdálkodására, mivel elvonták
az iparűzési adó felét. Lesz-e kompenzáció?
A járványnak beláthatatlan következményei
lehetnek. Hogyan tudjuk biztosítani a böl-
csődék, óvodák, iskolák zavartalan működé-
sét? Tudunk-e megfelelő feltételeket, anya-
gi eszközöket biztosítani a Művelődési Ház-
nak, a Cegléd TV-nek, a Várvag-nak, a
Sportcsarnoknak, a Fürdőnek és a Hivatal
működtetéséhez. Tudjuk-e folytatni a meg-
kezdett beruházásokat?
Aggályaim nem voltak teljesen alaptalanok,
de az én szubjektív véleményem, hogy a ne-
hézségek ellenére, nem fogunk rossz évet
zárni. A tervezett bevételek az adófizetők
kötelességtudatának köszönhetően teljesül-
nek. Ez stabil anyagi biztonságot jelent.
Legfontosabbnak tartom, hogy a kötelező
feladatainkat szinte maradéktalanul elvégez-
tük. A korábban felsorolt intézményeinkben
nem kellett drasztikus létszámcsökkentést
végrehajtani, készek maradtak a teljes kapa-
citással történő munkavégzésre. Fedezetet
tudtunk biztosítani a pályázati rendszerünk
működtetéséhez (Pl. gyümölcsfa telepítés,
járdaépítés, kiadványok, kulturális esemé-
nyek támogatása).
Önerőt tudtunk biztosítani a a beadott pályá-

zatokhoz. Kettő oldal terjedelmet igényelne
felsorolni, mely utcákban kerültek új lámpa-
testek felszerelésre, javítva ezzel a közvilá-
gítás. Nagyon sok helyszínen történt útalap
építés, járda javítás, aszfaltozás, felület zá-
rás. Említést érdemelnek a felszíni csapa-
dékvíz elvezetését szolgáló munkálatok,
mert Cegléden ennek elmulasztása belátha-
tatlan következményekkel járna.
Külön fejezetet képezne a nagyobb beruhá-
zások felsorolása, de ide kívánkozik a sokak
által vitatott okos zebrák és okos WC létesí-
tése. A közlekedés biztonságának fokozása
nem vitatható ügy. A WC létesítése pedig
több évtizedes igény. Még egy mondat:
megszűntek a gyorsulási versenyek Cegléd
belterületén.

FÖLDI ÁRON listás képviselő
Két fontos témát szeret-
nék kiemelni, az évben
történt számtalan ügy kö-
zül, melyek még odafi-
gyelést igényelnek.
Egyik ilyen a levegőtisz-
tasággal is összefüggő
zöldhulladék probléma-

kör. Magyar Károly képviselőtársammal azt
a javaslatot tettük, hogy egy a városhoz kö-
zeli helyen lehetőséget biztosítsunk a zöld-
hulladék leadására. Az avarégetés legutolsó
információm szerint november 30-án város-
unkban is végérvényesen betiltásra került.
Kevesen tudják, de egy avarkupac elégetése
több káros anyagot juttat a levegőbe, mint
többszáz dízelüzemű jármű egyidejű műkö-
dése. Végül a megoldás az lett, hogy a
DTkH megígérte, hogy a Mizsei úti hulla-
dékudvarban lehetőséget biztosít a zöldhul-
ladék leadására. Szándékunk, hogy hosszabb
távon egy komposztálótelepet hozzunk létre.
Sajnos, a balatonszárszói ifjúsági tábor
sorsa sem megnyugtató már. A hasznosí-
tást az előző városvezetés az értékesítés
irányába terelte, a „Hasznosítási Tanul-
mány”-ban már a vevőt is megnevezték.
Ebben az évben pályázatot írtunk ki, azzal
a nem titkolt óhajunkkal, hogy a tábort a
ceglédi ifjúság használhassa. A pályázatra
a DTkH a vártnál jóval magasabb, a köz-
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beszerzési értékhatárt is meghaladó ajánla-
tot tett. A jelképes bérleti díj mellett 130
milliós fejlesztést vállalt az elkövetkező 5
évben. Később a DTkH kérésére az érték-
határ alá (100 millió Ft alá) csökkentettük
az elvárt fejlesztés mértékét. Közbeszer-
zésre azért nem került sor, mert arra hivat-
koztak, hogy kezdődik a szezon és indulna
a beruházás is. Novemberben a helyszíni
szemlén megdöbbenve tapasztaltam, hogy

fejlesztés nem történt! A második legna-
gyobb tulajdoni hányaddal (12%) rendel-
kező Albertirsának viszont vételi ajánlatot
tett a bérlő. Cegléd viszont élt elővásárlási
jogával. Felmerül a kérdés: Mi volt, és
most mi a bérlő szándéka az ingatlannal?

MAGYAR KÁROLY és DR. CZINEGE
IMRE listás önkormányzati képviselő la-
punknak nem küldte meg beszámolóját.



uszonöt év házasságban szép szám. A
számvetés szerint elégedettek,
boldogok vagytok?
Anett (A): Én mindkettőt ér-
zem. Elégedett vagyok, mert a
határaimat – amelyeket igyek-
szem feszegetni – kitöltöm. A

boldogság nem folyamat, hanem pillanatok-

ból áll, sok ilyenből volt és van részem.
Hasznos vagyok a családomban és a közös-
ségemben.
Ervin (E): Amit az élettől vártam, megkap-
tam, eddigi céljaimat elértem. Jól érzem ma-
gam, s ami még fontosabb: jól érezzük ma-
gunkat együtt.
A: December 14. a házassági évfordulónk.
Ilyenkor kettesben elmegyünk Egerbe, nász-
utunk színhelyére, s valóban számot adunk
az eltelt évről. Beszélgetéseinket azzal zár-
juk legtöbbször, hogy jobb időszakot hagy-

tunk magunk után, mint előzetesen vártuk.
E: Folyamatosan követem, értékelem az utat,
ahová tartok. Nagyon tudatosan vezetem az
életemet, keresem a legjobb megoldásokat.
- Ez a tudatosság nem zárja ki a spontán
lehetőségeket?
E: Hogy ne történjék ez meg, erre is tudato-
san figyelünk. Különösen Netti körültekintő
és precíz.
- Netti, te inkább lírai alkat vagy, ehhez
hogy’ „illik” a szigorú ráció?
A: Az érzelem és az értelem kiegészíti, sőt
erősíti egymást, ha tudjuk, mikor melyikre
kell hallgatni. Ez egyébként Ervinre is jel-
lemző, ezért van az, hogy akik ismernek
minket, nem tudják eldönteni, hol „kezdő-
dik” Ervin, hol „fejeződöm be” én. Ennyire
kiegészítjük egymást. Ami neki a gyengesé-
ge, az az én erősségem és fordítva.
E: Van egy „felülről kapott” életvezetési
útitervünk, ezt követjük, bár keskeny útnak
tűnik, mi kalandokkal teli akadálypályának
éljük meg.
- Hogyan találtatok – ennyire! – egymásra?

A jelképek többsége valamilyen jelen-
ség, esemény után születik meg. (Így
lett a kard a harc, a karikagyűrű az ösz-
szetartozás szimbóluma.) Ez akkor is
igazolódott, amikor megérkeztem be-
szélgetőtársaim házához és ott-
tartózkodásom alatt. A kapu előtt két
halom fa, tüzelésre szánva. Bent a szo-
bában az idő múltával a ház asszonya
fát tett a kályha parazsára. A hasábok-
ból lángok lobbantak magasra, táncol-
tak, s énekeltek az otthon melegéről, a
családi tűzhelyről, amelyet éppen 25
éve ápolnak házasságukban. Miközben
hallgattam őket, szavaik hatására egy
újabb szókép fakadt gondolataimban:
ha két fát átlósan összeteszünk, kereszt
jelenik meg. Ennek valós és jelképi su-
gárzását éreztem a Krizsán házaspár
válaszaiból. Ervin a pünkösdi egyház
helyi gyülekezetének vezetője, Anett
presbiter; a Panoráma Média Kft. az ő
gondozásukban adja ki a Ceglédi Pa-
noráma című lapot.

h
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Ember

A hit lángjai
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E: A hit által. Ha tartasz valahova, nagy a
valószínűsége, hogy olyannal találkozol,
akinek ugyanaz az útiránya.

(„A világ a tengerem, hajósom Isten
szelleme.” Angelus Silesius)

A: Az egyház teológiai képzésében speciális
szakterület a gyülekezetalapítás, ezen a há-
roméves kurzuson vettünk részt 1995-től.
Kijártunk a budapesti Illatos úti „dzsumbuj-
ba”, ahol gyerekekkel és felnőttekkel foglal-
koztunk. Ebben a munkában ismerkedtem
meg közelebbről Ervinnel. Ő nézett ki ma-
gának. Hamar konkrétan megfogalmazta:
házasságban gondolkodik. Ez nagyon meg-
tetszett nekem, mert megfelelt a fogadal-
mamnak: csak komoly kapcsolatot vállalok.
Otthon beszélgettem a szüleimmel döntésem
előtt. Apám: – Van-e lista a fejedben, hogy
milyen férjet szeretnél? Én: - Igen, van. Ez a
három szempont: mindennél fontosabb le-
gyen életében az Isten; jobban szeressen,
mint bármely más embert; szeresse a gyere-
keket, többet szeretnék ugyanis. Apám: -
Ervinben megvannak ezek az erények? Én: -
Igen. Apám: - Akkor mi a kérdés? Másnap
Ervin meghívott hozzájuk, s átadott egy
ajándékot. A selyempapírban egy bonszai
fenyő volt, két fa egyben, alatta egy kőszív,
egy szív alakú kavics, amelyet gyermekkora
óta őrzött. Szinte megszédültem a látvány-
tól. – Mi az, nem tetszik? – De, nagyon! Tu-
dod, reggel éppen erről olvastam a Bibliá-
ban. És – 1996. április 25-én igent mond-
tam, december 14-én házasságot kötöttünk.

(„A legfőbb boldogság, amit ember
a világon elérhet – ami vallásommal és

szemléletemmel annyira összhangban van
– a boldog házasság!” Széchenyi István naplójából)

- Ezért szép szó a hitves és a hites, mert a hit-
ből származnak. Példás az egyenlőségen ala-
puló harmónia köztetek, mégis idézek Pál
apostol leveléből: „…a férj feje a feleségének,
mint Krisztus is feje az egyháznak.” (Ef 5,23)

A: Ez nem azt jelenti, hogy a férj felsőbb-
rendű, hanem azt, hogy ő hordozza a fele-
lősséget a családjáért. Köztünk valóban part-
neri viszony van, de Erviné a végső döntés,
s ez szinte minden esetben megnyugtatóan
figyelembe veszi a véleményemet és gyer-
mekeink elképzelését.
- Az adódó (mert elkerülhetetlen) konflik-
tusokat hogyan oldjátok fel?
E: Rengeteget kell beszélgetni, hogy közös
nevezőre jussunk. Bíznunk Istenben és ezért
egymásban. S megbocsájtani: ez nem érzés,
hanem tudatos döntés. A kapcsolat ugyanis
fontosabb, mint valamelyikünk részigazsága.
A: Autós példával: Ervin a gáz, mindig
megy előre, csodálom is hatalmas energiáit,
én vagyok a biztonságra ügyelő fék. De egy
úton megyünk!
- Netti, édesapád (Nyeste Ferenc lelkipász-
tor) kifejezését idézem: „Az asszony mun-
katársa az Istennek”.
A: Ez az anyaszerepre vonatkozik. Nagyon
korán megfogant bennem ez a vágy, ez az
igény.
(„A fa virágzása gyümölcsöt hoz.” Schiller)

Három fiunk van. A legnagyobb Efraim, 23
éves, jogi egyetemre jár, de a tanulás mellett
dolgozik is. Tavaly nősült. Menyünk Bogi,
nagyon aranyos, kaptam vele egy lányt a fi-

úk mellé. Középső
g y e r m e k ü n k
Barnabás, 20 éves,
egyetemista, tervező
grafikus, így az apját
követi. A legkisebb
Benjámin, 17 éves,
gimnáziumba jár.
E: Szerintem jó gyer-
mekkort biztosítot-
tunk számukra. Sokat
foglalkoztunk velük:
televízió helyett dia-
filmeztünk, mesél-
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tünk, rajzoltunk. Apaként elégedett vagyok,
hogy a gondtalan együttléthez elő tudtam te-
remteni a zavartalan hátteret.

(A legjobb párna a lelkiismeret.
Német közmondás)

A: Én tyúkanyótípus vagyok. A majd meg-
születő unokáink lesznek a következő kis
„szerelmeim”.
- A gyerekek már kiszálltak a családi fé-
szekből.
A: Meg kellett harcolnom az elengedésü-
kért. De gyakran vagyunk együtt, a gyüleke-
zetben is. A fizikai ölelésből kiléptek (bár
olykor „elkapom” őket), de megmaradt a
szoros lelki kapcsolat.
E: A kapcsolatok tekintetében fontos az élet
minden szakaszában a jelen megragadása, és
megbecsülése, ha az ember ezzel a maga
idejében él, talán később nem fáj annyira az
elválás.
- Ady Endre ős szerelemnek nevezi a hitet,
Tolsztoj az Istennel való találkozást tartja a
hit forrásának.
E: Ezek ránk is vonatkoznak. Hosszú (ősi)
utat folytatunk. Az egyházhoz tartozás több
generációra visszamenőleg meghatározó
életelv és életvezetés a családunkban. Mind-
kettőnknek már a nagyszülei és szülei is a
gyülekezetben találkoztak. Az ő múltjuk a
mi jelenünk, sőt a jövő is: fiunk ugyanis egy
lelkipásztor lányát vette feleségül.
A: Ifjúkorunkban eljött a pillanat, amikor a
jövendő utunkról kellett döntenünk: a szüle-
inkét folytatjuk vagy mást. Szabad választás
volt. Nálunk nincs gyermekkeresztség,
felnőttkeresztség van.
E: Átgondoltuk. Meggyőződéssel vállaltuk
a hitbeli hagyomány megőrzését és folytatá-
sát. Megerősítettek ebben az Isten-élmé-
nyek. Felidézek egyet. Keresztény gyermek-
táborban voltam, megbíztak a napindító
megtartására. Elővettem a Bibliát, s találom-
ra, egy mozdulattal felcsaptam. Ahol kinyílt:
Aggeus próféta könyve 2. rész arról szól,
hogy ne csak elégedetlenkedjünk, hanem in-
duljunk és változtassunk, „és építsétek e há-
zat” (a templomot). S hihetetlenül, de nem
hitetlenül hatott rám az időmegjelölés: „A
hetedik hónap huszonnegyedik napján szóla
az Úr Aggeus próféta által”. Épp hetedik hó-

nap huszonnegyedik napja volt, amikor e so-
rokat olvastam. Személyes üzenetet kaptam
tehát, ezért ez az Ige lett életem mottója, és
a dátum az én „újjászületésem” napja!
- Hogyan alakult meg a ceglédi gyülekezet?
A: Egy folyamat haladásával, a „ház” fel-
építésével. Az alap: házunkban szerveződött
egy csoport. Gyerekek, majd szüleik is jöt-
tek. A Bibliáról beszélgettünk. A betetőzés:
a házicsoport létszámban és tartalomban
megerősödött annyira, hogy gyülekezetté
váljon. A hivatalos akkreditációt 2019 dec-
emberében kaptuk meg. A közösségben lel-
kekkel foglalkozunk, prédikálunk.
E: Hisszük, hogy a Teremtő minden embert
tudatos és célzott okkal teremtett. Mi követ-
jük ezt az isteni küldetést és másokat is hí-
vunk erre. De nem elég hívőnek lenni, – cse-
lekvő hit kell. Ezek a hitbeli tettek életünk
rendeltetése.

(„Mi haszna, atyámfiai, ha valaki azt
mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig

nincsenek?” Jak 2,14)

- Életetek körképében ott van a lapotok, a
Ceglédi Panoráma, amely már a XV. évfo-
lyamában jár, 15 ezer példányban jelenik
meg.
E: Korábban cégeknek, kiadványoknak ar-
culattervezést végeztem, több országos lap-
nál dolgozhattam. Így jött az ötlet és az
igény egy helyi újságra. Az akkori cél ma is
ugyanaz: bemutatni a város életét és értéket
közvetíteni.
A: Krónika és tükör az újság.
- Használjátok ezt a tükröt?
E: Atomizálódik a társadalom, pedig szük-
ség van a párbeszédre. Kapunk visszajelzé-
seket, van, hogy rosszindulatúakat is. Pedig
nem a mi véleményünket akarjuk átadni, ha-
nem azokét, akiknek tisztességes közölniva-
lója van. Fejlődtünk: van már Dél-Pest me-
gyei kiadásunk is, 25 ezer példányban.
A: Az a baj, hogy a „nagy” média üzenete
nem a pozitív példamutatás, inkább a harsány
szerepléssel elérhető könnyű népszerűség. Ha
viszont azt csinálja az ember, amire teremtve
van, harmóniában élhet és elmondhatja: a he-
lyemen vagyok. Mi a helyünkön vagyunk.
- Jó helyen.

KOLTÓI ÁDÁM
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pár a facebook-on hirdette meg,
hogy november 7-én udvarába
várja azokat, akik rászorulnak
egy kis meleg ételre, vagy tartós
élelmiszerre. Megdöbbenésükre
többezer üzenetet kaptak az or-

szág számos pontjáról, 10 ezren látták a posz-
tot és többszázan mentek el a sertéspörköltért
vagy a csomagért a ceglédi címre, de a pár és
barátai vállalták azt is, hogy házhoz szállítják
az ételt annak, aki nem tud eljönni érte.
- Honnan jött az ötlet? – kérdeztük Danó
Nikolettet.
- Férjemmel együtt mi is hátrányos helyzetű csa-
ládokból jövünk. Nagy küzdelemmel emelked-
tünk ki a mélyszegénységből és ma már vállal-
kozásaink révén megtehetjük, hogy ne nézzük
ölbe tett kézzel azt a helyzetet, ami a covid-jár-

vány miatt is kialakult. A facebook-ra írtunk ki
felhívást és megkértük a barátainkat, hogy osz-
szák meg, de nem számítottunk arra, hogy ek-
kora lesz az érdeklődés. Jöttek 7-8 éves gyere-
kek kézenfogva ételhordóval… volt, akinek az
állomásra vittük ki, mert vonattal jött valahon-

Négyszáz rászorulónak osztottak ételt, és 40 tartós élelmiszer csomagot adott át
családoknak egy ceglédi házaspár, Farkas Gyula és Danó Nikolett.

a

44

Ebéd négyszáz rászorulónak
Civil

Adventi adományosztás
AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN RUHAOSZTÁSSAL,
faadománnyal, és tartós élelmiszercsomag-
gal is segíti Cegléd Város Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzata a rászoruló roma és nem
roma családokat.
A szervezet elnöke, Jakab István elmondta:
fontosnak tartják – különös tekintettel a hideg
időszakra – hogy akiknek nincs tüzelőjük,
vagy élelmük azokon segítsenek.
- Novemberben nagyon sok családnak segítet-
tünk cipővel, ruhával, amelyek nagyrészt telje-
sen újak voltak. Másfél kamionnyi bútort osz-
tottunk szét. Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy mint civilben hagyatékfelvásárló, szemé-
lyesen én kapom ezeket a felajánlásokat, ame-
lyeket megvásárolok és felajánlom, a nemzeti-
ségi önkormányzat nevében szétosztásra. Mi-

kuláskor 200 db csomagot osztunk szét a gye-
rekeknek és karácsonykor élelmiszercsomagot
állítunk össze a rászorult családoknak, hogy
szebbé, könnyebbé tegyük az ünnepeket.
A fűtésben többtucat családnak szeretnénk se-
gíteni egy-egy futónyi tüzelővel. Ezúton szeret-
ném megköszönni a Ceglédi Hit Gyülekezeté-
nek, a Ceglédi HISZ Karitatív szervezetének és
Kozák István vállalkozónak a felajánlásokat.
Cegléden nagyon sok családnak fogunk tüze-
lőt osztani és az ő segítségük nélkül nem tud-
nánk ezt megvalósítani. Az a célunk, hogy se-
gítsünk mindazokon – származásuktól függet-
lenül –, akik hozzánk fordulnak, akik nehéz
helyzetbe kerültek. Év végéig folyamatosan,
szinte minden nap ezen fogunk dolgozni, hogy
senkinek se legyen üres az asztala az ünnepe-
ken és meleg legyen az otthonában. – fogal-
mazott Jakab István.



megjelenteket a szervezet elnöke
köszöntötte: - Egy évet tűztünk
ki, de 5 évet kellett várnunk erre
a könyvre és örülünk, hogy sok-
sok munkával végül létrejöhetett
– mondta el Spindelbauer Attila.

A bemutatón Skribek Pál, az Ipartestületek
Pest Megyei Területi Szövetségének elnöke
méltatta a kötetet és a helyi ipartestület
munkáját. Mint elmondta: „Jó példa Cegléd
az iparosok előtt, mert ebben a városban az
iparosok együtt dolgoznak az önkormány-
zattal, a fiatalok együtt dolgoznak az idő-
sekkel az Ipartestületi Székház felújításában
és a ceglédi hírekről, sikerekről szóltak az
országos ülések is.” A megyei vezető el-
mondta azt is, kezdeményezik, hogy a ceg-
lédi ipartestület is szerepeljen a megyei ér-
téktárban, ahogy ez Érden már megtörtént.
A bemutatón Szatmári Gábor régi iparo-
sokról irodalmi idézeteket hozott Koltói
Ádám válogatása alapján. Az évkönyv anya-
gát összegyűjtő és szerkesztő Szente Renáta
pedig ismertette a könyv felépítését. A jelen-

leg Cegléd és Térsége Ipartestület néven mű-
ködő szervezet 135 éves történetét összefog-
laló Jubileumi Évkönyv nemcsak a ceglédi
iparosok munkásságát igyekszik bemutatni,
hanem azt a kulturális értéket és összefogást
is, melyet a múltbéli és a jelenlegi iparosság
is képvisel, teszi mindezt fotókkal és doku-
mentumokkal gazdagon illusztrálva.
Egy hiánypótló kiadványról van szó, hiszen
Cegléden még nem készült könyv, amely ilyen
részletességgel ír a helyi iparos történelemről. A
történeti rész mellett számos helyi vállalkozó,
mesterember és iparos család bemutatkozója,
szakmai életútja is helyet kapott a könyvben.
A könyvbemutatón Kis Attila Andor és
Szebeni Szilvia működtek közre énekkel.
A kötet megvásárolható: a Cegléd és Tér-
sége Ipartestület székházában hétköznap
8-12 óráig, a Széchenyi úti Marika Mini
Marketben és a Tourinform irodában.

A Cegléd és Térsége Ipartestület 135
évét öleli fel az a jubileumi évkönyv,
melynek bemutatóját december 4-én
délután tartották a Kossuth Művelődé-
si Központ kamaratermében.

a

Jubileumi évkönyv

nan… vittük az ételt Ugyerba, Törtelre, Nyárs-
apátra, Albertirsára… Küldték a képet, ahogy a
kétéves kislány boldogan eszi az ebédet… Nem
lehet leírni szavakkal, milyen jó érzés volt segí-
teni egy kicsit a nehezebb sorsúaknak. Nagyon
megrázó és megható pillanatokban volt részünk
és összekovácsolta azokat is, akik segítettek ne-
künk ebben a jótékonysági akcióban.
- Terveztek még hasonló akciót?
- Igen, ebben az évben december 5-én és 24-
én ételosztást, december 6-án pedig Miku-
lásra lepjük meg a gyerekeket.

- Mit üzennél azoknak, akik szintén szeret-
nének segíteni másokat?
- Ne személytelenül adj, utalva egy kis pénzt
valami szervezetnek! Ha adni szeretnél, keress
egy rászorulót és magad vedd meg, amire
szüksége van és add oda neki, akkor biztosan
jó helyre kerül! Nagyon sok hozzánk hasonló
anyagi helyzetű ember van, aki meg tudná ten-
ni, hogy kicsit segíti a nála nehezebb sorsúa-
kat. Ne nézzük el mások szegénységét, hanem
tegyünk valamit, az adás nyomán fakadó sze-
retettel és hálával mi leszünk gazdagabbak!
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udjuk, hogy a pályaválasztás előtt
álló nyolcadik évfolyamos tanulók-
nak és szüleiknek ilyenkor nagyon
nehéz döntéseket kell meghozniuk,
hogy a gyerekek hol és mit tanulja-
nak a következő években. Az Önök

döntését igyekszünk segíteni azzal, hogy be-
mutatjuk a Ceglédi Szakképzési Centrum
Bem József Műszaki Technikum és Szak-
képző Iskola szakmakínálatát a 2022/2023.
tanévre.
Iskolánk Dél-Pest megye legnagyobb iskolá-
ja és egyben talán a legrégebbi is. Immáron
137 éve képez szakembereket a munkaerőpi-
ac számára. Iskolánk neve és szakmai palet-
tája sokszor változott a hosszú idő alatt, azon-
ban a küldetése nem. Célja a jól képzett szak-
emberek képzése a munkaerőpiac számára.
A technika és a technológia elképesztő ro-
hamos tempóban való fejlődésével a szak-
mák is folyamatosan megújulnak. Nemcsak
a nevükben, de a tartalmukban is, így ki-
emelten fontosnak tartjuk, hogy a pályavá-
lasztás döntés meghozatala előtt, az általunk
kínált szakmákat minél jobban megismer-
tessük Önökkel.
Az idei évben ezt elsősorban a média, illet-

ve az online felületek igénybevételével pró-
báljuk megtenni, ezzel is csökkentve a sze-
mélyes kontaktok számát.
A 2022/2023. tanévre az alábbi technikumi
ágazatokra, illetve szakképző iskolai szak-
mákra iskolázunk be tanulókat:
A technikum 5 éves, amelynek első két évé-
ben a közismereti tárgyak mellett ágazati
szakmai ismereteket adó képzést kapnak.
Az ezt követő három évben, a tanulók duá-
lis képzésben is részt vehetnek munkaszer-
ződéssel, így a képzés alatt a tanulók plusz
jövedelemhez is juthatnak.
A technikumban tanulók négy kötelező köz-
ismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, a
technikusi szakképesítés szakmai vizsgája
lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.
A 12. évfolyam végén maximum három
érettségi tárgyból (magyar nyelv- és iroda-
lom, matematika és történelem) tehet a ta-
nuló érettségi vizsgát. Így a 13. évfolyamon
a tanuló a szakmai képzés mellett az idegen
nyelvet is tanulja és az év végi sikeres vizs-
ga után két végzettséget igazoló bizonyít-
ványt kap: érettségi bizonyítványt és techni-
kusi végzettséget igazoló oklevelet.

..mert kellenek a jó szakemberek”

t
„A szakmatanulásé a jövő



47
Technikum 9. évfolyamára az alábbi szak-
mákra hirdetünk felvételt:
Elektronika és elektrotechnika ágazat:
elektronikai technikus, ipari informatikai
technikus
Gépészet ágazat: gépgyártástechnológiai
technikus
Specializált gép- és járműgyártás ágazat:
mechatronikai technikus
Szépészet ágazat: fodrász, kozmetikus
technikus
Rendészet és közszolgálat ágazat: közszol-
gálati technikus
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ága-
zati alapismereteket adó képzés, amelynek
végén ágazati alapvizsgát kell tenniük a ta-
nulóknak. Az azt követő két évben pedig du-
ális képzés folyik, lehetőség szerint szak-
képzési munkaszerződés keretén belül. A
végzés után itt is nyitott a lehetőség az érett-
ségi, majd akár a technikusi képzettség meg-
szerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az aláb-
bi szakképesítésekre iskolázunk be tanuló-
kat: villanyszerelő, hegesztő, gépi és CNC
forgácsoló, mechatronikus karbantartó, köz-
ponti fűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő,
festő-mázoló-tapétázó, kőműves, asztalos,
divatszabó, rendészeti őr.

A felvételi követelmények:
Annak ellenére, hogy a technikumi osztá-
lyok tekintetében – a jogszabályok által elő-
írt követelményeknek megfelelve, több ága-
zatban is megkövetelhetnénk a központi
írásbeli felvételi megírását, mi ezt nem tesz-
szük, hiszen azt valljuk, hogy egy tanuló tel-
jesítményét ne egy adott napi teljesítménye
alapján mérjük, hanem bízva a kollegáink
reális értékelésében a 7. év végi és a 8. első
félévi átlagai alapján rangsoroljuk, a Szak-
mai Programunkban meghatározott módon.
A szakképző iskolában is a rangsorolás fel-
tétele a bukásmentes nyolcadik osztályos
félévi bizonyítvány.
Mivel fontos számunkra, hogy a nálunk vég-
zett tanulók el is tudjanak helyezkedni a szak-
májukban, ezért a szakmai kínálatunk több
olyan szakmával is bővült, amelyeket kifeje-
zetten a duális partnerek kérésére indítunk.

Jó hír, hogy a szakképzés rendszerében akár
technikumban, akár szakképző iskolában
mindenki szakképzési ösztöndíjat kap. A ta-
nulói juttatás a jó eredményt elérő diákok
esetében, a technikumban és a szakképző is-
kolában is elérheti a minimálbért. Sikeres
szakmai vizsga után egyösszegű pályakez-
dési juttatást is átvehet a tanuló, melynek
összege a tanulmányi eredménytől függően
elérheti a háromszázezer forintot is.

A részletes felvételi tájékoztatónk elér-
hető a http://www.bem-cegled.hu honla-
pon, iskolánk facebook oldalán
(https://m.facebook.com/bemcegled/)
vagy személyesen lehet érdeklődni az
53/505 350-es telefonszámon.

Minden tanulónak és szülőnek kívánom,
hogy a lehető legjobb döntést sikerüljön
meghozniuk, a jövő generációjának sikeres
boldogulása érdekében.

FERNENGEL KATALIN igazgató

> 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



LFOGOTT TYÚKTOLVAJ. Nagy Béni
újvárosi suhanc csütörtökön éjjel öt
pár tyúkkal megrakodva ballagott
hazafelé a Kőrösi úton. A posztoló
rendőrőrszemnek azonban gyanús
volt az éjjeli tyúkász s ezért igazo-

lásra szólította fel. Az igazolás során kiderült,
hogy a tyúkokat K. Jenő Király-utcai lakásáról
lopta. A rendőr azonnal letartóztatta a tyúktol-
vajt és bekísérte a rendőrségre.”
(Czeglédi Kisgazda, 1921. 44-ik szám Vasárnap, október 30. 3. o.).

„ÓVODAI HÍR. Az ötödik kerületi Malom-té-
ri óvoda a ragályos betegség ellen fertőtle-

nítve van, úgy, hogy az november 3-án (csü-
törtökön) újra megnyílik. Felhívjuk a kör-
zetben lakókat, hogy óvodaköteles gyerme-
keiket adják fel és rendesen járassák az óvo-
dába, hol jó nevelést, gondozást és állandó
felügyeletet nyernek.”
(Czeglédi Kisgazda, 1921. 44-ik szám Vasárnap, október 30. 3. o.).

„CZEGLÉD A VÁROSOK KÖZÖTT. Városunk
Csonkamagyarország városai között népes-
ségre a 14-dik helyet foglalja el, két nagyköz-
ségnek, Kispestnek és Erzsébetfalvának van
több lakója, mint Czeglédnek és így Czegléd
népességre az ország 16-dik helysége. Város-
unk lakossága 10 év alatt 2791 lélekkel sza-
porodott, ami 8 percent gyarapodásnak felel
meg. A város lakóinak száma jelenleg 37,000
lélek. Az ország rendezett tanácsú városai kö-
zött Kalocsának van legkevesebb lakója
12.300 lélek. A lakók számát illetőleg a sor-
rend ma ugyanaz az ország városai között,
mint 10 évvel ezelőtt volt a népszámláláskor,
csupán Kispest és Erzsébetfalva rúgtattak elő-

Ahhoz, hogy valamit szeretni tudjunk
előbb meg kell ismernünk. Így van ez
városunkkal is. Az „Ez történt Cegléden
100 éve” cikksorozat célja az, hogy
megismerve városunk múltját még
jobban kötődhessünk Ceglédhez.
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re és aránytalan nagy szaporodásukkal meg-
bolygatták a sorrendet.”
(Czeglédi Kisgazda, 1921. 44-ik szám Vasárnap, október 30. 3. o.).

„GYERMEKELŐADÁS. A S. Hadiárva Otthon f.
hó 28-án, 30-án és december 2-án növendé-
keinek karácsonyfa alapja javára az Uránia
mozgóban víg és tréfás számokkal, ének, ze-
ne, árnyképek, színdarab valamint két külön-
leges mozidarabból és egy kacagtató két fel-
vonásos mozibohózatból álló műsoros gyer-
mekelőadást rendez, amelyre úgy a kicsinyek,
mint a felnőttek figyelmét már előre felhívjuk
– Jegyek az Otthonban előjegyezhetők.”
(Czeglédi Kisgazda, 1921. 45-ik szám Vasárnap, november 6. 3. o.).

„GAZDÁTLAN TINÓ. A rendőrség csütörtö-
kön egy gazdátlan tinót fogott meg a város
közepén és behajtotta. A jószágot igazolt tu-
lajdonosa a kisvárosháza udvarán átveheti”
(Czeglédi Kisgazda, 1921. 44-ik szám Vasárnap, október 30. 3. o.).

„OROSZ FOGLYOK ÖSSZEÍRÁSA. A belügy-
miniszter rendeletet adott ki, mely szerint

mindazok az oroszok, akik a háború alatt
mint foglyok kerültek hozzánk és akik még
jelenleg is itt tartózkodnak, összeírás végett
jelentkezzenek az illetékes hatóságnál.
Akik hazájukba visszatérni nem akarnak,
ezen szándékukról egy nyilatkozatot kell
kiállítaniuk.”
(Czeglédi Kisgazda, 1921. 46-ik szám Vasárnap, november 13. 2. o.).

„KARÁCSONYI VÁSÁR. A czeglédi Ipartestü-
let vezetősége dec. 18-án vasárnap, nagy ka-
rácsonyi vásárt rendez, az építendő székhá-
za alapja javára. Felkér ezért a vezetőség
minden iparost, aki ezen a vásáron bármily
eladásra szánt áruval részt óhajt venni, je-
lentse ezt be az ipartestület hivatalában dec.
10-ig. Városunknak minden jóért és szépért
lelkesedő közönségét pedig már előre is fel-
kérjük, hogy karácsonyi ajándékait, az Ipar-
testület karácsonyi vásárán szerezze be. Az
ipartestület vezetősége.”
(Czeglédi Kisgazda, 1921. 47-ik szám Vasárnap, november 20. 2. o.).

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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múlt század, a testnevelési és sport
tartalommal bíró fejlesztései sem
haladhattak volna előre jelentős
személyi adottságok és aktív sze-
repvállalásaik nélkül. Az első évti-
zedek közszereplői közül kiemel-

hető Dr. Bánkuti (Babusik) László, aki az
asztalitenisz főtitkár volt az 1930-as évek-
ben, ugyancsak kiemelt alakja volt Cegléd
lovassportjának Rudnyánszky Ferenc, aki
elévülhetetlen érdemeket szerzett a távlo-
vaglás országos- és határokon átívelő el-
terjesztésének.
A klasszikus sportágak elterjedésével egyre
több sportág népszerűsítésében és szerveze-
ti kereteinek megteremtésében tűntek ki a
korszak társadalmi munkában beérett „me-
nedzserei”.
Asztaliteniszben Juhos József később a női
válogatott szakmai vezetője lett, Dr. Gámán
József a CVSE „talpra állításában” jeleske-
dett, később a BVSC ügyvezetőjeként tevé-
kenykedett (1977-től itt volt Magyar László
alelnök). A labdarúgás kedvelői emlékez-
hetnek arra, hogy az MLSz alelnöke volt a
ceglédi tanácselnök, Szelepcsényi Imre.
A Magyar Atlétikai Szövetség elnöki tisztét
töltötte be Garay Sándor, majd később Dr.

Békesi László, mindketten a Kossuth gim-
názium tanulói és versenyzői voltak. A leg-
utóbbi évtizedek legsikeresebb sportdiplo-
matája Dr. Beck György, a Magyar Vízlab-
da szövetség társelnökeként.
A sportvilág rohanófejlődésének egyes sza-
kaszaiban is találkoztunk Ceglédhez kötődő,
jeles sportvezetői tisztséget betöltő, felsőbb
szintű társadalmi vezetőkkel (pl. Dr. Barta
Ferenc, Dr. Ruttner György).
Feltétlenül ki kell emelni a szakmai téren ki-
emelt sikereket elérő edzőinket. Asztalite-
niszben Karsai Ferenc (osztrák szövetségi
kapitány), Harczi Zsolt (magyar szövetségi
kapitány), Bíró Tamás (magyar férfi judo
válogatott szakvezető), Bíró Norbert (judo
edző) és Sipos Árpád korábbi birkózó szö-

vetségi edzőt. Súlyemelésben Dr. Leitner
József mesteredző és Ecser Károly edző
szerzett hírnevet szakmai körökben. Előbbi
a női válogatott felkészítésében és a szakág
fejlesztésében végzett kiemelkedő munkát.
Nem feledkezhetünk meg Zsengellér Gyu-
láról és Szondy Istvánról sem, akik sikeres
versenyzői pályafutásuk után edzőként is
szép sikereket értek el. Zsengellér Gyula a
ciprusi labdarúgó válogatott szövetségi ka-
pitánya volt (1958-1960), Szondy István
pedig a német öttusa válogatott kapitánya-

A közelmúltban látott napvilágot a saj-
tóhír: Ungvári Miklóst a ceglédi judo-
sport, korábbi évtizedekben remek
eredményeket elérő versenyzőjét ne-
vezték ki a férfi válogatott szakvezető-
jének. Írásunkban annak néztünk utá-
na, a korábbi hosszú évtizedekben, kik
és milyen országos szintű szakmai és
szervezeti tisztségekben töltöttek be
vezető funkciót.
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ár egy éve nincs közöt-
tünk Babinszki Károly,
a soha nem volt, de
manapság szocializ-
musnak nevezett Kádár-
rendszer sokak szerint

„legrendesebb pártmunkása”.
Monori péksegédként lépett be a pártba
1945-ben. Úgy gondolta: „a politika jó do-
log, szép a közösségért dolgozni”. (Ami-
kor látta, hogy az ellenkezője is igaz lehet
– belebetegedett.)
Rájött: a közösségért többet tehet például
a közigazgatásban, mint a sütőiparban.
Ezért először a monori községházán vállalt
m u n k á t ,
majd a me-
gyei alispáni
hivatalba he-
lyezték.
Egy tisztá-
zatlan félre-
értés miatt
azonban nem
maradhatott.
1950 elején a
ceglédi pol-
gármester i ,
majd a járási hivatalba küldték, de tehetsé-
gét és elhivatottságát bizonyítva, pár év
múlva már ő a ceglédi pártbizottság első
titkára.
Új pozíciójában sem lett vezértípus, nem
legyőzni, hanem meggyőzni akarta az em-
bereket. Rendkívüli empátiával rendelke-
zett: nemcsak együttérezni tudott, hanem
beleélte magát mások helyébe, így gyak-
ran sikeresen intézett el szinte megoldha-
tatlan ügyeket is. E kiváló problémameg-
oldó képességét „fent” és lent egyaránt el-

ismerték.
Ötvenhatban is ő a városi párttitkár. Nem
futott el. Bátran és magabiztosan, nyílt
szívvel, félelem nélkül ment el a forradal-
mi bizottság üléseire. Egyedül! Az appará-
tus tagjai ugyanis távol maradtak. Nem
esett bántódása, sőt kompromisszumos ja-
vaslatait számos esetben elfogadták, jóvá-
hagyták.
November 4-e után a párttagság ismét őt vá-
lasztotta meg városi titkárnak és 1960-ig az
is maradt. Sokat dolgozott. Éles szeme volt.
Fölismerte a hibákat, a javítani valókat.
A párt nagyhatalmú megyei első titkárának
azonban egyre kevésbé tetszettek kritikus

felszólalásai, job-
bító javaslatai.
Meg akart tőle
szabadulni. Ezért
látszólag fölfelé
buktatta, miköz-
ben – tudjuk jól –
lefokozta: járási
párttitkár, majd
járási tanácselnök
lett.
Természetesen e
helyeken is jól

teljesített, így újra „felfedezték”, és el is
akarták vinni Ceglédről. Az előrelépéshez
azonban előbb három éves pártfőiskolára
küldték, nem is akárhová – Moszkvába!
Hazajőve magasabb megyei tisztségek vá-
rományosa lett. Ő azonban ragaszkodott
városához, nem akart elmenni Ceglédről
csak azért, hogy máshol karriert csináljon.
„Büntetésből helyeztek ide annak idején,
de most az lenne a büntetés, ha elhelyez-
nének innen” – mondta már igaz lokálpat-
riótaként. >>>

m
Akinek baloldalon dobogott a szíve

ként tevékenykedett (1969-1970).
A visszapillantások korántsem teljes értékű-
ek. A versenysportban dolgozók soksága
hosszú évtizedeken át képezi az utánpótlást,

választja ki a tehetségeket és emeli olyan
szintre, amikor az eredményeik a szülőföld
számára is dicsőséget hoznak.

MAGYAR LÁSZLÓ
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Így azután itt bontakoztak ki legjobb ké-
pességei és tulajdonságai, emberi nagysá-
ga. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint-
hogy mindig kiállt azok mellett, akiket a
megyei nagyhatalom csupán azért üldö-
zött, mert saját véleményük volt, vagy új-
szerű módszerekkel kísérleteztek az új
gazdasági mechanizmus idején. „Nem
akartam, hogy nagyobbat üssenek rájuk,
mint amit én el tudnék viselni” – jelentette
ki. Lélekemelő gondolat.
Karakán egyéniségére vall, hogy nem akart
igazodni az akkori divathoz sem, azaz he-
tenként kilincselni és hajbókolni a felsőbb-
ségnél – álproblémákkal. A valódiakat
ugyanis megoldotta saját maga.
Amikor pedig azért szólalt fel Cegléd ér-
dekében, mert más városok sorozatosan
előnyösebb helyzetbe kerültek, Cserven-
káné megüzente neki: nem szeretné, ha a
soron következő megyei tanácskozásokon
párttitkárként találkozna vele.
Végtelen szerénységével ezt is elviselte. A
ceglédiek azonban ismerték érdemeit.
Amikor megkérdezték tőle, mit köszönhet
neki a város, azt felelte: „egyszerű köz-
szolgálati ember voltam, az én nevemhez,
azt hiszem, nem fűződik semmi”.
Dehogyisnem!
Ma is bátran kijelenthetjük, hogy ő volt az
az ideális párttitkár, akinek mindig helyén
volt az esze, és baloldalon dobogott a szí-
ve, aki – minden csalódása ellenére – hű-
séges maradt eszméihez, hitt egy demokra-
tikus rendszer kialakításában és ennek ér-
dekében tette azt, amit megtehetett. Soha
nem került olyan helyzetbe, amiért – ha él-
ne – ne vállalhatná múltját.
Sokáig fogunk emlékezni rá… Nyugodjon
békességben!

DR. HAJDU ENDRE

____________
Elhangzott a Református Öregtemetőben
2021. november 18-án.

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.



Féling Színház Kulturális Egye-
sület és Csabagyöngye Kulturális
Központ által szervezett békés-
csabai versenyen 9 növendékünk
vett részt. A végeredményt te-
kintve is szerénytelenség nélkül

is fogalmazva a népes mezőnyből kimagas-
lóan szép eredményeket értek el.
Komlósi Katalin; Imre Julianna; Csipke
Sándor (Jókai Színház) alkotta zsűri, Diák
Kategóriában:
- Beregszászi Zoltán 9. osztályos növendék
Billy Collins amerikai költő, Visszajáró ver-
sével I. helyezett,
- Kali Endre, Vass Albert, Szeretném c. ver-
sével II.
- Szabó Sarolt 11. osztályos tanulónk, Di-
csőséges nagyurak c. Petőfi versével a
Csabagyöngye Kulturális Központ különdí-
ját nyerte el.
A többi 9.-es tanulónk, Stehler Jázmin, Sza-

bó Elizabet, Vincze Anna. Dankos Dorina,
Horváth Orsolya, akiket a zsűri – „elegáns”
döntése alapján – harmadik helyezettnek te-
kintett, minden reményeinket felülmúló mó-
don helytálltak, még akkor is ha, mint aho-
gyan arról már korábban hírt adtunk a
facebook oldalakon, a két héttel korábbi
szekszárdi Zalán Tibor, József Attila-díjas
magyar költő, író, drámaíró, dramaturg el-
nökletével Baka István verseny egyik leg-
jobbja Sárik Dániel versmondónk, most
nem került a legjobb kettőbe sem.
Köszönöm Szilágyi Diána, Mahalek Gábor
szakmai munkáját, akikkel együtt állítottuk
össze a csapatot és vállaltuk, hogy szétoszt-
juk a feladatokat és külön-külön is segítjük
a növendékek felkészülését. Nagyon jó volt
együtt dolgozni, velük és a növendékekkel
is. Az eredmény mindent igazol.
„A vers az, amit mondani kell” – idézem fel
Kányádi Sándor Kossuth-díjas erdélyi ma-
gyar költő, verslemezének borítóján írt ma
már szállóigévé vált mondatot.
- Az első sortól az utolsóig. És ami a kettő
között van, azok vagyunk mi magunk! – Te-
szem hozzá én.

FARKASHÁZI ISTVÁN

A december 4-ei Józsa Mihály Vers- és
prózamondó verseny, a korábbi évek
eredményeihez méltó módon a ceglé-
di Patkós Irma Művészeti Iskola nö-
vendékeinek ismételt sikerét hozták.
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ehetségkutató énekversenyekből
van elég, mégis ez – koránál fogva
is – a legrangosabbak között nyil-
ván tartott vetélkedő. És még egy
különlegességgel bír: már 6 éves
kortól lehet ne-
vezni (manó ka-

tegória) egészen a felnőtt
kategóriáig, ahol kor
nincs megszabva.
Idén a 47 induló között
teljesítményével nagy si-
kert aratott egy 25 éves
fiatalember, aki végül
megnyerte a 2021-es év
Ceglédi Gigasztárja büsz-
ke címet. Ez a fiatalem-
ber Borbély József.
- Először is gratulálok a
sikerhez! De mit kell
tudni rólad? Honnan je-
lentkeztél?
- Kabán élek. 14 éves ko-
romban vettem észre,
hogy konyítok az ének-
léshez, viszont nem volt
sok bátorságom ezt muto-
gatni másoknak. Így csak
otthon titokban csiszol-
gattam a tudásomat. Pár
év elteltével úgy gondol-
tam, mégis felvállalom
tehetségem, és felraktam
egy videót a facebookra,
ott pedig rengeteg pozitív
visszajelzést kaptam, és
világossá vált számomra,

hogy nekem ezzel foglalkoznom kell.
- És mi történt azután? Mert az elhatározás
még kevés ahhoz, hogy énekessé válj!
- 2016-ban felkeresett a Kabai Művelődési
ház igazgatója, hogy lépjek egy fel egy he-
lyi színházban, ahol egyből énekes főszere-
pet ajánlottak. 4 éven keresztül kőkeményen
dolgoztam velük, hogy minél színvonala-
sabb előadást tudjunk nyújtani. A 4 év alatt
egy másik színitársaság is megkért, és oda is

2021-ben immár 13. alkalommal ren-
dezték meg – igaz, online – a Ceglédi
Gigasztárt.
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csatlakoztam. Sajnos, régen nem láttam ma-
gam olyan tehetségnek, hogy ehhez kapcso-
lódó iskolába tanuljak tovább, így bolti el-
adó lettem. Munka mellett dolgoztam mind-
két színháznak.
- Hogy tudod összeegyeztetni a szakmádat
az énekléssel?
- 2020 elején megnyertem egy énekver-
senyt Kiskunhalason is, ezt követte egy
nagy áttörés: bekerültem a Debreceni
Csokonai Színházba, ahol a Pál utcai fiúk-
ban vörös ingesként léphetek azóta is szín-
padra. Idén voltam Vácon egy énekverse-
nyen, ahol egészen a középdöntőig mene-
teltem, de csalódásra semmi ok, mert
ugyanebben az évben én állhattam a képze-
letbeli dobogóra a Ceglédi Gigasztárban.
Mindezek mellett dolgozok, de minden vá-
gyam az, hogy az éneklésből élhessek meg.
Remélem, ez a verseny is hozzátett egy lép-
csőfokot a vágyaim eléréséhez.
- Mi is reméljük! Kívánom, hogy minden
álmodat sikerüljön beteljesíteni.
- Természetesen ne feledkezzünk meg a töb-
bi „győztesről” sem. Bár mindenkinek nem
jutott helyezés, azt azonban elmondhatjuk:
itt mindenki nyert, még a nézők is! Ha most
mást nem is, egy kellemes hangulatú dél-
utánt, amikor végigpörgethették a
facebookon a Ceglédi Gigasztár oldalán
megjelent dalokat. Mert persze dönthetnek
ők is: szavazataikat leadhatják az oldalon a
legjobban tetsző énekesre. (egy like – egy
szavazat) December 11-én éjfélig lehet tá-
mogatni kedvenceiket.
De mielőtt a közönségdíj gazdára találna, a
zsűri is meghozta a döntését. A 47 indulóból

nagy feladat volt kiválasztani, hogy egyér-
telműen ki volt a legjobb, így több helyen
megosztva ítélték oda helyezéseket. A zsűri
elnöke, Szebeni Tamás, az RTL Klub fő-
szerkesztője az értékelésnél csak ennyit
mondott: „nehéz dolgunk volt” (és ehhez a
véleményhez csatlakoztak a zsűritársai is:
Bekker Betti, Csiszár Ági és Kecskeméti
Ági). Mi pedig hadd köszönjük meg a hősi-
es, kitartó munkát!

Végül álljanak itt az eredmények:
Manó kategória:
I. hely egyben a CEGLÉDI GIGASZTÁR IFJÚ
REMÉNYSÉGE:
Tou Madu
II. hely Kövesdi István Krisztián

Gyermek kategória:
I. hely megosztva: Bähr Szofi és Pigler Hanna Léna
II. hely Van der Burg Eleonor
III. hely Ács Dorottya Lilla

Ifjúsági kategória:
I. hely megosztva: Szőcs Emese, Mészáros Gábor és
Papp Leila
II. hely megosztva: Simon Évi és Rácz Evelin
III. hely Molnár Róza

Felnőtt kategória:
I. hely egyben a 2021-es év GIGASZTÁRJA díj tulaj-
donosa: Borbély József
II. hely megosztva: Oroszi Fanni és Orgován Dorina
III. hely Majoros Mirtill

Csoportos:
Gyermek kategória:
I. hely CZSZ lánycsapata és Kiss Balázs
II. hely Sasvári András és Sasvári Bálint
III. hely Vadmacskák

Ifjúsági kategória:
I. hely Ceglédi Zenés Színitanoda
II. hely Szabó Sarolt és Orgován Dorina
III. hely CZSZ fiúcsapata

Felnőtt kategória:
I. hely Orgován Dorina és Váczi Dominik
II. hely Tóth Regina és Tóth Gyula

Különdíjak:
A legjobb előadó díja: Bodnár Péter
A legjobb saját szerzemény: Horváth Gergő
Senior díj: Tóth Gyula
A legizgalmasabb női hang: Klement Erika
A legizgalmasabb férfi hang: Váczi Dominik
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Gondolat

gy könyvben olvastam egy két-
szavas fogalmat. Boldog elége-
detlenség. A lényege, hogy va-
laki nagyon el akar érni valamit.
Próbál érte küzdeni. Ha eléri a
célt, a boldog elégedetlenség

boldog elégedettséggé alakul át. Például egy
ember fel akar találni valami korszakalko-
tót. Többször kudarcot vallanak a kísérletei,
de ő mégse adja fel! Újabb kísérletbe fog és
egyszer sikerrel jár. Emlékezni fog a kudar-
caira bárki is? Ha sűrűn emlegeti őket, igen.
Elgondolkodtál már rajta, miért küzd sok mű-
vész depresszióval? Mert a tökéletes művet
akarja létrehozni. A költő, a festő és a szob-
rász soha nem fejezik be a műveiket. Csak
abbahagyják. Mindig látnak valamit az elké-
szült alkotásukon, amin még lehetne javítani,
formázni, csiszolni, átírni. De teljesen tökéle-
teset csak egy valaki tud teremteni. Isten. És
ő sem egy nap alatt teremtette a világot.
Izrael népe türelemmel viselte a vándorlást a
pusztában? Minél türelmetlenebbek voltak,
annál többet kellett menniük. Minél többet
panaszkodtak, annál több csapás érte őket.
Isten végig kísérte őket az útjukon és nekik
mégse volt elég a hitük ahhoz, hogy elfelejt-
sék a zsörtölődést és nyugalomra leljenek.
Ismerek olyan embereket, akik a legna-
gyobbnak és a legjobbnak tartják magukat a
szakmájukban vagy a hivatásukban. A gőg-
jükön a legtöbb ember nevet a hátuk mögött.
Ha több alázat lenne bennük, Isten segítené
őket, hogy valóban a legjobbak legyenek. Is-
ten az alázatos embert vezetővé tette, aki al-
jasságból panaszt tett rá, megbüntette.

Akkor Mirjam és Áron Mózes ellen fordultak
a kusita asszony miatt, akit elvett; egy kusita
nőt vett el (feleségül). Ilyeneket mondogattak:
„Vajon csak Mózessel beszélt az Úr? Velünk
talán nem beszélt?” Az Úr hallotta. Mózes
azonban nagyon alázatos ember volt, aláza-
tosabb, mint bárki a földön. 4 Mózes 12:1-3

Az Úr akkor alászállt a felhőoszlopban, a sátor
bejáratához lépett és szólította Áront és
Mirjamot. Ezek ketten előléptek. Az Úr így szólt:
„Halljátok szavamat! Ha valaki próféta közte-
tek, általában látomásban jelenek meg neki
vagy álmában szólok hozzá. De nem így (teszek)
szolgámmal, Mózessel. Ő mindenütt otthonos
házamban. Vele szemtől szembe beszélek, nem
pedig rejtélyesen. Igen, ő láthatja az Urat a ma-
ga valóságában. Hát hogy mertetek mégis szol-
gám, Mózes ellen szóbeszédet kezdeni?” S az
Úr haragja fölgerjedt ellenük. Amikor elment, s
a felhő eltűnt a sátor felől, lám, Mirjamot, mint
a hó, ellepte a lepra. 4 Mózes 12:5-9

Ezt olvasva döntsd el, mi éri meg jobban?
Panaszkodni vagy hinni?

Különdíjas lett Veres Tamás író-költő a több százezer példányban megjelenő ke-
resztény Mai IGE folyóirat pályázatán, melyen a Biblia által ihletett írásokkal ve-
hettek részt a beküldők. Tamás kiválasztott témája „Panaszkodsz, vagy hiszel?”
volt. A sorozat egyes részei olvashatók lesznek lapunkban is.

e

56

Alázat és törekvés a jóra



57

A jó anya
MARCSA, A HATALMAS ANYADISZNÓ, a hob-
binktól nem messze él. A gazdája nagyon
kényezteti. Nyáron a nagy hőségben slaggal
locsolta, hűsítette. Igen jól viseli így a hősé-
get, a keletkezett tócsában pedig úgy disznó
módjára fetreng és dagonyázik. A képen is
látható, hogy élelemmel is jól tartja a gazdá-
ja, aki elmondta, hogy tavaly 18 kismalacot
hozott a világra. Nem mind maradt meg,
csak 11 kis jószág. Most is várják, nemsoká-
ra elleni fog.
Legközelebb amikor arra jártam, már meg-
voltak a malackák, 16 darabot ellett, ebből
12-őt bírt szoptatni, 4 kismalacot a gazdák
cumisüveggel etették kecsketejjel, a gyere-
kek is segítettek cumiztatni. Szépen fejlődött
mind a 16. A második képen, már jól fejlő-
dött malackák látszanak. Itt a gyerekek nem
csak a tévé és a számítógép előtt ülnek. Van
csirkéjük, kacsájuk, birkájuk. Ló híján az
egyik délután láttam a három óvodás korú
gyereket szaladni a birka után, a 6 év körüli
nagyobbik elkapta és a birka hátára ült, pár
métert lovagolt rajta. Jó volt látni!

Sajnos, egyre kevesebb helyen tartanak már
jószágot. Azelőtt minden második háznál
volt baromfi és hízlalásra ólba zárt malac,
melyeket karácsony felé levágtak. Hadd ne
soroljam mennyi finom falat készült. Jó
szomszédok, barátok, kóstolóval kedvesked-
tek egymásnak, de ez már egyre ritkább.
Ahogy írtam e sorokat, nagyokat nyeltem a
régi finomságokra gondolva. Szerintem,
akik olvassák, gondolatban velem együtt fa-
latoznak. Remélem, karácsonyra mindenki-
nek jut az asztalra a hentesnél vásárolt alap-
anyagokból.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!

JÓZSI BÁ’

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.



zokban a napokban Augusztusz
császár rendeletet adott ki, hogy az
egész földkerekséget írják össze.
Az első összeírás Quiriniusz,
Szíria helytartója alatt történt. Min-
denki elment a maga lakhelyére,

hogy összeírják. József is fölment a galileai
Názáretből Dávid városába, Betlehembe.
Ugyanis Dávid nemzetségéből származtak,
hogy összeírják jegyesével, Máriával, aki már
áldott állapotban volt. Ottlétük alatt érkezett a
szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát,
bepólyálta, és egy barlang jászolában húzódtak
meg, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a közelben, a szabad ég
alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat a tolva-
joktól és farkasoktól. Egyszerre megállt előttük
az Úr angyala… Nagyon megijedtek. De az an-
gyal megszólította őket: „Ne féljetek! Nagy
örömet hoztam nektek és az egész emberiség-
nek. Ma megszületett a Megváltó, Krisztus Bet-
lehemben. A jele: „Találtok egy jászolba fekte-
tett gyermeket.” Ekkor a mennyei seregek vet-
ték körül az angyalt, aki dicsőítette az Istent:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békes-
ség a földön a jóakaratú embereknek!”
A látomás után a pásztorok így szóltak egymás-
hoz. „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk azt,
amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra kel-
tek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászol-
ban fekvő Gyermeket. Miután meglátták a Csa-
ládot, felismerték őket. Aki csak hallotta a pász-
torok beszédét, elcsodálkozott, és Mária meg
mindent emlékezetébe vésett. A pásztorok haza-
tértek a legelőjükre, dicsőítették és magasztalták
az Istent mindenért, amit tudtul adott nekik.
Nyolc nap elteltével körülmetélték a Kisdedet,
a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal ne-
vezte, mielőtt még Mária méhében megfogam-
zott volna. A tisztulás napjai után (ahogy a mó-
zesi törvény előírta), az Újszülöttet elvitték
Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és

ahogy a törvény előírta, hogy egy pár gerlicét
vagy két galambfiókát áldozzanak.
Lukács evangéliuma írt egy Simeon nevű igaz
és istenfélő emberről is, aki várta Izrael viga-
szát, és az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a
templomba ment. Amikor a Szülők a gyermek
Jézust bevitték a zsinagógába, hogy a törvény
előírásának eleget tegyenek, karjába vette és
áldotta az Istent. „Most bocsásd el, Uram
szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta
szemem üdvösségedet, melyet minden nép szí-
ne előtt készítettél, világosságul a pogányok-
nak és dicsőségül népednek, Izraelnek.”
József és Mária csodálkoztak azon, amit Jé-
zusról mondott az aggastyán. majd Simeon
megáldotta őket, és így szólt a Gyermek any-
jához, Máriához. „Íme, ő sokak romlására és
sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz,
amelynek ellene mondanak…”

a
58

Karácsony üzenete
Tudomány



59
Miután így eleget tett a Szent Család az Úr tör-
vényének, visszatértek Názáretbe. „A gyermek
pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és
az Isten kegyelme volt rajta.” A születés történe-
te röviden ennyi. Az evangéliumi krónika tükrözi
Lukács szakképzettségét, lévén orvos – a szá-
mára csak a legfontosabb tényeket foglalta össze.

***
Természetesen a négy evangélium részlete,
amit szokás a Születés evangéliumának nevez-
ni, sokkal szélesebb képet ad nekünk. Ha az el-
ső századok forrásait tanulmányozzuk, az em-
ber-Jézusnak mindennapjairól is sok mindent
megtudunk. A kereszténység első századai is-
mereteinket tovább gazdagították. Mondhatni
intézményessé vált a kereszténység, azzal
együtt, hogy hamar megjelentek olyan mozgal-
mak is, amelyek mára egyáltalán nem esnek
egybe a keresztény vallással.
Azonban mutatkoznak más zavarok is. A
Megváltó születése kapcsán a világias gondol-
kodás egyre több terhet rakott a betlehemi já-
szol Kisdedjének történetére, pedig még akkor
Ő kisgyermek volt. A felcseperedése egyre
több gondot okozott a Szüleinek is, de még in-
kább a hatalomnak. Jézus 12 éves korában
már vitapartnere tudott lenni a tudós rabbik-

nak, akikre már Lukács evangéliumában is
van utalás. A menekülésük Egyiptomba, ahon-
nan sok évszázaddal korábban Mózes kivezet-
te népét, érdekes szembe-kép.
No, azért e meghitt ünnepen nincs szándé-
komban teológiai, üdvtörténeti fejtegetések-
be kezdeni. Helyette inkább megdöbbenek
azon – nem gondolva a szándékosságra –
milyen módon és mértékben épült le a kará-
csony igazi története. A mézes, édeskés szo-
kások előtérbe kerülésében még talán nem
is látszottak a veszélyek, de a szent és pro-
fán kapcsolata bizony eltolódott a profán fe-
lé. Az ajándékozás hajszolása meg kiüresí-
tette az ünnepet. Hol van már a feldíszített
kóró vagy száraz ág, amely mellett az érző
szívek a Megváltóra és a hozzátartozókra
gondoltak és nem arra, hogy „mit kaptam és
mit adtam”...
A Covid járvány kijózanító is lehet, ha megért-
jük a tanulságait, így visszatérve az igazi kará-
csonyhoz, amelyben az embertársak egymás
iránti szeretete, és nem a drága (kinek miből is
telik rá? – kérdésem is) ajándékok hamis fénye
helyettesíti a magunk betlehemi csillagát.

ESDÉ



z 1754 és 1773 közt épült ba-
rokk stílusú templom védő-
szentje Szent Imre herceg. A
herceget ábrázoló oltárkép ere-
detileg Zigány Hedvig festőmű-
vész 1906-ban ké-

szült munkája. Ezt a képet
most Somos Éva restau-
rátor és Somos Gyula
festőművész megtisztí-
totta a későbbi átfestés
nyomaitól, illetve resta-
urálta. Pálos Frigyes a
Váci Egyházmegye
2019-ben elhunyt művé-
szettörténész prépostja
egész életében szívén
viselte az egyházi tulaj-
donban lévő műemlékek
sorsát, valamint szakér-
telmével segítette azok
szakszerű megújítását.
A tudós pap Somos
Gyulát kérte fel arra,
hogy a kis-
ecseti ol-
tárképet
k i e g é -
szítse.
A
S z e n t
I m r e
herce-
get áb-
rázoló

festmény a ceglédi művész munkájának
köszönhetően két kísérőképpel egészült ki,
s így egy hármasoltár középső része lett. A
bal oldali képen Somos Gyula első kirá-
lyunkat, Szent Istvánt festette meg, aki író-
tollal kezében Szent Gellért püspöknek,

Imre herceg nevelőjének tanácsait kö-
vetve, a fia számára írt Intelmek
megfogalmazásába mélyül. A jobb
oldali képen Boldog Gizella király-
né látható, aki a koronázási palástot
készíti. Gizellát Szent Adalbert
püspök buzdítja. Az így kialakított,
egységes keretbe foglalt kisecseti
oltár az egyszerű kis templom leg-
főbb dísze lett, tematikája első ma-
gyar királyunk szent családját állít-
ja elénk példaként.
Nem csak Árpád-házi szentjeink di-
cső példája mutatja számunkra az

örök hazába vezető utat. Nov-
ember elején, Mindenszen-

tek ünnepén és Halottak
napján mindazokra gon-

Advent első vasárnapján, november 28-án, a Nógrád megyei Kisecset község la-
kói régen várt ünnepre gyűltek össze. Marton Zsolt váci megyéspüspök megál-
dotta a település teljes körűen felújított katolikus templomát, melynek oltára
Somos Gyula ceglédi festőművész munkája nyomán született újjá. A megújult
oltárt Prokopp Mária művészettörténész is elismerő szavakkal méltatta.

a
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Bertalan Zita:
Lélekből festve

- HOGYHOGY LÉLEKBŐL? – kérdezem az al-
kotót, hiszen ő még csak nyolcadikos.
- Tetszik tudni az úgy van, hogy van fekete
napom, kék, rózsaszín.
A festményből az lát-

szik, hogy talán a távol-
ban süt a nap, de gyüle-
keznek a fekete felhők.
A fő téma egy fekete,
talán megégett fa. Va-
jon milyen napja van?
Szerintem kék. Vagyis örült a felkérésnek,
hogy fessen a Ceglédi Panoráma újságba, hi-
szen Zita szeret festeni, szinte minden nap
fest és több pályázaton is szép sikereket ért
el. Volt olyan pályázat, ahol értékes mobil-
telefont nyert. Festés közben boldog, száll,
repül, lendületesen, tudatosan használja az
ecsetet és bátran alkalmazza a tónusokat.
Egy pszichológiai elemzés szerint a kiválasz-
tott képen: borús, szomorú a fa ábrázolása.
Amit én látok rajta az az, hogy a készítője
nem zárta le a múltját, nem fogadja el a hely-
zetét. Jelenleg, igen megtört a lelkivilága.

Szenved belülről és a kiutat se nagyon találja.
Zita Csemőben, nevelőszülőnél lakik, sza-
vaiból úgy értelmezem, hogy szeretetben él,
törődnek vele. Persze vannak rózsaszín na-
pok is Zita életében, hiszen iskolájában, a
Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolában
empatikus, értő pedagógusokkal találkozhat,
barátai között vidám, huncut és pörgő. Min-
dig nevet és rajong kedvenc együtteséért,
szereti a szépet és „imád” festeni. Jó látni,
hogy van olyan tanuló, aki szívvel-lélekkel
fest, rátalált arra az útra, ahol lelkéből ki-
festheti, kisöpörheti a felgyülemlett fájdal-
makat. Hajrá Zita! Csak így tovább, talán
majd felnőtt életedben is még sok hasznát
veheted festőtudományodnak! KM

A hét festménye

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 es-
zközök tisztántartása • elvárások: „B” kategóriás jo-
gosítvány, autóvezetésben jártasság

KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHAVEZETŐ
– Albertirsa, Nagykőrös

Főbb feladatok: az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok
összeállítása, rendelése • napi kiszabatok készítése az élelmezés-
vezetési 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

doltunk, akik már nincsenek köztünk. Erre
az ünnepre készült el Somos Gyula festő-
művésznek egy másik, technikájában is kü-
lönleges alkotása, amely Cegléden a Kál-
vária temetőben családi síremlék. Az óke-

resztény hagyományokat felelevenítő mo-
zaik örök életre utaló jelképei minden arra
járóban reményt keltenek; minket is várnak
ők, akik előttünk járnak.

VÁGÓ KATALIN
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sport
z olimpiai második kötöttfogású,
87 kilós Lőrincz Viktor elmond-
ta, tehetséges fiatalokkal kell
küzdenie a helyéért.
„Folytatom, persze 87 kg-ban
sem adják majd ingyen a rajtle-

hetőséget, azaz lesz válogató mérkőzésem
bőven” – fogalmazott a Honvéd klasszisa,
aki vb-n szerzett ezüst- és bronzérmet, az
öreg kontinens bajnokságán pedig állt a do-
bogó csúcsán, nem beszélve további egy-egy

ezüst- és bronzmedáljáról. Viszont alaposan
feladhatja neki a leckét Takács István felnőtt
vb-ötödik helyezett, junior világ- és Európa-
bajnokunk.” – írta a Bors.

Folytatja a birkózást Lőrincz Viktor, már
készül a jövő áprilisban megrendezen-
dő Európa bajnokságra – erről cikke-
zett a borsonline.hu.

a
Lőrincz Viktor folytatja

Birkózó sikerek
NOVEMBER 20-ÁN SZOMBATON a zala-
egerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
tornacsarnokában rendezték meg a
serdülő korosztály, kötöttfogású or-
szágos bajnokságát. 11 bajnoki címért
39 szakosztály versenyzői küzdöttek.
A ceglédiek 8 fővel képviseltették ma-
gukat és a három érem mellett kettő
pontszerző helyet is megszereztek.

Eredmények:
38 kg 4. Kiss Rómeó, 5. Zatkó Gergő
62 kg 1. Józsa Attila, 3. Budai Ferenc
68 kg 2. Mizsei Milán

AZ ÉV UTOLSÓ UTÁNPÓTLÁS
BAJNOKSÁGÁRA került sor
szombaton a kaposvári Kör-
csarnokban a kadet korosztály
számára. A szabadfogásban le-
bonyolított bajnokságon a ceg-
lédiek két fővel képviseltették
magukat. A még serdülő korú
Mizsei Milán a 65 kg-ban
nagyszerűen birkózott az idő-
sebbek között. Két két gyors
tus győzelemmel jutott a súly-
kategóriája döntőjébe, ahol szo-
ros mérkőzésen maradt alul el-
lenfelével szenben.



Teqpong
arany!

CSODÁLATOS SI-
KERREL ZÁRULT
A TEQPONG
Masters 2021. A
világrangl is ta
nyolc legjobb
férfi és öt női já-
tékosa vett részt a
nem hivatalos vi-
lágbajnokságon,
ami meghívás
alapján történt.

Minden országot egy ember képviselhet ne-
menként. Kristóf, mint első kiemelt vett részt
a versenyen. A csoportmeccseken román és
észt ellenfelét is legyőzte 3:1 arányban. Az
elődöntőben a litván 2019-es világbajnokot
szintén 3:1 re verte. A döntőben végképp nem
hagyott kérdést, 3:0-ra győzte le a szintén
nagyszerű játékost, az osztrák Kiessling-et. CTV

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

Asztalitenisz eredmények
A „BUTTERFLY” VETERÁN NYÍLT RANGLISTA
Versenyt Gödöllőn rendezték meg novem-
ber 20-án. Péter Aladár korosztályában 8
páros és 15 egyéni induló volt a versenyen.
Egymás után a második országos versenyt
nyerte meg Aladár és egyértelműen látszik,
hogy korosztálya legjobbja.
Eredmény: Páros: 3. hely Péter Aladár -Juhász László(KSI)
egyéni: 1. hely Péter Aladár (Szuperinfó-CVSE)

A MOATSZ KUPA
ORSZÁGOS Ifjúsági
Egyéni és Csapat
Asztalitenisz verseny-
re november 26-27-én
került sor Gödöllőn.
Ócsai Máté – Huzsvár
Erik hiányzása miatt
– első kiemeltként vá-
gott neki a verseny-
nek. A döntőig sorra
neki jutottak a nehe-
zebb ellenfelek, míg a másik oldalon Krebs
Leventének(DVTK) könnyebb útja volt.
Máté vezetett a döntőben 2:0-ra majd
2:3,3:3.A döntő játszmát nagyon rosszul
kezdte és ez meghatározta a végjátékot is,
így 4:3-as vereség lett a vége.

Eredmények - Egyéni: 2. Ócsai Máté, 16 közé került Tótin
Kristóf; Csapat: 2. Szuperinfó CVSE (Ócsai Máté, Tótin Kristóf,
Unghváry András, Móricz Zsombor) Edző: Fodor Árpád
Leány egyéni: 32-es főtáblára jutott (Ungureán Dorka, Csór
Laura); Leány csapat: 5. Ungureán Dorka, Csór Laura,
Kecskeméti Cintia
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A CEGLÉDI SPORTMÚZEUM 2022-ben lesz
30. éve, hogy megnyílt látogatók előtt. A ki-
állító termekben és időközi feldolgozás alatt
több ezer relikvia és más tárgyi eszköz őrzi
a város sportjának több, mint százéves törté-
nelmi hagyatékát.
A több évtizedes, sikeres gyűjtő tevékeny-
ség azt igazolja, hogy a lakosság körében
még mindig fellelhetőek olyan emlékek,
amik részét képezik a klasszikus sport ceg-
lédi kibontakozásának és mindenkori fejlő-
désének sikereit.
Minderre büszkék lehetnek az elmúlt korok
generációi, ha csak a Tokiói Olimpiai Játé-
kok ceglédi vonatkozású ragyogó sikereire
is gondolunk.
A Kürti Béla Sporttörténeti Gyűjtemény ala-
pítványi kuratóriuma felhívással él az állam-
polgárok felé, akiknek birtokában bármilyen
sporttal összefüggő ereklye (kupa, serleg,
kisplasztika, érem, oklevél, sportszer, média,
foto stb.) fennmaradt, éljen felajánlással az
ország első és legszínvonalasabb sportmú-
zeuma felé.
A Cegléd, Gubody u. 9. szám alatt átadható-
ak a legegyszerűbb emléktárgyaktól a kü-
lönböző megjelölt, vagy anélküli díjakig.
Telefonon bővebb információ és egyeztetés
lehetséges - 06/30-214-0883).)
A jubileumi évben kiállításon mutatjuk be a
beérkezett relikviák válogatását és a legje-
lentősebb adományozókat megjutalmazzuk.

MAGYAR LÁSZLÓ vezető kurátor

Felhívás

12 arany - 4 ezüst -
7 bronz érem!

DECEMBER 4-ÉN A CEGLÉDI ASHIHARA Ka-
rate Sportegyesület 29 fővel részt vett az: I.
K. O. Kyokushinkai Stílusszervezet – BC
Halász Károly – Meghívásos Nemzetközi
Kyokushin Karate Bajnokságon, Cegléden.
A Magyar Ashihara Karate Szövetséget és
Cegléd városát képviselve, a következő
eredményeket érték el:

Kiss Zoltán I. Hely
Bogdán Vencel: I. Hely
Molnár Zalán: I. Hely
Tóth Szabolcs: I. Hely
Molnár József: I. Hely
Raffael István: I. Hely
Tamás Vanda: I. Hely
Búzás Domán Benett: I. Hely
Máté Miklós: I. Hely
Balogh Róbert Dániel: I. Hely
Kocsis Miklós: I. Hely
Mojem Bianka Elena: I. Hely

Bodor András: II. Hely
Gyivák Alex: II. Hely
Máté Szófia: II. Hely
Baksa Boglárka: II. Hely

Tóth Ferenc: III. Hely
Makula Péter: III. Hely
Juhász Dorka Etelka: III. Hely
Zbornik Teodór: III. Hely
Porcsalmi Dávid: III. Hely
Karai Szabolcs: III. Hely
Szabó Márk: III. Hely
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Két gyermek
versenygyőzelem

NOVEMBER 27-28-ÁN KERÜLT megrendezés-
re az IKMF (International Kettlebell
Marathon Federation) Nemzetközi Kett-
lebell Maraton Szövetség világbajnoksága
Franciaországban. A versenyen 16 ország
versenyzői képviseltették magukat köztük
hazánk is.
Majorosi-Lázár Anita edző, a Ceglédi
Kettlebell SE elnöke így számolt be a ver-
senyről:
„Majorosi Míra és Majorosi Bora értékelé-
sével kezdeném anyaként és edzőként is
rendkívül büszke vagyok! Bora 11 évesen vé-
gigcsinálta a 30 percet és 536-szor lökte fel
a 6 kg-os golyót!
Míra 13 évesen a 30 perc alatt 10kg-os
kettlebellel 422 szakítást csinált. Gyönyörű
technikával ami talán a legfontosabb, és
szép egyenletes tempóval óriási hajrával a
végén kiérdemelték azt az aranymedált!
Nem kisebb büszkeséggel néztem a két juni-
orom Trixler Zalán (13-15 év) és Monori
Bence (16-18 év) teljesítményét. Mindketten
30 perc hosszú ciklus versenyszámban in-

dultak 16 kg-al.
Zalán 379 ismétléssel,
Bence 272 ismétléssel
nyerte a kategóriáját.
És hát nem utolsósor-
ban veterán verseny-
zőm Vadász Judit
megint nagyot alakított,
14 kg-al 436 lökéssel
ismét a dobogó tetején
állt.” – számolt be az
edző.
Az edző maga is ver-
senyzett abszolút egyé-
ni rekordot állított fel a
20 kg lökés verseny-
számban. 515 ismétlés-
sel aranyérmet és
MSWC (Master of
Sports World Class)
nemzetközi nagymeste-
ri rangfokozatot ért el.

Győzelmekkel zárták
az őszt a Cápák

A NŐI KÉZILABDA NB II. ŐSZI zárófor-
dulójában Abonyban lépett pályára a Ceglé-
di Kék Cápák felnőtt, ifi és serdülő csapata.
A felnőttek rég nem látott remek formában
szinte állva hagyták a jó erőkből álló Pénz-
ügyőrt, a serdülők nagy csatában, az ifisták
pedig könnyedén győzték le az Emericus Se
korosztályos csapatait.

Eredmények:
Ceglédi Kék Cápák – Pénzügyőr SE U22 34 – 26 ( 19 – 9 )
Ifjúsági: Ceglédi Kék Cápák – Emericus SE 44 – 23 ( 22 – 9 )
Serdülő: Ceglédi Kék Cápák – Emericus SE 32 – 31 ( 16 – 14 )
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z aktív (izomzati) és passzív
(csontvázi) mozgási szervrend-
szer megbetegedéseinek diag-
nosztizálásában és kezelésében
nyújt segítséget a Lifemed OEP-
finanszírozott – tehát ingyenes –

ortopédiai szakrendelése, ahol a kimagasló
színvonalú ellátáson felül a gyógyászati se-
gédeszközök széles körét is elérhetik a páci-
ensek. A termékpalettán a TB által támoga-
tott termékek mellett az egészségmegőrzést,
az otthonápolást és a sportolást segítő eszkö-
zök széles köre is megtalálható.
Elérhetőek egyedi cipők, talpbetétek és
egyéb kiegészítők, stroke utáni rehabilitáci-
ós eszközök, ortézisek (olyan testközeli esz-
közök, melyek a test elveszett funkcióit pó-
tolják), protézisek.
Minden páciensünk számára a lehető legké-
nyelmesebb és leghatékonyabb módját biz-
tosítjuk a gyógyuláshoz OEP-finanszírozott
ortopédiai szakrendelésünkön.
Mikor érdemes az ortopédiai szakrende-
lést felkeresni?
Az ortopédiai megbetegedések jellemző tü-
nete a fájdalom. Ez lehet ízületi-, izom-
és/vagy csonthártya fájdalom. Az érzés nem
szűnik, tehát legalább három napig fennálló
panaszok esetén már érdemes orvoshoz for-
dulni. Főleg, ha éles vagy szúró jellegű a
fájdalom, és pihentetésre sem szűnik meg.
Éjszaka jelentkező, lüktető érzetű fájdalom-
mal sem érdemes várni.

Magánrendelőnkben a higiéniai és vírusbiz-
tonsági protokoll legszigorúbb betartásával,
biztonságban várjuk a gyógyulni vágyókat!
A járóbeteg ellátásban elérhető vizsgálatok:
✔�Teniszkönyök, golfkönyök
✔�Nyáktömlő gyulladások

(váll, könyök, csípő, térd)
✔�Futótérd, ugrótérd, pes anserinus szindróma
✔�Carpalis alagút szindróma
✔� Ízületi gyulladás
✔� Ízületi kopás
✔� Ízületi sérülés
✔� Ínhüvelygyulladás
✔� Hossz-, és harántboltozat süllyedés
✔� Lábujj deformitások
✔� Sarkantyú
✔� Csecsemők csípőszűrése
✔� Gyermekek gerinc-, és lúdtalp szűrése

☝� A szükséges gyógyászati segédeszközök
felírása!
Ne a fájdalommal, hanem az alkalommal éljen!
Vegye igénybe a Lifemed OEP-finanszíro-
zott ortopédiai szakrendelését, ahol dr.
Balázs László, ortopéd-traumatológus szak-
orvos vezetésével várjuk Önt!
Nálunk beutalóval, várólista nélkül kerül el-
látásra!

Bejelentkezés: +36 30 181 86 18

Nem csak kimagasló színvonalú, OEP
által támogatott ortopédiai szakren-
delésre jöhet a Lifemedhez, de szak-
orvosaink a segítségével a megfelelő
gyógyászati segédeszközöket is be-
szerezheti!

a
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