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Hírek

Választási körkép

a

A jogszabályok szerinti lehetséges legkorábbi időpontra, április 3-ra írta ki az országgyűlési képviselőválasztást, egyben a kormány által kezdeményezett
gyermekvédelmi népszavazást Áder János köztársasági elnök. A legfontosabb időpontokat, tudnivalókat és
az eddig nyilvánossá vált jelölteket is bemutatjuk.

z országgyűlési képviselők választása most is egyfordulós lesz, a választópolgárok pedig ezúttal is
két szavazattal rendelkeznek. Egyfelől voksolhatnak arra, hogy a saját egyéni választókerületükben
(szám szerint országosan 106) kit szeretnének képviselőnek. Cegléd és környéke a Pest megyei 12.
választókörzet része.
• A másik íven az országos pártlistáról a számukra szimpatikus pártok,
valamint
pártformációk valamelyikére
húzhatják
be az x-et.
Az országos listán
93 országgyűlési
mandátum
sorsa dől el.
• Azok, akik kérték – illetve kérik – a helyi választási irodától, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson, nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára
voksolhatnak. A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe.
• A hivatalos kampány a választást megelőző ötvenedik napon,
azaz február 12-én indul.
• Az egyéni jelöltek február 25-én 16 óráig gyűjthetik az
ajánlásokat az ajánlóíveken a választókerületben, amelyben
indulni szeretnének. A jelöltséghez az egyéni választókerületekben legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges. Az induló egyaránt lehet
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független vagy pártjelölt, egy választópolgár pedig több jelöltet is ajánlhat, ám egy
jelöltet csak egyszer.
• Országos listát kizárólag az a párt állíthat,
amelyik legalább tizennégy megyében és
Budapesten legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható.
A ceglédi központú Pest megyei 12. sz. választókerületben 3 indulóról tudunk egyelőre név szerint.
Bár hivatalosan még nem jelentették be, de
minden bizonnyal a Fidesz-KDNP színeiben
Földi László lesz a kormánypárti jelölt, aki
2010 óta bírja a polgárok bizalmát, mint országgyűlési képviselő. Első ciklusában még
Cegléd polgármestereként indult az országos
politikába és 2010 áprilisában 53,83%-kal
választották meg a lakosok. 2014-ben – a
törvényi változások miatt – már a parlamenti munkát választotta és a választásokon
44,05%-kal nyert. 2018-ban 51,64%-kal kapott bizalmat a választóktól.
Zágráb Nándor az őszi ellenzéki előválasztás győzteseként indul, mint az ellenzék közös jelöltje. A nagykőrösi önkormányzati
képviselő 1998-tól politizál, főként helyi
ügyekben. Egy alkalommal választották
meg a nagykőrösiek önkormányzati képviselőnek, akkor még a Fidesz színeiben, azóta minden választáson listán jutott be a testületbe. 2002-ben kilépett a Fideszből és
2003-ban belépett a Jobbikba. 2006-ben a
párt országgyűlési képviselőjelöltje volt, de
nem nyert parlamenti széket. Ezután kilépett
a Jobbikból és 2006-ban megalapította a
Jobb Nagykőrösért Egyesületet. 2017-ben

újra a Jobbikban kezdett politizálni. Jelenleg
a Jobbik Pest megyei elnöke.
A hatpárti ellenzéki összefogásban részt nem
vevő Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a
választókerületben. Ezt még szeptember 24-én
jelentették be, amikor Cegléden a Városháza
előtt tartott sajtótájékoztatót Bartha Barna, a
Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje. Programjáról nem sokat lehet tudni,
mert a sajtótájékoztató témája főként az oltás
kérdése volt. Január 23-án azonban Cegléden
lakossági fórumot tartanak, ahol bemutatják a
párt kormányfőjelöltjét is.
Ősszel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
„passzivistái” több megmozdulást is szerveztek Cegléden. A párt helyi képviselői akkor kérdésre elmondták: „indulni terveznek
majd a választáson jelölttel, akinek személyét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra”.
Mint a „viccpárt” ceglédi közösségi oldaláról kiderül január 23-án 19 órától online eseményt tartanak, ahol Kovács Gergő társelnök bemutatja majd a Pest megyei 12. körzet jelöltjét is.
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Hírek

Óévbúcsúztató csergetés

CEGLÉDEN MÁR HAGYOMÁNY, hogy Óévbúcsúztató karikásostor csergetésre várják a
hagyományéltetőket és a rendezvényre kilátogatókat december 31-én a Szabadság téren. A szervező Ceglédi Hagyományéltető
Baráti Kör elnöke, Bekő Dezső elmondta:
- Ezévben már hatodik alkalommal tartottuk
meg a csergetést, amelyre már az ország
minden részéből – Győrtől Szegedig és
Debrecenig –, sőt a határon túlról – Vajdaságból és Felvidékről – is jöttek a hagyományőrzők. A városi adventi rendezvénysorozat zárómomentumaként nagyon sokan eljönnek nézőként Ceglédről is – megtöltjük a
Szabadság teret. A látványos műsorban
ágyúszó, lovas zászlós felvonulás és 130
karikásostor csergetése is szerepel, de idén
először vadászkürtök is megszólaltak. A hagyományéltetők betyár, íjász, huszár vagy
csikósruhában vesznek részt a rendezvényen,
ami önmagában is látványosság. A kulturális kísérő rendezvények, például néptánc
ugyan idén elmaradt, de régi népi hangszerekkel – tekerőlanttal, citerával – fellépett
egy hagyományőrző házaspár. – mondta el

Bekő Dezső, aki
hozzátette: évente
több fesztiválon,
országos rendezvényen vesz részt
a 2015-ben alakult ceglédi egyesület, ahol népi
játszóházzal, íjászkodással, ostorcsergetéssel
és régiség-kiállítással hozzák közelebb a
múltat a mai generációkhoz. Tavasszal
Cegléden egy családi napot tervez az egyesület, ahol az íjászkodást és a karikás ostor
csergetést is ki lehet majd próbálni.

Elhunyt Kecskeméti Mihály

ÉLETÉNEK 84. ÉVÉBEN, JANUÁR 8-ÁN elhunyt dr. Kecskeméti Mihály. Ugyan nem
Cegléden született, de 70 éve élt a városban.
Ügyvédként dolgozott, de 2002ben a helyi politikában is szerepet
vállalt. Polgármester és önkormányzati képviselő jelöltként is
indult az akkori
választásokon.
CEGLÉD VÁROS OLDALA
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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

Újévi fogadás

ÚJÉVI FOGADÁSON KÖSZÖNTÖTTE január 7én a Városházán dr. Csáky András, polgármester a város vállalkozóit, intézményvezetőit. Ünnepi beszédében az elmúlt esztendőre tekintett vissza, és elmondta az önkormányzat idei esztendőre vonatkozó elképzeléseit.
A polgármester először a Covid-19 okozta
kihívásokról beszélt, és köszönetet mondott
az egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak.
- Még nem tudjuk, hogy mikor ér véget a
járvány és fontosnak tartom annak bemutatását, hogy a bajban nem vagyunk egyedül,
számíthatunk egymásra. Nagyon bízom benne, hogy ránk ceglédiekre talán nem vonatkozik Ferenc pápa közelmúltban tett nyilatkozata, mely szerint a társadalomban és a
világban a közömbösség kultúrája terjed és,
hogy minket nem érdekel, másokkal mi történik. Számomra az eddig felsoroltak sokkal
fontosabbak, mint az, hogy hány négyzetmétert aszfaltoztak le, vagy, hogy hány köbméter beton került az év során bedolgozásra a
különböző építkezéseken. – mondta el a polgármester.

Bezárt a Dobmúzeum

A CEGLÉDI DOBMÚZEUM OLDALÁN jelent
meg közlemény: „a Ceglédi Jazzdob Történeti Múzeum 2021. novemberétől határozatlan ideig zárva tart. A kiállítás újranyitásával
kapcsolatban időben értesítjük önöket. Addig is látogassanak el a múzeum weboldal-

CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!

ára, tegyenek virtuális sétát a drummuseum.hu oldalon.” – szól a közlemény.
Lapunk megkereste a múzeumot, ahonnan
azt az információt kaptuk, hogy „jelenleg a
háttérben dolgozunk a Dobmúzeum jövőjét
illetően, amint megszületik a gyűjtemény leendő formája, jelentkezünk.”
Mint ismeretes, a múzeum alapítója, Kármán Sándor 2021. október 30-án 71 éves
korában váratlanul elhunyt. A Ceglédi Dobmúzeum és a Nemzetközi Dobos- és Ütős
Gála alapítója, Kármán Sándor, Cegléd közismert alakja zenész és gyűjtő is volt, egész
élete a dob körül forgott. 2000 novembere
óta működik a ceglédi Dobmúzeum. A múzeumban négy földrészről gyűjtötték össze a
kiállítási anyagot, melyek a könnyűzene, a
jazz és a klasszikus zene ütőhangszereinek
fejlődését mutatják be 1900-tól napjainkig.
A gyűjteményben olyan ritkaságok találhatók, mint Peter Erskin amerikai jazzdobos
hangszerkiállítása.

Petőfi zenei díjra jelölték
Nagy Barnabást

LÁTVÁNYOS SHOW-MŰSORRAL, a magyar
könnyűzenei élet legjobbjaival várja a nézőit idén is a Petőfi Zenei Díjátadó. A Duna
Televízión január 23-án, vasárnap este kétórás gálaműsor keretében adják át az elismeréseket 11 kategóriában a hazai könnyűzene legjobbjainak. Az életműdíjat idén id.
Szakcsi-Lakatos Béla veheti át.
Az év férfi előadója cím jelöltje a ceglédi
Nagy Barnabás. Az énekes, gitáros, dalszerző,
a The Pontiac zenekar frontembere. Az együttes korábban angol nyelvű számokat készített,
de mára már magyarul születnek dalaik az
énekes-szövegíró Nagy Barnabásnak köszönhetően, aki a pandémia első hulláma alatt merült mélyebbre a hazai alter világában. Ahogyan korábban fogalmazott, valahogy átkattant az agya, és azóta csak magyarul születnek
meg benne a szövegek. 2021 októberében a
zenekar bemutatta Jöhet velünk bárki címmel
második nagylemezét, melyen már csak magyar nyelvű dalok szólalnak meg.

A fényfüzéres Szili
Cegléden járt!

DECEMBER 26-ÁN KÉTSZER IS LÁTHATÓ VOLT
Cegléden a karácsonyi díszbe öltöztetett ünnepi vonat „Szili”. Háromezer ötszáz led
égő borította karácsonyi díszbe a MÁV 431
150 pályaszámú mozdonyát. A fotók a
Nagykőrösön is áthaladó ünnepi szerelvényről az ottani vasútállomáson készítette
Maczkó Imre.

ELTE mentorprogram
a Táncsicsban

AZ ELTE MENTORPROGRAMJÁBAN résztvevő
egyetemisták a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolával együttműködve meghatározott
számú 6-7. osztályos kisdiákkal kezdte meg a
közös munkát, a közös élményszerzést.
„A program keretében az ELTE-s diákok támogatták a tanulóinkat, hogy sikeresebbek legyenek
a továbbtanulásban. A mentorok hetente 6 órában tartottak foglalkozásokat. Szabadidős tevékenységeket, kreatív, játékos, mozgásos foglalkozásokat, sporttevékenységeket, kirándulásokat
szerveztek. Intézményünk célja, hogy a pályaorientációs tevékenység minden életkorban az annak megfelelő formában készítse fel a tanulókat
a felnőtt életre, a továbbtanulásra, életpályájuk
megtervezésére. A hallgatók ebben is segítségünkre voltak pályaorientációs célú kirándulásokkal, önismereti tesztekkel.” – írta az iskola
igazgatója Rimóczi Gábor közösségi oldalán.
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Ceglédi Advent

EGY ÚJABB SIKERES RENDEZVÉNYT TUDHAT
maga mögött a Kossuth Művelődési Központ, a Városi Szilveszterrel lezárult a 2021.
évi Ceglédi Advent. – a szervező képösszefoglalóval és érdekességekkel mondott köszönetet a kollégáknak, partnereknek és az
ünnepi forgatagba kilátogatóknak.

„Pár érdekesség a rendezvényről: Összesen
43 programelemből állt a rendezvény. Forralt
bor készítő versenyünkre 11 csapat jelentkezett, bejgli és zserbókészítő versenyünkön 25
sütemény készült és karácsonyfa díszítő versenyünkön 27 csapat díszített fát. A karácsonyfa-díszítő versenyünkön elkészült fákhoz kollégáink még 3 fát díszítettek, így összesen 30
család ünnepét tettük szebbé, a cipősdoboz
akciónk keretén belül összesen 106 gyermeknek juttatunk el ajándékcsomagot.
A Ceglédi Galéria betlehemi jászol készítő
versenyt hirdetett, melyre 28 pályamű érkezett, melyekből kirakatkiállítást rendeztünk.
A Mikulás idén is leereszkedett a Református
templomból, de idén a megszokottól eltérő
módon egy gyönyörű háttér előtt lehetett vele fotózkodni.

A város adventi koszorújának gyertyáit a helyi egyházközségek képviselői gyújtották
meg minden vasárnap, minden hétvégén adventi hangversenyt tartottunk, Manóműhely
kézműves házunk minden hétvégén, illetve az
ünnepek között is várta foglalkozással a
gyermekeket.
Az újdonságként megjelenő óriáskeréknek
hatalmas sikere volt.
A két ünnep közt zajló QR-kódos Karácsonyi
Kalandséta játékot hirdettünk 10 helyszínnel, sok év kihagyás után újra megszerveztük
a Városi szilvesztert, amire egész estés programsorozattal készültünk.
A karácsonyfa díszítése és a fotófalnál kiállított madár Szűcs Anita keze munkája. A
Szabadság tér ünnepi fényeit a VÁRVAG
Nonprofit Kft.-nek köszönhetjük. Külön köszönet jár a Dél-Pest Megyei Szuperinfónak
és a Hobbi áruháznak a karácsonyfákért,
Petrovai Tamásnak az ajándékcsomagokba
szánt édességekért, az óriáskereket üzemeltető Féder Eriknek az ajándékjegyekért, illetve a Kossuth Művelődési Központ munkatársainak a 3 további karácsonyfáért, az
ajándékokért és a csomagok összekészítéséért!” – számolt be a Kossuth Művelődési
Központ csapata.

Infineon karácsony

AZ INFINEON TECHNOLOGIES CEGLÉD KFT.
és az Infineon Technologies Bipoláris Kft.
2021 adventi időszakában sem feledkezett
meg rászoruló embertársairól. Bár még mindig a koronavírus-járvány alakítja mindennapjainkat és ünnepeinket, de az Infineon
vállalatok ennek ellenére sem adják fel társadalmi szerepvállalásukat.
„Hagyományainkhoz híven az Infineon
Technologies Cegléd Kft. idén decemberben
is pénzadománnyal támogatta a ceglédi
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthont, ahol súlyos fogyatékkal elő gyermekekről gondoskodnak, akik
állapotuk miatt az ünnepeket is az intézmény falai között töltik. Az Infineon
Technologies Bipoláris Kft. idén a Tábitha
Ház és a Magyar Hospice Alapítvány számára nyújtott pénzadománnyal támogatást,
mely helyeken a gyógyíthatatlan betegséggel küzdők kapnak méltó segítséget.
A hagyományos közösségi ételosztásunk megtartását a világjárvány negyedik hulláma nem
tette lehetővé. Így vállalataink 2021 decemberében ismét 200 adag meleg ételt adományoz-

tak a Vöröskereszt által üzemeltetett Ceglédi
Hajléktalanszállónak. 5 napon keresztül biztosítottunk ünnepi fogásokat, melyek reményeink szerint meghittebbé teszik a karácsonyt.
Most is nagy lelkesedéssel készültek kollégáink a „Karácsonyi csoda” elnevezésű jótékonysági akciónkra. A Ceglédi Kistérségi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ segítségével ebben az évben is felkerültek a gyermekek kívánságai karácsonyfánkra, ahonnan pillanatok alatt el is vitték
munkatársaink, hogy akár egyénileg, akár
csapatokban teljesítsék a kéréseket. A korábbiakhoz hasonlóan 22 nagycsaládban élő
gyermek álma válhatott valóra, akik közül
sokan nem is maguknak, hanem testvéreiknek és szüleiknek kértek ajándékot.” – számolt be az Infineon sajtóközleménye.

Nagycsaládokat
ajándékoztak meg

NAGYCSALÁDOK RÉSZÉRE SZERVEZETT karácsonyi adományosztást és ünnepséget a „Közösségben Istennel” gyülekezet a Zakar és Társa Kft. támogatásával. A cég munkatársai karácsony alkalmából 10 db nagy értékű élelmiszerés ajándékcsomagot ajánlottak fel ceglédi és
környékbeli családok részére, melynek egy részét Zakar József cégvezető és Krizsán Ervin
gyülekezetvezető személyesen vitte el december
26-án délelőtt az érintettek otthonaiba, másik részét pedig a ceglédi Ipartestületi Székházban
megtartott délutáni istentiszteleten adták át.
A vállalkozó a meghitt ünnepségen elmondta, hálás munkatársainak, hogy a jelentős

összeget együtt felajánlhatták és játékokat,
ajándéktárgyakat hoztak, valamint a szervezésbe is lelkesen kapcsolódott be mindenki.
Az ünnepségen Orgován Dorina énekes és a
Közösségben Istennel zenészei és énekesei
működtek közre, amihez gyertyagyújtással a
közönség is csatlakozott.
Az angyalszárnyakon érkezett igehirdetésben elhangzott, az angyalok látogatásáról
szóló Bibliában leírt történet ma is aktuális:
Isten békessége velünk lehet a mostani zűrzavaros időkben is!

Egyszülős karácsony

TÖBB MINT KÉTSZÁZ NEHÉZ HELYZETBEN
lévő budapesti és vidéki egyszülős családnak segített karácsonyi kezdeményezésével
az Egyszülős Központ. A kezdeményezésben ismert helyi kötődésű embereket kértek
fel „karácsonyi nagykövetnek”.
Cegléden december 11-én a művelődési
központban Lőrincz Tamás olimpikon adta
át tíz egyszülős családnak egyenként 25 ezer
forint értékű tisztálkodási és tisztítószereket
tartalmazó csomagot. Az olimpikon testvérével Viktorral országosan is vállalta, hogy
arcai legyenek a karitatív akciónak.
Lőrincz Tamás a megjelenteket köszöntve,
elmondta: ünnepek előtt katonasportolóként
és magánszemélyként is jótékonykodnak,
mert fontosnak érzik a rászorulók segítését.
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Mivel maga is kisgyermekes szülő, így tudja, a mindennapok terheit még egy szülőpárnak is nehéz vinnie, egyedül pedig majdnem
lehetetlen feladat. Ezért tartották fontosnak
az egyszülős családok támogatását.

Mesekert Nyársapátnál

NYÁRSAPÁT KÜLÖNLEGES SZÍNFOLTJA, egy
igazi karácsonyi csoda a 441-es számú főút
melletti alapítványi park karácsonyi díszvilágítása, amit hálás szívvel köszönünk dr.
Évin Sándornak és mindazoknak, akik segítették a fák ünnepi díszbe öltöztetését, Öhler
Tibornak, Öhler Gábornak, és név nélkül
mindenkinek, aki tett azért, hogy most is létrejöhetett ez az országosan ismert és Nyársapátot is ismertté tevő egyedülálló díszvilágítás. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA
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Falinaptár Kocsérról

ELKÉSZÜLT A 2022-ES KOCSÉRI FALINAPTÁR,
ami megvásárolható a helyi üzletekben 900 Ftos áron. „Reméljük, sok helyi és vidéki lakásban, vagy akár a karácsonyfa alatt megtalálható
lesz az A/3-as méretű, színes, spirálozott igényes kiadvány. Ízelítőül megmutatjuk a jövő évi
naptár fotóit, amelyeket Kasza Csaba Lászlóné,
Kupor Tamás, Rudi Petitjean, Tajti Zsanett és
Utassy György képeiből állítottunk össze.” –
adta hírül a község közösségi oldala.

Nagyabony és Abony
testvértelepülés

DECEMBER 16-ÁN ÜNNEPÉLYES KERETEK
közt a Kultúra Házában írta alá a két település polgármestere, Gányovics Julianna
Nagyabony és Pető Zsolt Abony képviseletében a testvértelepülési megállapodást. A
két település a tervek szerint közösen indul
egy pályázaton, mely a határon túli magyarsággal való kapcsolatot erősíti.

Oklevél Csemőnek

A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG a napokban megküldte a Virágos Magyarország
verseny idei évi internetes közönségszavazásán elért I. helyezés tanúsításaként a Legvirágosabb Úti Cél oklevelet Csemőnek. –
erről dr. Lakos Roland polgármester számolt be a közösségi oldalán. Hozzátette:
„Már a nyáron is megköszöntem, most is köszönetet mondok mindenkinek, aki szavazatával segített bennünket az elismeréshez.”

Agroexpo nagydíj

ABONYI CSALÁDI VÁLLALKOZÁS a Komáromigép Kft saját fejlesztésű szárzúzó gépe nyerte az AGROEXPO nagydíját. – tette közzé
Pető Zsolt polgármester, aki személyesen gratulált és elismerő oklevelet adott át a vállalkozás vezetőinek január 11-én. Komáromi Béla
és fia Attila cége jelenleg 21 főt foglalkoztat és
folyamatosan gondolkodnak újabb fejlesztéseken. Ennek megfelelően pályázni is kívánnak
a közeljövőben. A polgármester további sikereket kívánt a fejlesztésben.
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Épül a Safari park

DR. CZIRA SZABOLCS POLGÁRMESTER jó
hírrel érkezett ifj. Richter Józsefhez, hiszen
a képviselő-testület döntött arról, hogy a
parkhoz bevezető utat Safari útnak nevezik
el. Nagykőrös polgármesterének ifj. Richter
József mutatta meg miként haladnak a munkákkal. Dr. Czira Szabolcs polgármester úgy
fogalmazott: hatalmas az előrehaladás, elismerésre méltó, amit elvégeztek. A park területére már állatok is érkeztek. Szelídségüket jól jelzi, hogy odajönnek az emberekhez
és szabadon megsimogathatók. A tervek
szerint már tavasszal megnyitja kapuit
Nagykőrösön a Richter Safari Park.

Útátadó

ÜNNEPI BESZÉDEKKEL ÉS SZALAGÁTVÁGÁSSAL
került átadásra a 4601-es (Pesti út) Nagykőrös Lyukas-hídtól az autópályáig tartó szakasza, Budapest irányába. A kivitelezést a
Duna Aszfalt Zrt. végezte a Magyar Közút

Nonprofit Zrt. beruházásában, a Kiemelt
Társadalmi Igények Program keretében újult
meg a 4601-es Budapest-Tiszakécske összekötő út 11,8 kilométeres szakasza több mint
2,2 milliárd forint értékben.
Az átadóra a Nagykőrös táblánál került sor
december 9-én. A megjelent érdeklődőket és
a sajtó képviselőit először dr. Czira
Szabolcs, Nagykőrös polgármestere köszöntötte, aki a beruházás megvalósulásáig eltelt
időszakot elevenítette fel beszédében és kiemelte, hogy elkezdődött a 441-es út
teljeskörű újjáépítése is. Beszédet mondott
Földi László, körzetünk országgyűlési képviselője (FIDESZ-KDNP) és Magyari
László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
megyei igazgatója is. A nemzeti szalag átvágásával és egy közös csoportkép elkészítésével zárult az átadó és nyílt meg az út az
autósok előtt hivatalosan is.

Hulladékfelszámolás
Nagykőrösön

JÓ ÜTEMBEN HALAD NAGYKŐRÖSÖN a
„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében az illegálisan létesült hulladéklerakók
felszámolása. – számolt be a nagykoros.hu.
Nagykőrös pályázatát
2021. december 9-én
részesítették támogatásban. Egy hét alatt
nemcsak hogy elindult
a megvalósítás, de több
mint 50 tonna (térfogatát nézve több mint 150
m3) hulladék már elszállításra is került. A
munkálatok eredményeként több mint 5000
m2 terület vált hulladékmentessé. A munkát 3 szállító és 1 rakodó munkagéppel
végzik és már a hulladékká vált betonelemek eltávolításához is a helyszínre érkezett
egy nagyteljesítményű munkagép. A tervezet szerint december 30-áig a végeznek a
teljes munkával a KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. munkatársai.
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Végre összeérhet a két
magyar gyorsforgalmi út

Adomány a kórháznak

A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ és
Rendelőintézet megkeresésére a Ceglédi
Szakképzési Centrum Digitális Közösségi
Alkotóműhelye a lélegeztetéshez használt
maszkpántokhoz rögzítőkapcsokat készített.
A lélegeztetőmaszk-pántokhoz használt
meglévő rögzítő elemek sajnos nagyon törékenyek, valamint pótlásuk nem megoldható,
nem beszerezhető a kórházak számára. Sürgős igény merült fel ezek pótlására. A kórház
megkeresésére a rögzítőkapcsokat megterveztük, majd 3D nyomtatóval elkészítettük.
A több mint 100 db elkészített rögzítőelemet
már használatba is vették, melyek fertőtlenítve, sterilizálva folyamatosan használhatók
lesznek.
DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY

A HÓDÚT KFT. ÉPÍTHETI MEG AZ M44-ES
gyorsforgalmi út utolsó, Kecskemét-Szentkirály közti szakaszát csaknem nettó 107 milliárd forintért. A szerződést várhatóan még idén
megkötik – tájékoztatta a beruházó Nemzeti
Infrastruktúrakezelő (NIF) Zrt. az MTI-t.
Az M44-es gyorsforgalmi út ezzel a szakaszszal kapcsolódik be az M5-ös autópályába. A
Kecskemét-Szentkirály közti szakasz 32,2
kilométer hosszú, 22,50 méter koronaszélességű lesz, 14 műtárgyat kell kialakítani.
Az építkezés az 5. számú főúton létesítendő
turbó típusú körforgalommal kezdődik, mely
biztosítja a csatlakozást az M5-ös autópályával a Kecskemét-Észak csomóponton keresztül. A szakasz elején egy egyszerű pihenőhely
épül. Nagykőrösig a keresztező országos utakat és földutakat az autóút felett, a 140. számú Cegléd-Szeged vasútvonalat a tervezett
autóút alatt vezetik át. A nyomvonal Szentkirály és Kocsér települések közigazgatási határát megközelítve, attól mintegy 600 méteres
távolságban halad; majd csatlakozik az épülő
Szentkirály-Lakitelek szakaszhoz. >>>

A Kecskemét-Nagykőrös közötti szakaszt
még M8 gyorsforgalmi útként tervezték, de
a forgalomba helyezésre már M44 gyorsforgalmi útként kerül sor – közölte a NIF, hozzátéve, hogy „a szerződés hatályba lépése a
forrástól függ”. Arra a kérdésre, hogy az
M5-ösbe való bekötésig ingyenes marad-e
az M44-es, és hogy mikor készülhet el a
„záró” szakasz, nem válaszoltak. MTI
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ban lesz még regisztráció nélküli oltás:
Kórházi telephelyen:
2022. január 27. csütörtök 14.00 – 18.00
2022. január 29. szombat 10.00 – 18.00
Rendelőintézeti telephelyen:
2022. január 21. péntek 14.00 – 18.00
2022. január 22. szombat 10.00 – 18.00
2022. január 28. péntek 14.00 – 18.00
Az 5-11 évesek gyermekek oltása továbbra
is csak regisztrációval vehető igénybe.

Képekben

3 tonna burgonya
adományba

MÁDI ZSOLT ABONYI MEZŐGAZDASÁGI vállalkozó a napokban nemes felajánlást tett. –
számolt be az abony.hu. „Ennek megfelelően összesen 3 tonna burgonyát adományoz
nehéz helyzetben lévő abonyi családok számára. Az élelmiszert 15 kilogrammos kiszerelésben osztják majd szét a lakosok közt, a
Családsegítő Szolgálat és a Karitász abonyi
csoportjának javaslatai alapján.”

Oltási akciók a kórházban

AZ OLTÁSI AKCIÓHETEK SIKERÉRE és az
omikron vírus magyarországi megjelenésére
tekintettel újabb regisztráció nélküli oltási
napokat tartanak a Toldy Ferenc Kórház oltóhelyein. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás
nélkül és helyszíni regisztrációval fel lehet
venni akár az első, akár az elmaradt második,
akár a megerősítő harmadik oltást. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki már 4
hónapnál régebben kapta meg előző oltásait.
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben
a kórházi telephelyen a következő időpontok-

CEGLÉDEN IS LÁTHATÓ VOLT A VÁROS feletti égboltot átszelő fényes adventi tűzgömb,
amely a Szabadság téri koncert alatt szelte át
az égboltot december 17-én este fél 8 körül.
(Az Időkép oldalán megosztott látványos videó Harkán készült a tűzgömbről)
FARKAS LÁSZLÓ KÉSZÍTETT FOTÓKAT Nagykőrösön, ahol a város felett repült el december 18-án a világ legnagyobb repülőgépe, az
Antonov An-225 Mriya (Álom) UR-82060.
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Közúti balesetek

KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI
ütközött össze december 9-én délután
Cegléden, a Munkácsy utca és a Déli út kereszteződésében. Az ütközés következtében
a személygépkocsi az árokba csúszott. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt.
FELBORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ december
25-én délután Abony közelében. A gépkocsi
forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, a kerekeire állították és áramtalanították a járművet, majd
megszüntették a forgalmi akadályt.
VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT egy személygépkocsi január 14-én délután Abonyban, az Újszászi úton. Az ütközés következtében az oszlop eltört. A gépkocsiban egy
ember utazott, önerejéből elhagyta az autót.
A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt.
ÚTESTRŐL LESODRÓDOTT, ÁROKBA HAJTOTT
és az oldalára borult egy személygépkocsi
január 14-én reggel Csemőn, a Ceglédi úton.
A gépkocsiban egy felnőtt és egy gyermek
utazott, mindketten a roncsba szorultak. A
ceglédi hivatásos tűzoltók a két embert a
roncsból kiszabadították, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet.
ÁROKBA HAJTOTT ÉS AZ OLDALÁRA BORULT
egy személygépkocsi december 27-én este
Cegléden, az Unghváry László utcában. A
gépkocsiban három ember utazott, mindanynyian önerejükből elhagyták az autót, a gép-

kocsi forgalmi akadályt okozott. A ceglédi
hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd megszüntették a
forgalmi akadályt.
HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT öszsze január 13-án délután Nagykőrösön, a
Pótharaszti úton. Az összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A nagykőrösi önkormányzati tűzoltók egy embert a roncsból
kisegítettek, majd áramtalanították és átvizsgálták a járműveket. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Tűzcsapot ütöttek ki

KICSAPTAK EGY TŰZCSAPOT a Pipa-HajnalNapkelet utcák kereszteződésében Nagykőrösön január 4-én. Az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös információi szerint „egy kamionos döntötte ki azt a tűzcsapot a Pipa-HajnalNapkelet utcák kereszteződésében, mely következtében a víz gyakorlatilag elmosta az
utcát, a szikkasztó árkok pedig megteltek.
Úgy tudjuk, hogy az elkövető ezután lazán
elhajtott a helyszínről. A helyszínre rendőrök
is érkeztek helyszínelni. A BÁCSVÍZ szak-

emberei megkezdték a víz elzárását, azonban
ezt több ponton meg kell tenniük, emiatt szakaszos vízelzárás várható, de a terület egészét nem fogja érinteni általános vízhiány.
Mint az képeinken is látható, brutális erővel
indult meg a víz, fel kellett, hogy tűnjön a
kamionosnak, hogy kidöntötte a tűzcsapot,
mindenesetre úgy tudjuk, hogy vannak helyszíni kamerafelvételek, így meglehet az elkövető.” – írta a nagykőrösi hírportál. A
helyreállítás idejére fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől az érintett szakaszon.

Poénból törték le tíz autó
tükrét Nagykőrösön

A NAGYKŐRÖSI RENDŐRÖK ELFOGTÁK azt a
18 éves fiatalembert és 16 éves társát, akik
„poénból” tíz parkoló jármű tükrét rongálták
meg, ezen felül kettőt el is loptak.
Autója megrongált visszapillantó tükréről tett
bejelentést egy nagykőrösi tulajdonos december 30-án hajnalban. Nem sokkal később
sorra érkeztek hasonló tartalmú bejelentések.

Négy nappal később a település egyik utcájában gondtalanul sétálgató fiatalok elé rendőrök
toppantak. A meglepetés ereje hatott, ellenállást egyikük sem tanúsított. Előállítás, kihallgatás következett. Az idősebb otthonában tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak. Beismerő vallomást tettek. Állításuk szerint együtt ötlötték
ki, hogy poénból autókat rongálnak, és lerugdossák a tükröket. A két, később lefoglalt alkatrészre semmi szükségük nem volt, ha már a
kezükben maradt, elvitték. A kocsik tulajdonosainak több százezer forintos kárt okoztak a
tettesek, ellenük lopás, garázdaság, valamint
rongálás miatt indult eljárás. Forrás: Police.hu

ITT EGY RAKÁS
LEHETŐSÉGED LESZ!
Logisztikai központunk téged vár!
Jelentkezz targoncásnak!

karrier.auchan.hu
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Halálos lakástűz

Kerékpárost ütöttek el

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 12-ÉN SZERDÁN
reggel nyolc óra előtt Cegléden az Árpád utca és a Selyem utca kereszteződésében, ahol
kerékpárost ütöttek el. A sérült középkorú
hölgy a mentők kiérkezéséig, közel 15 percig feküdt az út közepén. Eszméleténél volt,
de mozdulatlanul fekve maradt a hideg aszfalton, mert fájlalta a gerincét, nem akart
megmozdulni. A néhány percen belül kiérkező helyszínelő rendőrök meleg takaróval
takarták le.
A szemtanúk szerint a baleset oka az lehetett, hogy a még alacsonyan álló nap élesen
vakított a közlekedők szemébe és az autó
szélvédője sem volt megfelelően letisztítva.
Utólag – a balesetről készült videóból – kiderült, a hölgy szabályosan haladt kerékpárjával, amikor a félig fagyott szélvédőn át őt
nem látó sofőr elütötte. Az érintett útszakaszon elterelték a forgalmat. A mentők a sérültet hordágyon vitték el a helyszínről.
A család a baleset napján közleményt juttatott el lapunkhoz: „A videón is látható az
autó sofőr oldali ablaka le van húzva, még
pedig azért, mert le volt fagyva! Nem csak
az ablak, hanem a szélvédő is. Ezért a sofőr
nem vette/vehette észre a kerékpárral szabályosan közlekedő édesanyánkat, aki súlyos
gerinc sérülést szenvedett a baleset következtében. Tél van, ezért arra kérünk minden
autóst, hogy mielőtt elindul az autóval, olvassza le a jeget az ablakokról!”

DECEMBER 13-ÁN HÉTFŐN REGGEL HAT órakor riasztották a tűzoltókat, hogy egy kétszintes, száz négyzetméteres családi ház alsó szintjén lévő szoba gyulladt ki Cegléden,
a Vas utcában.
A riasztást követően perceken belül három
járművel tizenegy tűzoltó érkezett a helyszínre. Ekkor már csak kisebb tűz volt a huszonöt négyzetméteres szobában, ahol az
ágy, a bútorok és egyéb berendezési tárgyak
égtek, ám az egységek rövid idő alatt eloltották a lángokat – olvasható a Katasztrófavédelem közleményében. A tűzzel érintett szobában, az ágy mellett, a földön fekve egy
idős embert találtak a tűzoltók, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett
már megmenteni. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz
keletkezésének okát és a körülményeit.

Gázvezeték sérült meg

FŰKASZÁLÁS KÖZBEN MEGSÉRÜLT egy gázvezeték hétfőn délelőtt Cegléden, a Külső
Jászberényi úton december 27-én. A megsérült vezetékből szivárgott a gáz. A ceglédi
hivatásos tűzoltók lezárták a területet, feszítővágó segítségével összeszorították a vezetéket, ezzel ideiglenesen megszüntették a kiáramlást, majd biztosították a helyszínt a
gázművek kiérkezéséig. A végleges javításról a gázművek szakemberei gondoskodtak.
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Olvasói levél

Egy angyal az ügyeleten

KÉSŐ ESTE SZÖRNYŰ FÁJDALOM INDULT el a
derekam tájékán. Egyre csak fokozódott, végül már elviselhetetlenné vált. Autóba ültem, éjszakai orvosi ügyeletre mentem. A
nővérke látta rajtam mennyire szenvedek, s
sürgetve kopogott az orvosnak.
- Doktor úr, beteg jött!
Mosolyogva hívott be: - Jöjjön hamar, már
szóltam az orvosnak! Vesekő? Gondoltam.
Ahogy önre nézek,…. látom a fájdalmát.
Vállamra tette a kezét, s nyugtatott, hogy
mindjárt jobb lesz, kapok majd injekciót. Elmondta, hogy tudja milyen szörnyű ez. Ő is
megszenvedte már ezt a pokoljárást.
„Csak már jönne az orvos! Csak már kapnám a fájdalomcsillapítást!”– végig ez járt a
fejemben.
Jött és gyorsan megvizsgált. Egyértelmű
volt a diagnózis: vesekő.
Az injekció hamar segített. Csak köszönni

Mi lesz veled, Dobmúzeum?

NOVEMBER 19-ÉN TEMETTÉK EL Kármán
Sándort a Rákoskeresztúri Újköztemetőben. Őt,
aki a ceglédi dobmúzeumot, a dobosgálákat
megálmodta és világszerte ismertté tette.
Nagyszerű, töretlen életmű az övé. Nem
mindennapi kulturális alkotást hozott létre
Cegléden. A múzeum, az idén már 25. alkalommal megrendezett, a város határain is
túlnövő Dobos és Ütős Gála, valamint az
ezekhez kapcsolódó kiállítássorozatok,
workshopok, meg Kármán Sándor személye a város USP-je, azaz máshol nem található, nemzetközi vonzerővel rendelkező értéke lett.
A fejlődésvonal is töretlen volt. Láthattuk,
ahogy az ötlettől a koncepcióig felépíti az
egész rendszert, ahogy minden mozzanatot,
eseményt professzionálisan megszervezett
és kivitelezett. Ami megszületett, az ma már

tudom. Amikor hazaindultam, a nővérke
még utánam szaladt:
- Ha esetleg megint előjön a fájdalom, jöjjön
bátran, itt vagyunk!
Itthon már tényleg könnyebb volt. Elmúlt a
görcsölés, a testi szenvedés. Ami a lelkemet
is gyógyította, az az asszisztensnő mérhetetlen kedvessége. Leírhatatlanul jólesett a törődése. Sosem láttuk egymást, s mégis mintha valahonnan…,.de nem, tényleg nem találkoztunk még!
Elgondolkodtam. Vannak még ilyen jó emberek? Van még ilyen önzetlen kedvesség? Van.
…. Másnap éjjel sajnos megint az ügyeleten
kötöttem ki, s láss csodát, ismét ez a hölgy
volt ügyeletben. Azonnal intézkedett, s leírta a kórházi urológia rendelési idejét.
- Feltétlenül menjen ki! Ne várjon, ez nem
játék!
Szerettem volna, hogy Önök is megtudják,
ki ez a kedves hölgy? Kiderítettem a nevét:
Pásztorné Horvát Éva. Nekem csak Évike, a
kedves nővér.
Innen is üzenek Önnek, kedves Évike! Köszönöm a jóságát!
RIMÓCZI SÁNDORNÉ
Cegléd kulturális életének kitörölhetetlen része és talán a magyar jazztörténet aranylapjain is helye van. Kármán Sándor és alkotása a dobok világában egyedülálló, fölülmúlhatatlan és pótolhatatlan!
Így ismételten felmerül a címben jelzett fájó
kérdés: mi lesz veled Dobmúzeum?!
DR. HAJDU ENDRE
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Történet a hajléktalanszállóról

Segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja! – címmel jelent meg a ceglédi hajléktalanszálló közösségi oldalon egy bejegyzés az intézmény vezetőjétől Szlankó
Andreától, melyben egy fedél nélküli férfiről ír, aki nem volt hajlandó a szálló szabályait betartani, sőt kezet emelt a neki segíteni akaró dolgozókra.

mai napon történt, hogy telefonon megkeresett egy kedves
hölgy, és a segítségemet kérte.
Egy hajléktalanról volt szó, aki
napok óta az utcán tartózkodott,
a hölgy és néhány ismerőse segítették a fedél nélküli férfit. Azonnal megbeszéltük, mi szükséges az elhelyezéséhez a
járvány miatti szigorú
előírásoknak megfelelően.
Amikor kiderült a neve, az is kiderült, hogy
korábban
lakója volt
az
intézménynek
pár napig,
de magától – és szó nélkül – elment, mert
úgy érezte, nem tudja betartani a Házirend
alkoholfogyasztásra vonatkozó előírásait.
Az úr meg is érkezett, ittas állapotban. Mint
minden alkalommal, a szolgálatos kolléganő fel szerette volna venni az adatait, és tájékoztatni a Házirendről. Az úr viszont
fennhangon közölte, hogy nem hajlandó
megadni az adatait, nem hajlandó felvenni
maszkot, neki joga van itt lenni, nem mi fogadtuk be. Majd a hangzavarra az irodából
kilépő kollégámra kezet emelt, megfenyegette és közölte vele, hogy fogja be a száját.
Ezek után – természetesen – nem maradha-

tott az intézményben. Hogy miért? Intézményvezetőként elsősorban a kollégáimért
és az intézmény lakóiért vagyok felelős. A
mostani járványügyi helyzet a mi intézményünkre is nagy terhet ró mind fizikailag,
mind lelkileg. Ráadásul a hideg idő miatti
összezártság amúgy is konfliktushelyzet-teremtő, a kis problémákra, súrlódásokra való
reakciók
élesebbek,
robbanékonyabbak. Az
úr, valószínűleg nem
maradt volna sokáig
csakúgy,
mint korábban, de rövid idő alatt
is rengeteg
konfliktust
generált volna ezzel a viselkedéssel. Egy intézményben sokan laknak együtt, szükség
van toleranciára, alkalmazkodóképességre,
elfogadásra, és természetesen a tisztelet
megadására mind a többi lakó, mind az intézmény dolgozói felé.
Ez a mai csak egy a sok, szinte napi szinten
megeső történések közül, mellyel meg kell
küzdenünk emberként és szociális munkásként. Szívesen segítünk, amiben tudunk és
néha erőnkön felül, magánkapcsolatainkat
felhasználva oldunk meg krízishelyzeteket,
problémákat, életeket. Csak a segítséget el is
kellene tudni fogadni!”

m
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Kétlábú rókák Abonyban

Rendszeresek a lopások Abonyban, a
„kétlábú rókák”, a besurranó tolvajok
nagy károkat okoznak a lakosságnak.

egkereste lapunkat az
abonyi Kovács László,
akitől még december
közepén loptak a háza
udvaráról. Nemcsak az
dühíti fel az idős férfit,
hogy a javítás alatt álló traktorának vitték el
az alkatrészeit, de az is, hogy végül is megtalálta a szeméttelepen az ellopott eszközök
egy részét, de a tettes még sincs meg. A
rendőrség pedig ócskavas árában határozta
meg az ellopott többmilliós veterán traktor
alkatrészek értékét.
„Meddig kell tűrni még az abonyi lakosságnak a „kétlábú róka vagy rókák” lopásait?!
Történt, hogy a lakásom udvarán javítás
céljából szétbontott 60 éves traktorom alkatrészeit a kerítésen beugrálva tolvajok elvitték december közepén. Ez bűncselek-

mény! Feljelentettem a rendőrségen a tettest.
A rendőrség ki
is jött, elmondtam, hogy mit
vitt el a tolvaj:
hengerfejek,
kormányrudak,
önindítók, traktorhűtő! A rendőrség
szerint
mindössze 43
ezer forint az értéke, de ez ócskavasként értendő! Ha megvenném, milliós nagyságrendű tétel lenne,
egyenként! Évtizedek óta ezzel szántok–vetek, ezzel dolgoztam, tehát a munkaeszközemet vesztettem el.
Néhány nappal később az abonyi ócskavastelepen megtaláltam az eltulajdonított értékes vasakat. Ezek nem lakossági hulladékok, hanem ritka, veterán traktor alkatrészek, nem lehet öszszetéveszteni semmivel. Az ócskavastelepen kértem információt a leadó kilétéről, de nem kaptam, pedig az átvételkor könyvelik a
bevivő adatait is.
Van kamera is, de
nem mutatták meg
nekem a felvételt.
A tettes személyiségi jogai többet érnek, mint a nekem
okozott kár? Hetven

feletti nyugdíjasként nekem kell utánamennem a tolvajnak?” – mondta el a férfi,
akit megvisel, hogy a rendőrség január elején tárgyi és személyi bizonyítékok hiányában felfüggesztette a nyomozást, miközben volna itt nyom bőven.
„Most az ügyészségre kerül az ügyem, remélem újra elrendelik a nyomozást.” – reménykedik az abonyi gazda.

NEM TUDNI, HOGY VAN-E ÖSSZEFÜGGÉS a
fenti eset és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán közreadott hír között, de a rendőrség arról számolt be, hogy
letartóztattak Abonyban egy 50 éves férfit,
aki jó ideje, sorra követte el bűncselekményeket. Mint írják, „Abony város lakosságának kedélyeit sorozatos lopások borzolták
2020 nyarán. Lakásokba, élelmiszerboltba
surrantak vagy éppen törtek be, mindent vittek amiben értéket láttak.
A bűncselekménysorozattal kapcsolatba hozott 50 éves K. Zoltán, nem volt ismeretlen
a rendőrök előtt, korábban is követett el ha-

Megrongált okos wc

A KÖZELMÚLTBAN ÁTADOTT VÖRÖSMARTY
téri okos illemhelyet ismeretlen tettesek megrongálták. - ezt Ifj. Károly Ferenc önkormányzati képviselő a közösségi oldalán tette közzé.
„Elkeserítő…. Elszomorító…. Pozitív szemléletű embernek tartom magam, és igyekszem mindig előre mutató, fejlődő projekteket véghez vinni a körzetben is és minden
más területen is. Azonban annyira fel tud
dühíteni, hogy vannak emberek, akiket az
motivál, hogy valami jól működő dolgot
vagy bármit ami szép, vagy ami fejlődik, ostobán tönkre teszi! Kérdezem én: mire jó ez?
Ettől boldogabb lett az illető? Örömet okozott neki, hogy tönkre tudott tenni valamit,
amiért sokat dolgoznak más emberek és a
városnak elég sok pénzébe kerül?
Sajnos, a Vörösmarty téri wc-t valaki/valakik
megrongálták! Ellopták a tetején lévő riasztó
jelzőlámpa sárga búráját, illetve az egyik oldalon a kijelzőt szánt szándékkal betörték! Sebaj, ide is lesz kamera…” – írta a képviselő.
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sonló jellegű bűncselekményeket. A férfi
kezén 2020. október 14-én kattant a bilincs,
őrizetbe vették. Akkoriban hat bűncselekménnyel hozták összefüggésbe, kiderült,
hogy bűnös tevékenységét a 44 éves H.
Norberttel és egykori élettársával, a 43 éves
G. Évával követte el.
A bíróság K. Zoltán bűnügyi felügyeletét
rendelte el, megadva neki a lehetőséget,
hogy munkába járjon, társaival szemben lopás vétségének és lopás bűntette kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást a Ceglédi Rendőrkapitányság.
A férfi fittyet hányt a körülményekre, a jobb
élet reményében nem a munkát, inkább a számára egyszerűbbnek tűnő utat választotta, további lopásokból akarta fenntartani magát. A
nyomozás adatai szerint 2021 decemberében
Abonyban újra lopott. A rendőrök rajtaütöttek,
elfogták és előállították. Az azóta letartóztatott
férfival szemben több rendbeli lopás bűntettének, valamint többrendbeli lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság.”
Mint arról korábban beszámoltunk önkormányzati döntés alapján telepítettek okos illemhelyet az Újvárosi központi terére. A lakosság részéről régóta megfogalmazott
igény volt már egy nyilvános illemhely létesítése a területen, ahol játszótér, KRESZpark, bringapálya is van és számos rendezvény is itt talált otthonra. Az önkormányzat
egy automata okos illemhelyet alakított ki a
téren, amely télen 8 és 18, nyáron 8 és 20
óra között fog üzemelni.

ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
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A melléklet az újságból vágás nélkül kiemelhető!

és Környéke
Cegléd
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Iskolái
Suli melléklet

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!
A Ceglédi Tankerületi Központ vezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket! A következő oldalakon a ceglédi, a nagykőrösi és az abonyi térség iskoláinak bemutatkozásait olvashatják. Fontos döntés a megfelelő
intézmény kiválasztása az Önök életében, mi pedig abban a reményben készítettük el ezt a rövid ismertetőt,
hogy segítsük Önöket a legjobb lehetőség megtalálásában.
A 2021-es év is – ahogy sajnos a korábbi esztendő is - komoly próba elé
állította az iskolákat. Ezekben az években nehezebb lett a tanulók és a szülők helyzete is. Bár már nem kellett egységesen átállni a digitális munkarendre, a járványhelyzetben történő jelenléti oktatás sok fegyelmezettséget követelt, és megnehezítette az odafigyelést, a személyes kapcsolatok
megtartását. Intézményeink pedagógusai különösen sok figyelmet szenteltek a tanulók színvonalas oktatására, így jó szívvel ajánlom intézményeinket az Önök figyelmébe.
Remélem, a következő oldalakon bemutatkozó iskolák közül minden érdeklődő
szülőnek és tanulónak sikerül majd
kiválasztani a hozzá legközelebb
álló, a számára leginkább megfelelő intézményt és együtt reményeink szerint a vírusveszélytől is
megszabadulva indíthatjuk az új
tanévet 2022
szeptemberében!
FODOR GÁBOR
tankerületi
igazgató

25

26

és Környéke
Cegléd
2

022

Iskolái
Suli m elléklet

a

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola
Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola a 2022/2023-as tanévben öt induló osztállyal várja
a leendő elsős kis tanulókat!
„Teljes lelki élet zene nélkül
nincs.” – vallja Kodály Zoltán.
A több évtizedes múltra visszatekintő énekzene tagozat szinte eggyé vált az iskola nevével. A megújult ének-zene tagozaton az
emelt szintű zenei képzés mellett már első
osztálytól biztosítjuk a digitális kommunikáció, valamint az idegen nyelv oktatást a
tanulóink számára.
Az informatika orientációs osztályunkban
a digitális világban való eligazodást, a logikus gondolkodást és problémamegoldást segítjük. A számítógép és egyéb okos eszközök
használata ma már elengedhetetlen része az
információszerzésnek és így a tanulásnak is.
A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályban egész napos oktatási-nevelési formában

tanulnak a gyerekek. A mindennapos angolórák mellett az ének, rajz és testnevelés tantárgyak is az angolt erősítik. Az angol
nyelvtanulást anyanyelvi lektor is segíti iskolánkban.
A hagyományos tanrendű osztályunkban
kis lépésekben tartós és biztos tudás átadására törekszünk, amelyre a későbbiek során lehet alapozni. Módszereinket a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítjuk. Célunk az,
hogy a gyerekek szívesen vegyék kezükbe a
könyvet és örömüket leljék a tanulásban.
A Budai úti telephelyünkön aránylag
kislétszámú osztályokba várjuk a gyerekeket. A családias, fákkal övezett környezet
számtalan délutáni lehetőséget kínál az itt
tanulók számára, amely még inkább színesebbé, tartalmasabbá teszi az iskolában eltöltött időt.
Az induló osztályainkba regisztrálni tudnak
a www.ctmi.hu oldalunkon!

i
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„Várkonyisnak lenni jó!”
Suli m elléklet

skolánk, a Várkonyi István Általános
Iskola több évtizedes múltra tekinthet
vissza a matematika és idegen
nyelv emelt szintű oktatása terén.
2007-ben elnyertük az ÖKOISKOLA, 2016-ban az „Örökös ÖKOISKOLA” címet.
2014-ben neveztünk és lettünk „Boldog Iskola”, 2017 óta pedig minden évben kiérdemeltük az „Örökös Boldog Iskola” címet is.
A 2018-2019-es tanévben bevezettük a
Komplex Alapprogramot az alsó tagozaton,
amit már a felső tagozaton is alkalmazunk.
A Komplex Alapprogram jelszava: „Tanulni élmény!”, koncepciója pedig az
„Élménysuli”.
A 2022/2023-as tanévben az
elsős osztályaink mindegyikében lesz emelt szintű és általános tantervű nevelés-oktatás.

• Matematika emelt szintre
előkészítés (2 osztályban).
Magasabb matematika óraszám ad lehetőséget az elmélyültebb tudás megszerzésére,
a problémamegoldó gondolkodás kialakítására.
• Idegen nyelv emelt szintre
felkészítés (2 osztályban).
Elsődleges célja, hogy tanulóink játékos formában alapozzák meg, majd sajátítsák el az
angol vagy német nyelvet. A
magyar nyelv és irodalom tanítása kiemelt szerepet kap
ezekben az osztályokban.
Minden osztályban kiemelt
feladat, hogy tanulóink már a
korai életszakaszban megismerhessék a környezetvédel-

met, az egészséges életmódot, a természetvédelmet; elsajátítsák az ehhez kapcsolódó
tudatos magatartást és életmódot.

A leendő első osztályos gyermekek számára szervezett játékos „Csengőszó” foglalkozások időpontjait és további részletes tájékoztatónkat a www.varkonyisuli.hu, illetve
facebook oldalunkon olvashatják.

Örülnék, ha Önök is megismernék azt az érzést, hogy „Várkonyisnak lenni jó!” Várjuk Önöket a Várkonyi István Általános Iskola közösségében!
BÖGÖS ISTVÁN intézményvezető
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István EgyMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

egléden 1951 óta működik önálló
gyógypedagógiai intézmény. 2013ban Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménnyé váltunk.
Intézményünk a Losontzi István
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, amely Cegléden
a Buzogány utca 23. szám alatt található.
Intézményünk profilja óvodás korú gyermekek, általános iskolás és szakiskolás diákok
nevelése-oktatása, akik szakértői vélemény
alapján nyerhetnek felvételt Cegléd,
Nagykáta és Nagykőrös járások területéről.
Elsődleges célunk, hogy igazodjunk a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteihez, személyiségük és képességük fejlesztéséhez. A kulcsszó és a kiindulási alap az
egyéni differenciálás, egyéni megsegítés a
gyógypedagógia eszközrendszerével.
Intézményegységeink:

 Óvoda és Autista Óvoda
 Általános Iskola, Autizmussal Élők Isko




lája (Ceglédbercel)
Fejlesztő nevelés-oktatás
Szakiskola – Készségfejlesztő Iskola
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
Kollégium

A 2022/2023-as tanévben szakiskolánkban a következő képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Parkgondozó
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a hagyományőrzésre, így a tanév során számos
rendezvény keretein belül tartunk megemlékezéseket, ünnepségeket, vetélkedőket, versenyeket.
Tanulóink folyamatosan részt vesznek megyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredményeket érnek el. Szakiskolánk és készségfejlesztő iskolánk tanulói jelentős sikereket értek el az országos tanulmányi versenyeken.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk működése során a város általános és középiskoláival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Az óvodai és a kollégiumi intézményegység területén sikeresen működik a kutyaterápiás foglalkozás. Az autizmussal élő tanulók rendszeresen részt vesznek lovasterápiás foglalkozáson.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk 2020-tól az Oktatási Hivatal bázisintézménye.
FARKAS EDIT intézményvezető
Intézmény székhelye:
2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
Elérhetőségek:
Tel.: 06/53 310-141; +36-30/584-6198
E-mail: losontzi@losontzi.hu
Web: www.losontzi.hu
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zenetanulás világába
Suli m elléklet

Ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola az idei tanévben ünnepli
fennállásának 70. évfordulóját.
Itt indult el Pest megyében elsőként szervezett formában az állami zeneoktatás.
A hosszú ideje bázisintézményként működő
intézmény Pest megye egyik legnagyobb zeneiskolája. Tanulói létszáma 477 fő. A beiratkozó növendékeknek sokféle hangszertanulásra adódik lehetősége: zongora, gitár, hegedű, cselló, ütő, furulya, fuvola, klarinét,
szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba és magánének szakokon. Ügyesebb, ambiciózusabb növendékeinknek lehetőségük van,
hogy kamarazenei oktatásban részesüljenek,
vagy emelt óraszámban tanulják kedvelt zenei tantárgyukat, illetve zenei
pályára felkészülhessenek,
tanulmányi versenyeken vegyenek részt.
Intézményünk
hangszerállománya megyei
szinten is kiemelkedő, rendelkezünk megfelelő mennyiségű tanulói és
mester hangszerekkel. Az iskolánkba beiratkozott növendékek
2x30
perces
egyéni hangszeres főtárgy órán
vehetnek részt,
és 2x45 perces
szolfézs órán ta-

nulhatják a zenei-elméleti ismereteket. A legkisebbeknek játékos tanítással indítjuk el a
zene világával való ismerkedést. A gyermekdalokon keresztül fejlesztjük hallás- és ritmusérzéküket, amely koruknak megfelelően
sok-sok mozgással és játékkal történik. A zenei előképzőt már általános iskola 1. osztályától indítjuk.
A mese világával is összekapcsolt hangszerbemutató zenei előadásunkat május
14-én tartjuk, a felvételi alkalmassági vizsgák pedig június első hetében lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét tanulni vágyó fiatalokat, akik szívesen foglalkoznának a zene alapos megismerésével,
a zenei tudás, zenében való jártasság elsajátításával.

a
30

és Környéke
Cegléd
2

022

Iskolái

Együtt veled!
Suli m elléklet

SZENT KERESZT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
gyermekekért EGYÜTT vállaljuk a felelősséget minden nap,
EGYÜTT a győzelmekben és a
kudarcokban egyaránt. EGYÜTT
a szülőkkel és nagyszülőkkel,
EGYÜTT a tanítókkal, EGYÜTT

Istennel.
A „katolikus iskola” elnevezés összeköti a
gyermekeket, szülőket és családjainkat. Azokat, akik elfogadják és támogatják a keresztény szellemiség értékeit. Iskolánk tárt kapukkal várja a keresztény családokat és azokat, akik még nem döntöttek Krisztus mellett, de támogatják gyermeküket abban, hogy
keresztény nevelést és oktatást kapjanak.
A 2022-2023-as tanévben is három első
osztályt indítunk, amelyek megegyeznek abban, hogy biztos alapot adnak diákjainknak
a későbbi tanulmányaikhoz és az Élethez.
1.a osztály Magyar kultúra orientáció
(angol, vagy német nyelv): Magyar hagyományainkkal, szokásainkkal, a magyar történelem évezredeivel és a magyar nyelv
szépségeivel ismerkedhetnek meg a tanulóink a foglalkozásokon.
Leendő osztálytanító: Orosz Istvánné (Olvasás tanítása: Meixner-módszer szerint)

1.b osztály Természetbúvár orientáció
(angol, vagy német nyelv): A természettudományos, vagyis a teremtett világ értékeire, azok működésére és védelmére vonatkozó megfigyelések, gyakorlati foglalkozások
viszik közelebb a gyerekeket Földünk megismeréséhez.
Leendő osztálytanító: Bognárné Szabó
Csilla (Olvasás tanítása: Az egykori
Apáczai kiadó tankönyve alapján)
1.c osztály Infókaland orientáció (angol,

vagy német nyelv): Az informatika, vagyis
az algoritmikus gondolkodás alapjain elindulva, diákjaink megtanulják élményeiket
gyakorlati formában, információk keresésén
és összerendezésén keresztül megélni.
Leendő osztálytanító: Ócsai Annamária
(Olvasás tanítása: Az egykori Apáczai kiadó
tankönyve alapján)

Hittanórák: „Szent Keresztes” szellemiségünk alapja, hogy fontosnak tartjuk a pozitív
emberi tulajdonságok erősítését diákjainkban. Ilyenek például a szeretet, az irgalmasság, a kitartás, a sportszerűség, az önzetlenség, a szelídség, az alázat. Gyermekeink hetente kétszer tanulhatnak a kereszténységről,
nemcsak római katolikus, hanem evangélikus és református hitoktatás keretében is.
Idegen nyelvoktatás: mindhárom leendő
elsős osztályunkban elsajátíthatják tanulóink
az angol, illetve a német nyelv alapjait.
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A „Szent Kereszt” sajátosságai
Rengeteg élményt adunk a tanítási órákon,
valamint a délutáni és az iskolán kívüli foglakozásokon. Az érzelmi intelligenciára ható élmények (játék, megfigyelés, kísérlet, kirándulás, erdei iskola, tábor) könnyebben elsajátíthatóbbá, érthetőbbé és maradandóbbá
teszik a tananyagot, tehát felhasználhatóbbak lesznek a tanulmányok során, valamint
a nagybetűs életben.
A családi életre nevelés (CSÉN) órák is a
jövő emberét nevelik. Különböző témák,
szituációk játékos megélésére ad mintát, illetve fejlesztik tanulóink társas- és szociális
érzékenységét.
Második osztálytól furulyaoktatással is
hozzájárulunk tanulóink fejlődéséhez. A zene és a hangszer adta lehetőségek fejlesztik
az agy működését, valamint a kis kezek
munkáját.
A környezettudatos szemléletformálás

egyre több lehetőségét tárjuk fel iskolánkban: iskolakert, interaktív megfigyelések, kísérletek, szelektív hulladékgyűjtés, erdei iskola, sport- és lelki táborozások.
A magatartás és szorgalom jegyek mellett
szöveges értékeléssel biztatjuk tanulóinkat
és mutatjuk meg nekik a jó utat a társadalom
útvesztőiben.
Felsős évfolyamokon csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, valamint a
matematikát. Ezzel biztosítjuk tanulóink
egyéni haladását, tehetségük kibontakozását.
Iskolánk folyamatos megújuláson megy keresztül. Az épület külső és belső képének
változása a falak között folyó tanítás biztonságát, egészséges környezetét jelenti, míg
pedagógusaink folyamatos képzése az oktatás megújulását, színesítését adja.
Közösségünk ereje: az egymásra figyelés, a
segítés, az ösztönzés, kreativitás, nyitottság,
a mosoly, vagyis keresztény szellemiségünk
alapja: a SZERETET.
Szeretettel várjuk az érdeklődő
családokat és gyermekeiket!

További információk és érdekességek:
www.szkkio.hu, valamint a Szent Kereszt
Katolikus Általános Iskola facebook oldalán.

SÁGI ANIKÓ igazgató

a
32

és Környéke
Cegléd
2

022

Iskolái

Tanulás és diákélet a Gimiben
Suli m elléklet

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Dél-Pest megye egyik legizgalmasabb iskolája: régi, ám szellemisége, céljai nagyon is modernek. Hivatásunk, hogy a hozzánk járó diákok nyelveket tudjanak, hogy főiskolákra, egyetemekre jussanak
be. Folyamatosan fejlesztjük az informatikai eszközeinket, a szaktárgyi oktatást kiegészíti az eredményes nyelvvizsga-felkészítés.
Oktató-nevelő munkánk sikerességét mutatja, hogy jóval az országos átlag felett teljesítünk az országos kompetenciaméréseken,
végzős tanulóink 75-80%-a tesz közép vagy
felsőfokú nyelvvizsgát, többen két nyelvből.
Végzőseink több mint fele egy vagy több
tárgyból előrehozott érettségi vizsgával is
rendelkezik, illetve kiemelkedő az emelt
szinten eredményesen érettségizők száma.
Diákjaink számos országos és Kárpát-medencei versenyen érnek el szép sikereket, legyenek azok természettudományos vagy
pénzügyi témájúak. Továbbtanulási arányunk
kiemelkedő, az elmúlt években 90% körüli.

2022-ben induló képzéseink:
• a 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• a 8.-osoknak – három hagyományos négy
évfolyamos osztály, melynek keretén belül nyelvi (angol vagy német), matematikai és integrált természettudományos,
humán és informatika tagozat közül választhatnak a tanulók.

A művészeti tárgyak magas szintű művelésére is nagy gondot fordítunk, színes szakköri életünk van. Büszkék vagyunk a hagyományainkra, amelyek különlegessé teszik a diákéletet, amiért érdemes hozzánk
jelentkezni.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Ezt bizonyítja sok-sok
nálunk érettségizett sikeres volt diákunk,
akik különböző területeken, például az üzleti életben, a művészetekben, a sportban lettek sikeresek.
Várunk téged is a Gimiben!

33

és Környéke
Cegléd
2

022

Iskolái

Kinizsi Pál Gimnázium
Suli m elléklet

a

Iskolánkban számos ösztöndíj létezik,
melyről a honlapunkról olvashatnak többet.
Az érettségi vizsgák után többféle lehetőségük is van a diákoknak a felsőoktatásban,
hiszen az utolsó 2 évben emelt szinten tanulhatják azokat a tantárgyakat, amelyek
majd a továbbtanulásukhoz kellenek.
Várjuk azokat a diákokat, akik nyitottak és
szeretnék a bennünk rejlő lehetőségeket kibontakoztatni.

bony középiskolájaként a kisvárosok számos előnyével rendelkezünk: nyugodt környezet, ismerős gyerekek, szülők. A vidékiek igényeit is figyelembe tudjuk venni.

A 2022/2023-as tanévben induló képzéseink:
- 4 évfolyamos testnevelés tagozatos osztály
- 4 évfolyamos angol nyelvi tagozatos osztály indul.
A sport közel áll a gimnáziumhoz, megmozgatjuk az ifjúságot, túra vagy sportnap
keretein belül. Testnevelőink kiemelkedő
motivációval dolgoznak, mely megszeretteti a diákokkal a sportot.
Az angol nyelvi tagozatos osztályban a
magasabb óraszámú nyelvórákon, a diákok
megtanulják magabiztosan használni a nyelvet. Elhivatott kollégáink nemcsak felkészítenek a vizsgákra, hanem maguk is vizsgáztatnak, emelt szinten érettségiztetnek. A
gimnáziumban a 2. idegen nyelv a német.
Mindkét osztályban lehetőségük van a tanulóknak a Honvéd Kadét Programhoz csatlakozni. A választható érettségi tantárgy oktatása a MH 86. Szolnok Helikopter Bázisával együttműködve valósul meg.

Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071
STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
intézményvezető

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

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

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu
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Dózsa György Kollégium
Suli m elléklet

ceglédi Dózsa György
Kollégium a város
szívében helyezkedik el. A város öszszes középiskolája,
valamint a busz és a
vasútállomás is pár perc sétával
elérhető épületünktől. 1974 óta
nyújtunk otthont a közeli és távolabbi vidékekről érkező diákoknak. Szobáink 3 ágyasak, előterükben beépített szekrény és mosdó található. Emeletenként vizesblokk, két
tanuló, illetve tv szoba és teakonyha áll a diákok rendelkezésére.
A földszinten található az étterem. Napi 3szori étkezést biztosítunk az itt lakóknak.

A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az
SNI tanulók felkészülését gyógypedagógus
szakember is támogatja. A diákok lelki támogatására iskolai szociális segítő is rendelkezésre áll.
Kollégiumunkban jól felszerelt könyvtár is
megtalálható, ahol minden feltétel biztosított a nyugodt és alapos felkészüléshez.
Könyvtári állományunk közel 7ooo kötetes,
folyóiratok, számítógépek és internet segíti
a diákok tanulását.
A diákok szabadidejükben különféle szak-

köri és sportfoglalkozásokon is
részt vehetnek, használhatják a
kollégium kondi-termét.
A Diákönkormányzat közreműködésével hangulatos közös kollégiumi programokat, kirándulásokat szervezünk. Arra törekszünk, hogy a kollégisták második
otthonuknak érezzék intézményünket.
Várunk:
• ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.
Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet
bemutató képek találhatók honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu

Elérhetőségeink:
Címünk: 2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.
Tel.: 53/500-506; 30/578 41 51
e-mail:
dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk
szeretettel intézményünkben!
A 2022/2023-as tanévre új kollégisták jelentkezését a középiskolai felvételt követően várjuk!
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A „Közgáz” képzései

35

Suli m elléklet

ok szeretettel köszöntök minden
kedves érdeklődőt a Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és
Informatika Technikum dolgozóinak nevében. Néhány szóban szeretném bemutatni a választható
képzéseinket, illetve hogy miért is érdemes
a mi iskolánkat választani majd az általános
iskola befejezése után.
A 2022/2023. tanévben három kilencedik
osztály indítását tervezzük, egy-egy teljes osztályt gazdálkodás és menedzsment, valamint
informatika és távközlés ágazaton, egy osztályt pedig ágazatonként fele-fele arányban.
Gazdálkodás és menedzsment ágazaton angol
és német nyelv, míg informatika és távközlés
ágazaton angol nyelv oktatása zajlik. Annak
sem kell azonban kétségbe esnie, aki eddig
nem tanult angol nyelvet és az informatikát
szeretné választani. Az informatikai osztályokban az angol nyelv oktatása a korábban
tanult szinteknek megfelelően folyik kezdő és
haladó csoportokban. Az informatika ágazatra jelentkező németesek kezdő angolosként
elsajátíthatják a szakmai angol nyelvhez szükséges alapokat, emellett az informatika ágazaton tanulók is részt vesznek a pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatásában.
Informatikusaink elsajátítják a Cisco Hálózati Akadémia tananyagait, illetve lehetőség
van iskolánkban az angol Language Cert
nyelvvizsga letételére.
A technika szakkör, a színházlátogatások, a
múzeumi órák, a külföldi kapcsolatok, az országos versenyekre történő felkészítések, a
sportkörök és a diákrendezvények hasznos elfoglaltságot jelentenek a tanítási órákon kívül.
A technikumi képzés már mindenkinek öt
éves és a képzés során már kilencediktől elkezdődik a szakma tanulása évenként egyre
emelkedő óraszámú orientációs tárgyakkal.
Már kilencedik évfolyamon a diákok ösz-

töndíjat kapnak, mely később a tanulmányi
eredmény függvényében változhat is.
A 12. évfolyamot érettségi vizsga zárja közép- vagy emelt szinten a kötelező három
közismereti tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem). Az ágazatból
választott szakmai képzést a 13. évfolyamon
a nyelvi érettségi és a szakmai vizsga zárja,
amely emelt szintű érettségivel egyenértékű.
10. évfolyam végén az alapvizsga után gazdálkodás és menedzsment ágazaton választható szakma a Pénzügyi-számviteli ügyintéző és a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, az
informatika és távközlés ágazaton az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus és a Szoftverfejlesztő és –tesztelő.
A jelentkezés feltétele a központi írásbeli
felvételi vizsga. A jelentkezés után a felvételin összesen megszerezhető pontszám: 100
pont. Ebből 50 pontot az általános iskola 7.
évvégén és 8. osztályában félévkor kapott
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv érdemjegyek alapján (2x5x5 pont) adunk. További 50 pontot
a felvételi írásbeli vizsgán lehet szerezni,
magyarból 25 pontot és matematikából is 25
pontot. Pontegyenlőség esetén, a központi
felvételin elért pontszám dönt.
Remélem a következő tanévben az olvasók
közül minél több új „Közgázost” köszönthetek majd a tanévnyitón.
MIHÁLYI SZABOLCS igazgató
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Középpontban a szakképzés
Suli m elléklet

Ceglédi SzC Nagykátai Ipari
Szakképző Iskola a Tápió-vidék központjában, Nagykátán
1958-ban jött létre. Kezdetben a
környék iparosainak utánpótlása, képzése volt a fő feladata.
1972-ben az intézmény bővült, ekkor új épületbe költözött. A rendszerváltást követően
1990-ben már tizenhat tanteremmel rendelkezett az intézmény, majd 1992-től már az
akkori négy évfolyamos szakközépiskolai
képzés is megvalósult. Az iskola fő profilja
mindig is a szakképzés volt és ma is az.
2006-tól a Szakiskolai Fejlesztési Program
eredményeként módszertani- és eszközfejlesztés történt. Pedagógusaink továbbképzések keretében elsajátították a kooperatív és differenciált oktatás módszereit, valamint a korszerű
IKT eszközök használatát, mely tudásnak az
utóbbi években nagy hasznát vették.
A szakképzésben mindig is nagy hangsúlyt
kapott a gyakorlati oktatás. Az új szakképzési rendszerben a képzés már duális formában folyik. Az első évben az iskolában, tanműhelyi keretek között folyik a gyakorlat,
majd a sikeres ágazati alapvizsga után tanulóink oktatásába bekapcsolódnak duális
partnereink is. Itt a szakképzési munkaszerződés megkötése után, mint munkavállaló
tölti gyakorlati
idejét a diák.
Szakképző iskolai szakmai kimenetek: Villanyszerelő;
Festő, mázoló,
tapétázó; Kőműves; Asztalos; Divatszabó;
Épület- és szerkezetlakatos;
Gépi és CNC

forgácsoló; Kereskedelmi értékesítő; Pincérvendégtéri szakember. A szakképzésben tanuló diákjaink három év után szakképzettséget, majd újabb két év után érettségi bizonyítványt szerezhetnek. A technikusképzésben résztvevők pedig öt év alatt az érettségi
bizonyítvány mellett technikusi, szakmai
végzettséget is kapnak.
Technikumi szakmai kimenetek: Informatikai rendszer és alkalmazás-üzemeltető technikus; Szoftverfejlesztő és –tesztelő; Kereskedő és webáruházi technikus; Vállalkozási
ügyviteli ügyintéző.
Iskolánkban az utóbbi években jelentős felújítások valósultak meg. A főépület energetikai modernizációja, a mosdók felújítása, az
irodák korszerűsítése, új tankonyha, tanétterem kialakítása, valamint a Telefongyár területén lévő tanműhelyünk felújítása valósulhatott meg.
A testnevelés órákat a Városi Sportcsarnokban, illetve a Városi Gyógy- és Strandfürdőben tartjuk. Így a technikusi osztályok számára az úszás oktatása is része a szakmai programjuknak. 2020-21-es tanévtől lehetőség van
a testnevelés órák keretein belül, illetve szakkör formájában, a sportlövészet oktatására is.
Intézményünk hiányszakmát tanuló diákjai
már évek óta részesülnek ösztöndíjban,
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melynek mértéke szakközépiskolában 10-50
ezer forintig terjedhet. A 2020-21-es tanévtől
azonban már a technikumba és a szakképző
osztályokba járó tanulók is kapnak ösztöndíjat, melynek mértéke 10. évfolyamtól kezdődően tanulmányi eredményhez kötött. A
szakképzési munkaszerződést kötött szakközépiskolai tanulók 10. évfolyamtól kezdve
már munkabért kapnak, melynek bruttó öszszege a mindenkori minimálbér 60%-a.
Iskolánk kiemelt figyelmet fordít tanulóink
segítésére, az életre és a szakmára történő

felkészítésre. Az SNI és BTMN határozattal
rendelkező integráltan oktatható tanulók segítésére fejlesztő pedagógus áll az iskola alkalmazásában. Iskolánkban a nevelésre,
életmód- és mentálhigiénés tanácsadásra
legalább akkora hangsúlyt fektetünk, mint
az oktatásra. Célunk, hogy az iskolába érkező fiatalokat segítsük beilleszkedni egy új
közösségbe, ösztönözzük a tanulásra, majd a
diákjaink elégedetten, legalább egy szakmával a kezükben kezdjék meg a pályájukat az
iskolai évek után.

iért pont a „Bem”?
Azért, mert folyamatosan fejlődő, megújuló,
egyre vonzóbb infrastruktúrájú iskolaépületekben lehet tanulni.
Azért, mert az iskola által kínált szakmákkal
biztosan el tud helyezkedni a frissen
végzett tanuló, hiszen a szakmai kínálatunk megalkotásánál figyelembe
vesszük a környező munkáltatók
munkaerő-piaci igényeit.
Azért, mert jól felkészült, tanulócentrikus oktatók várják a tanulókat.
Azért, mert a tanulóink a szakmai
gyakorlatot valós munkahelyi körülmények között sajátíthatják el a
duális partnereknél.
Azért, mert a szakképzés rendszerében akár technikumban, akár szakképző iskolában mindenki szakképzési ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elérheti a
százezer forintot. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egy összegben kapja meg a tanuló.
Természetesen tisztában vagyunk azzal,
hogy a pályaválasztás előtt álló általános iskolás tanulók és szüleik nehéz döntés előtt
állnak, ezért próbálunk meg segítséget nyújtani Önöknek, hogy könnyebben tudjanak

eligazodni a lehetőségek között.
Engedjék meg, hogy bemutassuk a Ceglédi
Szakképzési Centrum Bem József Műszaki
Technikum és Szakképző Iskola szakmakínálatát a 2022/2023. tanévre. Erre azért van
szükség, mert a mai rohanó világban nemcsak a technika és a technológiák fejlődnek

m

Tanulj szakmát a „Bem”-ben!

dinamikusan, hanem a szakmák is folyamatosan megújulnak és nemcsak a nevükben, de
a tartalmukban is, ezért is tarjuk kiemeleten
fontosnak, hogy Önök minél jobban megismerhessék az általunk kínált szakmákat.
A következő tanévre az alábbi technikumi
ágazatokra, illetve szakképző iskolai szakmákra iskolázunk be tanulókat.
A technikum 5 éves, amelynek első két évében a közismereti tárgyak mellett ágazati
szakmai ismereteket adó képzést kapnak, az
ezt követő három évben a tanulók duális
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képzésben is részt vehetnek munkaszerződéssel, így a képzés alatt a tanulók plusz jövedelemhez is juthatnak.
A technikumban tanuló tanulóink négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségi
vizsgát, a technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.
A 13. évfolyamon a sikeres vizsgákat követően a tanuló két végzettséget igazoló bizonyítványt kap: érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet.
Technikum 9. évfolyamára az alábbi szakmákra hirdetünk felvételt:
Elektronika és elektrotechnika ágazat
(elektronikai technikus, ipari informatikai
technikus).
Gépészet ágazat (gépgyártás-technológiai
technikus).
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
(mechatronikai technikus).
Szépészet ágazat (fodrász, kozmetikus technikus).
Rendészet és közszolgálat ágazat (közszolgálati technikus).
2022. január 24 - 28.

ÍZi Ebédrendelés
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RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220
MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet megěŘƆǛƆ čƞƸƪźƖƪźŕźţ Ȍȑ ŰƖñŀĴ ŕƸŘĔĻěƪƆ ěŘ
• napi megrendelés ð ƞǛñŘŘłƪñƞŀ ţðƓůƪ
šěĴěŘƆǛƆ šƲţŕðţðƓůţ ðĔĻðƪŰ Řě ȌȎɊȋȋɮŀĴ
FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával,
illetve OTP SZÉP-kártyával lehetséges
ĜƪěŘƞǛñŘŘłƪŰ ŕůŘŘĜĴñţŕţñŘ ðǛ Ȍɐ ƞǛñŘŘłƪñƞŀ
ţðƓůţɐ
hŃơǞôśśŅƭôơ !Ğķśğėɏ !ĞķśğėďĞƙĐĞśɏ vóķǔŘƉƙŽơɏ
Nyársapát, Pilis területén belül, 13:30-ig.

A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, iskolánk
facebook oldalán (https://m.facebook.com/
bemcegled/), vagy személyesen lehet érdeklődni a 06-53/505 350-es telefonszámon.
Mindenkinek kívánok jó döntést és sikeres pályaválasztást!
FERNENGEL KATALIN igazgató

4. hét 2022.01.24 - 01.28.

www.izimenu.hu
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A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, amelynek végén
ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak,
az azt követő két évben pedig duális képzés
folyik, elsősorban munkaszerződés keretén
belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség
esti munkarend szerint az érettségi, majd akár
a technikusi képzettség megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az alábbi szakképesítésekre iskolázunk be tanulókat: villanyszerelő; hegesztő; gépi és CNC
forgácsoló; mechatronikus karbantartó;
központifűtés- és gázhálózatrendszer- szerelő; festő, mázoló, tapétázó; kőműves;
asztalos; divatszabó és rendészeti őr.
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Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel
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A szakmatanulásé a jövő
Suli m elléklet

Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola Budapesttől
70 km-re, Cegléden a városközpontban található. Tevékenységünk középpontjában a minőségi
oktató- és nevelő munka áll, mely biztosítja
tanulóink kompetenciáinak fejlesztését a
szülők, a munkáltatók és a munkaerőpiac elvárásainak megfelelően.
Iskolánk két tagozaton kínálja képzéseit:
A technikumi tagozaton a kereskedelem, a
turizmus-vendéglátás, valamint a közlekedés és szállítmányozás ágazatban (logisztikai technikus) is 5 éves képzésben tanulhatnak nálunk a diákok közismereti és
szakmai tantárgyakat. A négy kötelező
közismereti
tárgyból tesznek
érettségit a diákok,
a technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló, - kézhez kapja
az érettségi bizonyítványát és a technikusi
végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
A másik tagozaton, a szakképző iskolában
három év alatt szerezhető szakmai végzettség. Egy osztályban kereskedelmi értékesítőket képzünk, a vendéglátó szakmákban 11 cukrász, pincér-vendégtéri szakember és
szakács osztályt indítunk.
Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt

követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy
akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhában, tanétteremben mester szakoktatóktól
sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat,
majd munkaszerződéssel folytathatják a
gyakorlatukat külső munkahelyeken. Iskolánk mintegy 50 kereskedelmi és vendéglátó-egységgel áll kapcsolatban, ahol élőmunkában tapasztalhatják meg a szakmák követelményeit. Arra törekszünk, hogy a szakma
iránt elkötelezetteknek a jövőben ismét legyen lehetőségük külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételre is, ahol a
szakmai tudásuk
mellett
az
idegennyelvi tudásukat is magasabb
szintre emelhetik.
Több évtizedes hagyomány, hogy diákjaink szép sikereket érve el öregbítik iskolánk hírnevét a gyakorlatorientált megmérettetéseken, az országos szakmai tanulmányi versenyeken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és változatos programokat kínál tanulóink számára, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük
van többféle sportágban sportversenyeken
részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a
városi rendezvények lebonyolításába, akár
színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendezvények vendéglátós tanulóink által történő
lebonyolításáról legyen szó.
Az érdeklődők további információkat szerezhetnek az alábbi elérhetőségeken:
www.cegledikersuli.hu,
www.facebook.com/cegledikersuli

i
40

és Környéke
Cegléd
2

022

Iskolái

A Török iskola szakmai kínálata
Suli m elléklet

skolánk névadója, Török János 1996ban volt 150 éve annak, hogy létrehozta Cegléd mellett a Szőkehalmi
Gazdaképző Intézetet. 6 év után átmenetileg megszűnt a gazdaképzés,
de egy évszázaddal később, 1954-ben
újra megerősödött az igény a szakma
oktatására, a térség mezőgazdasági szakemberképzésében egy bázis jellegű iskola újrateremtésére.
A Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola eddigi fennállása alatt sokféle igényt elégített ki:

Mottónk:
„Ha most
nem jössz
a Törökbe,
életed nagy
lehetőségét
h agyod ki
örökre!”

mezőgazdasági technikusokat, növénytermesztőket,
állattenyésztőket,
állategészségőröket képzett. 1987-től a párhuzamos osztályok egyike állattenyésztő- és
állat-egészségügyi technikus képzésre,
majd 1992-től általános mezőgazdasági
technikusi képzésre váltott. Utóbbi képzési forma helyére lépett 1998-tól a környezetvédő technikus szak.
1975-től profilbővítésre is sor került: megkezdte működését szakiskolai szinten az
egészségügyi szakdolgozók képzése. Az
1982/83-as tanévtől kezdődően a magasabb
igényeknek megfelelően szakközépiskolai
képzésben vehettek részt az egészségügyi pályát választó fiatalok. Majd az 1997/98-as tanévtől a megszűnő szakközépiskolai képzést a
humán érettségit adó képzés váltotta fel.

Képzési kínálatunk
a 2022-2023-as tanévre:

Technikumi szakmáink: 5 év
 0001 Mezőgazdasági technikus (Állattenyésztő vagy Növénytermesztő szakmairánnyal)
 0002 Gyakorló ápoló
 0003 Kertésztechnikus (Dísznövénytermesztő, virágkötő vagy Gyógynövénytermesztő vagy Gyümölcstermesztő vagy
Parképítő és -fenntartó vagy Zöldségtermesztő szakmairánnyal)
 0004 Környezetvédelmi technikus (Hulladékhasznosító, -feldolgozó vagy Igazgatás vagy Környezetvédelem vagy Természetvédelem szakmairánnyal)
Szakképző iskolai
szakmáink: 3 év
 0005 Gazda (Állattenyésztő vagy
Lovász vagy Növénytermesztő szakmairánnyal)
 0006 Kertész
 0009 Szociális ápoló- és gondozó (új
képzésünk)
Új tagozataink: 4 év
 0007 Sportgimnázium
 0008 Általános gimnázium (emelt természettudományos)
Elérhetőségek:
2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
Tel.: (53) 310-945; Fax: (53) 310-759
e-mail: iskola@tjszki.hu
web: http://www.tjszki.hu
OM azonosítónk: 910008
BÁCSKAI JÓZSEF igazgató

•
•
•
•
•

www.pimi.hu

A 9-12. évfolyamig általános képzés folyik
párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve. A 12. évfolyam végén érettségiznek
magyar, matek, történelem és természettudományos tantárgyból. A 13. évfolyamon
idegen nyelvből és szakmai tantárgyból.
A 13. évfolyamon érettségi bizonyítványt és
szakmai végzettséget is kapnak.
A szakmai végzettség azonosító száma:
4 02 15 09 Táncos II. (szak megjelölésével)
Választható idegen nyelv: angol, német
Szakmai idegen nyelv: francia és angol
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem
partnerintézménye!
Jelentkezni 3-as tanulmányi átlagtól lehet!
Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi
elbeszélgetés alapján.

Szakok és tanulmányi kódjaik:
0004 színházi táncos,
0005 kortárs - modern ‒ táncos,
0006 néptáncos

Képzési idő 5 év

TÁNCOS szak

Szakgimnázium 9. évfolya

•
•
•
•
•
•

www.pimi.hu

Nyilvántartási szám: 20/2955/2001
OM azonosító: 200185
Intézmény telephely kódja: 002
E-mail: pimititkarsag@gmail.com

Ne habozz!
Jelentkezz hozzánk!

kodnak arról, hogy tanulóink sikeres érettségi vizsga után, művészeti szakvizsgát
tegyenek, vagy tovább tanulhassanak!
Emelt szintű érettségi felkészítő és nyelvvizsga felkészítő, akár egyénileg is!
Kollégiumi elhelyezés biztosított!
Ingyenes képzés. Ingyenes korrepetálás,
Személyre szabott fejlesztés és tehetséggondozás!
Magánórák biztosítása!
Speciális felkészítés az óvodapedagógus,
pedagógus, egyéb felsőoktatási és művészeti továbbtanulásokra!

• Kiváló pedagógusok és művészek gondos-

„AMIT CSAK NÁLUNK-,
AMIT CSAK TŐLÜNK
KAPHATNAK MEG:

www.pimi.hu

BEISKOLÁZÁSI tájékoztatót és szülői
értekezletet tartunk 2021. november 20-án
(szombaton) 9 órakor. Helye az iskola aulája:
(Cegléd, Széchenyi út 16.) Bejelentkezés
írásban, a titkárság e-mail címén:
pimititkarsag@gmail.com

BEISKOLÁZÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

Művészeti Iskola, Gimnázium
Szakgimnázium és AMI
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Szakgimnázium 9. évfolyam

SZÍNÉSZ szak
Képzési idő 5 év

Szak megnevezése
és tanulmányi kódja: 0007
színész II. ( színházi és filmszínész)
4 02 15 07

GIMNÁZIUM
9-12. évfolyam
Képzési idő 4 év

Választható tagozatok és kódjaik
0001 sport tagozat
0002 humán és dráma tagozat
0003 általános tagozat

• 3,5-ös, vagy a feletti tanulmányi átlaggal
lehet jelentkezni.

FONTOS! Kollégiumi elhelyezés biztosított!

Tanulóink a 12. évfolyam elvégzését követően
érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi
után lehetőségük van felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy ha akarnak,
maradhatnak iskolánkban szakmai képzésen.
Emeltszintű oktatást biztosítunk minden
tárgyból, amire a tanulónak a továbbtanuláskor szüksége lesz!
A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell
tenni magyarból és matematikából.

A 9-12. évfolyamig általános képzés folyik
párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve. A 12. évfolyam végén érettségiznek
magyar, matek, történelem és természettudományos tantárgyból. a 13. évfolyamon
idegen nyelvből és szakmai tantárgyból. A
13. évfolyamon érettségi bizonyítványt és a
szakmai végzettséget is kapnak.
A szakmai végzettség azonosító száma: 4 02
15 07 Színész II. (szak megjelölésével)
Választható idegen nyelv: angol, német
Szakmai idegen nyelv francia és angol
Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi
elbeszélgetés alapján
Jelentkezni 3-as tanulmányi átlagtól lehet!
Szakmai gyakorlat biztosított.

www.pimi.hu

•
•
•
•

www.pimi.hu

•

•

•
•

Választható nyelvek:
Első idegen nyelv: angol, német, francia,
spanyol
Második idegen nyelv: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz (szakkörként kínai)
A gimnáziumi tagozaton tanulóinknak
alapszintű művészeti képzésben is részt
kell venni! (néptánc, társastánc stb.)
Sporttagozaton az élsportolóknak egyéni
tanrendet biztosítunk!
Saját sportegyesületünkben leány röplabda és fiú futsal versenysportra van lehetőség!

tem partnerintézménye!

• Iskolánk a Károli Gáspár Református Egye-

Működésﬁlozóﬁánk

A nevelő-oktató munka minden területének a
TANULÓK fejlődését kell szolgálnia! Olyan embereket kell nevelnünk, akik hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek alkalmazkodni
a kor követelményeihez, nyitottak az új dolgok
befogadására és képesek az önművelésre. A
magyar nyelv és kultúra ápolása, szolgálata, tudatos vállalása, egyfajta küldetéstudat legyen a
részükről. Gondoskodik arról, hogy növendékeink elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, valamint a választott hívatás magas színvonalú
elméleti és gyakorlati anyagát. Fontos emberi
értéknek tartjuk - erre neveljük Őket - az állandó
intellektuális fejlődés igényét, a közösségbe való
hatékony beilleszkedés képességét és az egészséges életmód iránti igényt, a környezettudatos
életvitelt, a művészi és szakmai tisztességet, a
hivatás iránti alázatot. Valljuk, csak a tisztességes
munka hozhat boldogulást! Intézményünk országos beiskolázási körű, ezért ha igény van rá,
kollégiumi elhelyezést is biztosítunk!

SZAKMAI GYAKORLATI HELY BIZTOSÍTOTT!

www.pimi.hu
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Bemutatkozik a Református iskola
Suli m elléklet

Ceglédi Református Általános Is- mekek részéről is nagyon közkedvelt. A pontos
kola és Óvoda a 2022/23-as tan- és folyékony idegennyelvtudás ma már nemévben 3 elsős és egy előkészítő csak a továbbtanuláshoz, hanem a későbbi, felosztály indítását tervezi:
nőttkori boldoguláshoz is elengedhetetlen. EbIskolaotthonos művészeti jel- ben a képzésben a gyerekek kiemelten magas
legű képzésünket közel húsz óraszámban tanulják a nyelvet: a heti öt nyelvéve indítottuk útjára.
óra mellett a testnevelés, a rajz és a technika
Az akkori célkitűzéseink ma is aktuálisak, hi- oktatása is a választott idegen nyelven zajlik. A
szen a játékos foglalkozásokkal nemcsak az képzés egyik különlegessége, hogy heti egy aliskolába való beilleszkedést tesszük kalommal nyelvi lektor is segíti a gyermekek
zökkenőmentesebbé, hanem a gyerekek ér- nyelvtanulását és a nyelvtanárok munkáját.
deklődési körét is szélesíteni tudjuk. A tanítá- A lektor, anyanyelvi szinten beszéli az adott
si órák mellett ezért különböző művészeti te- nyelvet, így azáltal, hogy a gyerekek autenrületekkel ismertikus forrásból
tetjük meg tanuhallják a nyelvet,
lóinkat. Ezek a
javul a beszédérdráma, az énektésük és a kiejtézene, a furulya, a
sük is. Az osznéptánc és a
tály tanítói Jótöbbféle kézműnás-Tamasóczki
ves technikák.
Dóra, Ondokné
Hajas Istvánné és
Virág Nóra és
Monori Ildikó taBaloghné Görög
nító nénik szereErika lesznek.
tettel várják a kisdiákokat. „Nem a tudásban van a boldogság, Az évek óta eredményeAz idegen nyelvi osztály hanem a tudás megszerzésében.” sen működő, családias
(angol vagy német nyelv,
EDGAR ALLAN POE
légkörű, kislétszámú elősakk, LEGO-Matek) oszkészítő osztályunkba
tályfőnökei Lukácsiné Bíró Márta és Törökné Tóthné Gutpintér Anikó és Szuda Jánosné taVeres Mária tanító nénik lesznek, akik játékos nító nénik várják a gyerekeket. Rengeteg eszmódszereikkel és kedvességükkel fogják elva- közzel, sok mozgással, izgalmas feladatokkal
rázsolni a gyermekeket. A sakkal és a LEGO készítik fel a gyermekeket a kudarcmentes ismatematikai alkalmazásával külön tanórákon kolakezdésre. Különösen odafigyelnek az
ismerkednek meg a gyerekek. Ennél a mód- egyéni képességek megtalálására, kibontaszernél különösen érvényesül a játszva tanulás koztatására. Foglalkozásaikat sok-sok közös
elve, hiszen ezek a játékok kortól és nemtől játék, együtt átélt élmények jellemzik.
függetlenül kiváló iskolai (...és otthoni) játékok A helyzetre való tekintettel online működnek
is, amelyek eredményesen képesek fenntartani Sulivárós alkalmaink. A leendő elsős tanító
a gyerekek motivációját.
nénik, nyelvtanárok által tartott játékos készA 2022/2023-as tanévben is indítunk két taní- ségfejlesztő foglalkozásokat email-en videó
tási nyelvű osztályt, angol-magyar, illetve formájában tekinthetik meg a jelentkező
német-magyar nyelven. A szülők és a gyer- nagycsoportos óvodások.
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Tanulj szakmát a Gubodyban!
Suli m elléklet

piacgazdaság fejlődése, az Európai Unióhoz való csatlakozás új
kihívást jelent a magyar társadalom munkaképes tagjainak. Azt
szeretnénk, hogy nyelvtudásukkal, szaktudásukkal, műveltségükkel, élethosszig tartó tanulási képességükkel tudjanak megfelelni a munkaerőpiac
új, gyorsan változó követelményeinek.
Iskolánk, a Gubody Ferenc Technikum,
Szakképző Iskola és Szakiskola 2007 óta
vesz részt a szakképzésben, képzéseink államilag finanszírozottak és mindegyik szak
esetén államilag elismert szakképesítést
nyújtanak. Célunk a munkaerőpiacon hasznosítható, kompetens szakképesítés megszerzése.
Iskolánkba a 2022-23-as tanévben is várunk
minden tanulót, nem kizáró ok, hogy hátrányos helyzetű, különböző tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő (SNI, BTM, HHH), akik nappali tagozatos képzés keretén belül szeretnének érettségit, szakmát szerezni.
Az új szakképzésben sokféle irányból érkező fiatal számára teszi lehetővé, hogy a
szándékaihoz és készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást sajátíthassák el.

A Gubody Ferenc Technikum,
Szakképző Iskola és
Szakiskola
kínálata a 2022-23-as
tanévre:
A

Technikum

5
Az első két évágazati
ismereteket adó képzése
után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanuló szerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a
képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres
vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét
igazoló oklevelét.
TECHNIKUSI KÉPZÉS

ÉVES.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Logisztikai technikus kód: 0001

A logisztika, a szállítmányozás
Magyarországon az egyik legnépszerűbb és
legkeresettebb szakmák közé tartozik. Tudjuk, hogy a logisztikának óriási szerepe van
a modern világunkban, hiszen minden gazdasági folyamatot az idő és a hely határoz
meg.

Szakképző iskola

A SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3 ÉVES. Az első év
ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősor-

Szakiskola

45

A SZAKISKOLA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
tanulók iskolai nevelése, oktatása céljából a
többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt
együtt haladásra képtelen tanulókat készíti
fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a
munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

ban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi
vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.
Építőipari ágazat
Festő, mázoló, tapétázó kód: 0011
Szociális ágazat
Szociális ápoló és gondozó kód: 0012

Ösztöndíjrendszer
A szakképző iskolában mindenki ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban a szakképző iskolában is elérheti a minimálbért.
Az ösztöndíj egy részét az eredményes vizsga után egy összegben kapja meg a tanuló.

Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai
tanműhelyben vagy tanműhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél valósul meg. A
további két évfolyamon 10-11-ben gazdálkodó szervezetnél történik munkaszerződés
keretében.

Építőipari ágazat
Szobafestő kód: 0021
Fa és bútoripar ágazat
Asztalosipari szerelő kód: 0022
Kreatív ágazat:
Textiltermék összeállító kód: 0023
Turizmus-vendéglátás ágazat
Szakácssegéd kód: 0024

Felvétel - Technikum és Szakképző Iskola
A rangsorolás feltétele a 8. évfolyam első
félévének sikeres teljesítése. A rangsorolás a
7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak átlaga alapján történik.
Szakiskola
Fentieken túl, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján.
Elérhetőségek:
2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.
Telefon: 06-53/500-574
E-mail: info@gubody.t-online.hu
www.gubody.hu
OM: 201038
FÖLDVÁRI-VINCZE ILDIKÓ Igazgató
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és Környéke
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Érdemes a ceglédi

Iskolái

Örkényi Úti Általános
Suli m elléklet

álunk az alsó tagozat 1-4. évfolyamán „a tanulás játék és a
játék is tanulás”, így aztán
minden tanuló készségszinten
megtanul magabiztosan

• olvasni (értő olvasás),
• írni,
• számolni,
• kommunikálni (egyéni és közösségi szinten).

Nálunk a felső tagozat 5-8. évfolyamán a
gyakorlatias, életszerű, használható tudás
és ismeret átadása a cél, hogy tanulóink
hasznos és elismert polgárai lehessenek
majd szűkebb és tágabb környezetüknek.
Nálunk egyénre szabott módszertani fejlesztéssel segítjük a tanulók előrehaladását,
mindenki számára saját ütemének megfelelő differenciált oktatás keretében.
Nálunk a gyerekek
egyéni képességeinek
felismerése és fejlesztése kiemelten fontos
feladat minden pedagógus számára, ezért az élményalapú oktatás és az aktív tanulás vár tanulóinkra.
Nálunk a tanulók egyéni sikere a közösség
sikere is, ezért mindenkinek biztosítjuk,
hogy lehetősége legyen kibontakoztatni tehetségét, képességeit a sport, a tánc, a zene,
az ének, a kultúra, a művészetek stb. számos
területén.
Nálunk a „különleges igényű” tanulók számára is garantált a sikerélmény.
Nálunk minden végzős diák továbbtanul és
szakmát szerez.

Iskolát választani, mert…

Nálunk minden újonnan beiratkozó elsős tanuló iskolakezdését teljesen felszerelt iskolatáskával is támogatjuk.
-

-

-

Iskolánkban a 2022/2023-es
tanévben elérhető
az iskolabusz program, melynek segítségével iskolánk biztonságosan megközelíthető a belvárosból
tanulmányi ösztöndíjrendszer
fejlesztő foglalkozások a sajátos nevelési
igényű tanulók számára
felzárkóztató foglalkozások a főbb tantárgyakból
felső tagozaton minden osztályban angol
anyanyelvű foglalkozások

-

alsó tagozaton a logopédiai foglalkozások
ingyenes étkezés
családok támogatása – mentor program
délutáni foglalkozások – felvételi előkészítés, mese-kuckó, sport, tánc
- rendszeres játszóház látogatások
RÁCZ TIBOR intézményvezető
Örkényi Úti Általános Iskola
2700 Cegléd, Ugyer XII dűlő 6.
Telefon: +3653707880
Email: iskola@ugyer.hu
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História

Ez történt Cegléden 100 éve 18.

h

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. Az
alábbi hírek már 1922-ből valók.
ÁNYAN SZÜLETTEK?

Városunkban a lefolyt 1921. évben összesen
1032 lélek született, meghalt
840, halva született 32, születések útján szaporulat 160 lélek.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd 1922. 2-ik
szám Vasárnap, január 8. 2.o.).

„MŰKEDVELŐI ELŐADÁS. A czeglédi szakképzett molnárok 1922. évi január hó 15-én,
vásárvasárnapján a városi vígadóban táncmulatsággal egybekötött műkedvelő előadást rendeznek. Színre kerül a Vénbakancsos és fia, a huszár című népszínmű 5 felvonásban. Belépődíj személyenként 25 korona, családi jegy 60 korona.” (Czeglédi Kisgazda, Czegléd 1922. 2-ik szám Vasárnap, január 8. 2.o.).

„ELFOGOTT CSALÓ. M. Dániel ellen csalás
vétsége miatt a budapestvidéki ügyészség
elfogatási parancsot adott ki ezelőtt egy évvel. A tettes azonban nem került hurokra. A
hét folyamán M. a
rendőrségen valami panaszt akart tenni, miközben felismerték és
letartóztatták.” (Czeglédi
Kisgazda, Czegléd 1922. 2-ik
szám Vasárnap, január 8. 3.o.).

„KÜLDÖTTSÉG. A sertéskiviteli monopólium
érdekében f. hó 10-én,
kedden
küldöttség
megy városunkból a

földmivelésügyi miniszterhez. A küldöttség
a reggeli háromnegyedöt órás vonattal indul. A részt venni akarók az állomáson csatlakozzanak.” (Czeglédi Kisgazda, Czegléd 1922. 2-ik

szám Vasárnap, január 8. 2.o.).

„TEMPLOM TOLVAJA. F. hó 13-án délelőtt a
református templom déli bejárójánál levő
függöny fele részét ismeretlen tettes letépte
és elvitte. Az elvetemült tolvaj után erélyes
nyomozást indítván a rendőrség, azonban
mindezideig eredménytelenül.” (Czeglédi Kisgazda, Czegléd 1922. 3-ik szám Vasárnap, január 15. 2.o.).

„A REF. NŐEGYLET LELKES NŐI TÁBORA a
karácsonyi ünnepek elmultával is tevékeny
részt kér a nyomor enyhítésének nemes szolgálatában. Serény gazdasszonnyal majd itt,
majd ott jelennek meg, a Krisztusi szeretettel nyújtanak a nélkülözőknek, abból, amit
nekik Isten adott. Így legutóbb a IX. VII. és
IV; iskoláknál rendeztek tanulságos, gazdag
műsor keretében teaestélyeket, melyeknek
felekezeti különbség nélkül szívesen látott
vendégei voltak a legelhagyatottabb szegények is. A Ref. Nőegylet vezetősége köszönetét fejezi ki azoknak, akik sütemények,
pénzbeli adományok által, vagy bármilyen
módon hozzájárultak a külvárosokban rendezett teaestélyek sikeréhez.” (Czeglédi Kisgazda,
Czegléd 1922. 4-ik szám Vasárnap, január 22. 2.o.).
Összeállította:

BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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Az állomási platánfa

Képekben

Platánok

álunk ugyan nem honos, de jól
érzi magát Cegléden a platán.
Az idős hazai példányok így
őrzik múltunk emlékeit. A város büszkesége a vasútállomáson magasodik, pár évvel a
Pest-Szolnok vasútmegnyitása után telepítették. Társa az Arany-udvar áldozata lett,
pedig földrajzi azonosító pont volt… A posta előtti terebélyes fa másfajta platán, mélyebben is gyökerezik, mint a hibrid platánok. Fája kemény, jól szeletelhető, egykor
tömör kereket készítettek belőle. A Gubodykert platánjai ugyancsak értékesek, id.
Plavecz József városi kertész igényes munkáját dicséri. Egykor a Széchenyi úton a
kisvasút mellett ugyancsak volt egy platánsor, néhány egyed viszont megmaradt belőlük a Béke téren. Van platán békétlenségben
is, pedig már rajta egyetlen madár sem dalol, csak a körülötte fonódó indulatok. Létezik Kiskunfélegyházán egy platánsor, a rák
furcsára formálta a fák törzsét. Nem örömteli betegség, bár így is szépek a fák…
SZABÓ SÁNDOR

Félegyházi görcsök

Az állomási platánfa törzse

A kis posta árnyékadója

A Honfoglaló hollandok címmel írt cikket a Szabad Föld karácsonyi számába
Borzák Tibor újságíró, aki miközben a
Cegléd környéki tanyavilágba települt
hollandok nyomába eredt megdöbbenésére saját gyökereit fedezte fel.

zívbemarkoló volt, amikor Kocsér
határába invitált Dirk, a hajdani
holland kamionos, akiről csak a
helyszínen derült ki, hogy nagyszüleim valamikori tanyájában lakik. Nos, ilyenek a véletlenek…
Ami nekem egy életre szóló élményt jelentett. Több mint ötven év után visszatérhettem abba a tanyába, ahol utoljára kisgyerekként jártam… Ha nem veszi meg egy külföldi, akkor már rég eltűnt volna a föld felszínéről. Így viszont megőrizte a múltamat.”
– számolt be az újságíró.
A riportban kiemeli: „az utóbbi tíz-tizenöt
évben egymás után költöztek a ceglédi tanyavilágba a nyugat-európai országokból
érkező külföldiek, leginkább Hollandiából.
Az alföldi mezőváros harminc-negyven kilo-

méteres körzetében mintegy háromszázan
vásároltak itt tanyát. Lenyűgözte őket a
csöndbe borult táj, kilépve a nagyvárosok
zsúfoltságából, fellélegezhettek a végtelen területek láttán, mindazonáltal rátaláltak a
régóta hiányolt nyugalomra. Nem is vágynak
innen vissza, életük hátralévő részét a világtól elvonulva szeretnék leélni.”
A riporter a ceglédi Holland Ízek Házában
beszélget Sárik Zsuzsannával és holland
párjával, majd a csemői tanyájáról érkező
Dé Jw Jonkmannal, akit DJ Dé néven is ismernek a környéken. Látogatást tesz a
mikebudai Búbosbanka tanyán is, ahol
Maria Douwes író éli mozgalmas hétköznapjait immáron nyolc éve.

A Gubody-kertben

s

Honfoglaló hollandok
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Ember

Szívzenész

Miként a madárseregek a berekben
„megszállnak” egy-egy bokrot, s vígan
hangicsálnak, úgy röppennek a szavak
és a kacajok a művelődési ház kamaratermében az asztalok körül. Bár sokhangú ez a tereferekoncert, nem zsivajgásnak, hanem kellemes zsongásnak hat. Néha ezen a hangfüggönyön
átszűrődnek – mint bárányfelhők mögül a napsugarak – kellemes dallamok.
Ez a két hangzás nem zavarja egymást,
ellenkezőleg: összhangzanak. De hát
akkor kinek van igaza? Beethovennek?
Aki szerint a zene a legmagasabb rendű hangzat. Kosztolányi Dezsőnek? Aki
az emberi beszédet tartotta a legszebb
zenének. Mindkét állítás igaz: a virágzó fa két ága. Erről győzött meg Fésűs
Ferenc, aki ott a teremben a szóáradás
hullámain küldte felénk szívének-lelkének zenéjét.

e

zt a helyzetet beszélgetésünk
elején szellemesen magyarázza
meg a kiváló és népszerű zenész, zenetanár.
- Olyan ez, mint zárt kapus mérkőzésen játszani. Nincs közvetlen
test- és lélekközeli közönség, de a te példád is
igazolja, hogy eljut az emberekhez a zene. Én
így is élvezem a dallamok felemelő hatását.
- E finálé után hangozzék el a nyitány!
- A családban mindenki zenélt. Amatőrként,
de nem képzetlenül. Anyai nagymamám,
Bükki Zsigmond esperes felesége magán-

operaénekes volt, kitűnően zongorázott. Apai
nagyanyám, aki a svájci kisasszonyok iskoláját végezte el kint, szintén magas színvonalon
szólaltatta meg a zongorát. Édesapám
kántorizált, tehát elmaradhatatlan imája volt
a zene is. Minden családi összejövetel házi
muzsikálást és közös éneklést is jelentett.
Tízéves koromban így szóltak hozzám: Ülj le
fiam, te is játsszál valamit! A levegővétel természetességével szívtam magamba a zenét.
- De nem csak „házilag”?
- Az iskolában is, a zenei általánosban. Garas Kálmánné osztályába jártam, a zeneiskolában Ballai Judit tanárnőnél tanultam
zongorázni, Varga Gyuri bácsinál klarinétozni. Ő annyira tehetségesnek tartott, hogy
– Béres Károly támogatásával – Szegedre
irányított a konzervatóriumba. De egy év
múlva – mivel nem voltam elég szorgalmas
– Nagykőrösre kerültem a Toldi szakközépiskolába gépésztanulónak. A zene továbbra
is fontos szerepet töltött be az életemben,
ezért érettségi után elhatároztam, hogy főállású zenész leszek. Képeztem magam nagybőgőn Kóté Bandi bá’ kezei alatt, majd
basszusgitáron kategóriavizsgát tettem. Elkezdődött a könnyűzenei pályafutásom.
- Jó rajtot vettél?
- A Csanád zenekar volt a befutott és a sztár,
mi csak megízlelhettük a sikert. Katonai leszerelésem után a Csanád Trióba hívott Laci.
A remek zenekarban Sárik Péter is játszott
egy ideig, mi lettünk a helyi sztárok. Azután
megalakult a Hajdu Gábor és barátai zenekar.
A Rock Gyermekei című rádióműsorban slágerlistát is vezettünk. De meg is kellett élni.
A profi vendéglátózás felé vettem az irányt

1989-ben, Németországban, a német felségvizekhez tartozó Borkum szigetén egy budapesti csapattal szerepeltünk több évig. Ez
ugyan éjszakai életet jelentett, de nem viselkedési szabadosságot. Sőt előnyei is voltak.
- Például?
- Képzettnek, sokoldalúnak, gazdag repertoárral rendelkezőnek kell lenni. S folyamatosan fejlődni, tanulni. Erre mondtuk: este tudjuk meg, hogy mit nem tudunk még. A vendégek ugyanis a legújabb számokat is kérték. Én kétezernél is több dalt azonnal el tudok játszani, s több százat akár fejből is,
szöveggel.
- Nem zár be ez a műfaj?
- Aki tehetséges(ebb), az ki tud törni. Mint
például Charlie vagy Zámbó Jimmy. (Őt jól
ismertem.) Én nem tudtam olyan saját számokat írni, amelyek felrepítettek volna a sztárok világába. De mégis… Az érettségi évében volt egy József Attila-korszakom, sok
versét megzenésítettem. Nagyon jól sikerült a
16 éves korában írt zsengéjének, a Hol van az
a kis ház… címűnek a zenei megfogalmazása. A tv-ben Máté Péter emlékműsorában
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szerepeltem, s kérésre élőben(!) előadtam ezt
a szép dalt. Később egy József Attila-műsorban egy szerző saját műveként mutatta be…
- A vendéglátózás is véget ért egyszer.
- Harminc év után. A 2010-es évek elejétől egy
ideig Cegléden, a Piszkos Fred-ben muzsikáltam. Sokan kijártak engem hallgatni. De egyre
inkább belefáradtam. Kiégtem? Inkább a megváltozott világban nem találtam a helyem az én
zenélésemmel. Más igények, más szórakozási
szokások. Megszűnőben a világon mindenütt a
hagyományos vendéglátós muzsikálás. >>>

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Aktuális tüz elő árak

LEDVICEI DARASZÉN 7.169 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 6.759 Ft / 100 kg

NÉMET BRIKETT 7000 cal 9.995 Ft / 100 kg

LIGNIT 2.375
BÜKK,TÖLGY, TÜZIFA, HASOGATVA 4.255 Ft / 100 kg
AKÁC TÜZIFA gurigás 4.315 Ft / mázsa
PELLET 2.435 Ft / csomag - 15 kg
FABRIKETT 519 Ft / csomag - 6 kg

Ft / 100 kg

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

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
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Cegléden hová ülhetsz be a pároddal, a barátaiddal egy táncos hétvégi estére?
- Mit ér az élet zene nélkül?!
- Azért nem némultam el. Tanítok. 2007-ben
alapítottuk Csanád Lacival az Illés Lajos Zeneiskolát tánczenészek képzésére. De nem
ez a főállásom.
- Hanem?
- A VÁRVAG-nál dolgozom, munkavezető
vagyok a közmunkaprogramban. Többek
között hajléktalanokkal foglalkozom. Mivel
szociálisan érzékeny vagyok és erős az empátiám, szívesen végzem ezt a feladatot. Például nyolc hektár erdőt telepítettünk. Nagy
öröm számomra, ha sikerül valakit kivezetni életének mély, sötét árkából. Ez az élmény szép dallamként szólal meg bennem.
- A szív zenéje, a szeretet életed szólóhangja.
- Amelyet a sors szomorúra is hangolt néha.
Kilencéves koromban elvesztettem édesanyámat, ez a gyászének ma is felhangzik
lelkemben. De valóban… a Teremtés legcsodálatosabb „szerzeménye” a család.
Édesapám – képviselő, alpolgármester is
volt – később újra nősült. Nagyon jó családba kerültem megint. Ebből a házasságból
született a húgom; a református iskolában tanít, kántorizál, ügyesen játszik zongorán.
Két nővérem már nyugdíjas. Az idősebb
gyógynövénykutatóként dolgozott, a másik
a mátrai erőműben. A családi ünnepeken –
már a gyerekekkel együtt – folytatjuk a hagyományt, házi zenélést és éneklést. A zene
mesél a régi időkről.
- A saját „műved”, a közvetlen családod?
- Az első feleségemmel 1993-ban kötöttünk
házasságot. Hamarosan megszületett a fiunk, Ádám, most 28 éves. Ő viszi tovább a
stafétabotot, kiváló profi zenész. Billentyűse és hangszerelője zenekaroknak, például a
neves Pesti Partynak és Kállay-Saunders
Andrásnak. A kőbányai zeneiskolában tanít.
Kisfiuk, az unokám, Ádám féléves.
(Fésűs Ádámmal készítettek egy interjút az
Apák napja című lemez megjelenésekor. Ebből idézek: „…minden nap apák napja, kivéve május első vasárnapját. /…/ Néha alig
aludt pár órát az éjszakai zenélés után, hogy
velünk játszhasson. – Milyen útravalót kaptál apukádtól? – Gondoskodás, tisztelet, pél-

damutatás, gondolkodásmód…”)
- Ez nemcsak jólesik, hanem lelki megújulást
is ad – meghatódik Feri, s folytatja a családkép bemutatását. – Második gyermekünk,
Anna 26 éves. A gimnázium énekkarában
frontember volt. Óvónőképzőt végzett. Harmadik családfink, Ferkó 2006-ban született,
katonai középiskolába jár Debrecenben.
- Szép „együttes”…
- Mégis… elváltunk. Talán sokat dolgoztunk
együtt. A nagy fájdalom után viszont jó irányba menekültem előre. Elkezdtem tanulni, s találkoztam egy olyan hölggyel, aki ebben is támogatott. Pap Judittal 2018-ban össze is házasodtunk. Kapcsolatunkat megkoronáztuk egy
közös babával, 56 éves voltam, amikor megszületett kislányom, Fésűs Panka. 57 évesen
meg nagyapa lettem. Feleségem első házasságából érkezett a tüneményes Lengyel Luca,
aki 13 éves, nagyon tehetséges párbajtőröző,
távlati célja az olimpia. Szolnokra kellett őt átvinnünk edzésekre, amit a megszületett kis tesó mellett már nem tudtunk vállalni, ezért
2019 júliusától Szolnokon élünk.
- A tanulás?
- Ötvenévesen beiratkoztam a szegedi egyetem ének-zene-karvezetői szakára, majd diplomáztam. Mivel élvezem a tanulást, nagy
tervem részt venni a mesterképzésen.
- Az egyik atyai „örökséged”, a közélet?
- Képviselő voltam, de az érzékenységemet
erősen próbára tevő körülmények eltántorítottak. De van, ami soha.
- Mi? – e kérdés után nemcsak a szeme, a
sóhajtása is áhítatot áraszt. – A hit. S amit a
Jóistentől kaptam: a család, a zenélés, az
együttlétek, a beszélgetések, a szeretet. Hívő vagyok, presbiter és az iskolaszék tagja is
voltam. Kimondom, kizenélem a szívemből:
boldog vagyok.
- Ha egyedül vagy, s leülsz a zongorához,
milyen zenét játszol, amely megszólaltatja
létvalód hangját?
- Lassú bluest. De nem egy konkrét számot,
improvizálok. Hisz’ életünket sem tudjuk
előre lekottázni, érzéseink és vágyaink vibrációi a pillanatokban születnek.
Amint beszélgetésünk végén szemben áll
velem, föl kell nézni rá. Így is, úgy is.
KOLTÓI ÁDÁM
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Ilyen csak egy van Cegléden!
b

ttila barátom a minap felhívott,
hogy: Józsi bá ezt meg kellene
írnod, mert ilyet még nem láttam
a városban. Beszálltunk az autóba és elnavigált, hogy merre
menjek.
Igaza volt: az utcán a járda és az árok közötti részen, 14-szer másfél méteres sávban
gondosan ápolt zöldséges kert volt látható,
ami zöldellt november végén! Lenyűgöztek
a hatalmas ismeretlen kinézetű növények, a
zöldségek közül csak a borsót és a zöldhagymát ismertem meg.
Bár a házba becsengettem, de nem jött ki
senki, a szomszéd néni viszont elmondta,
hogy ő maga is csodálja a kis veteményest.
- A szomszédaim kínaiak és onnan hozták a
magokat, csodálatos és hatalmas növények
nőttek belőle. – mondta a néni.
Néhány nappal később a tulajdonos elhívott
beszélgetni, ami nem volt egyszerű, mert
Ltang Qian még keresi a magyar szavakat.
Több mint tíz éve élnek Magyarországon,
most a Malomtó széli áruházban lévő éttermet vezetik.
- Apa nagyon szépen csinálja a kis kertet, de
én is szoktam segíteni neki a gyomlálásban.

KU#HFVHULNIWKX

A kertben terem borsólevél, kínai káposzta,
amit madzaggal összekötöznek, koriander,
kínai saláták, spenót, tök, zöldhagyma. Ha
egy növényt kiveszünk fogyasztásra, akkor
a helyére rögtön szórunk magot, hogy az is
növekedjen. Sok locsolást igényelnek, de
ilyen szép növények lesznek. – mesélte a
büszke tulajdonos.
A képek november 20-án készültek, szinte
hihetetlen! Sok ember elmegy a járdán mellette és észre se veszi, pedig csodálatos látvány, hogy kis területen, rendezetten, milyen sok vitaminforrást jelentő zöldség elfér.
Gratulálok és minden jót kívánok a szorgos
gazdáknak!
JÓZSI BÁ’

SPINDELBAU Kft.
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Fogynak a verebek…

elére csökkent a házi verebek száma Európában az utóbbi 40 évben –
írta az egyik szakértő. 1980 óta hatodával, mintegy 600 millióval esett
vissza a házi verebek száma világszerte. Európában 247 millió példánnyal van kevesebb – egy friss
kutatás eredményeiről számolt be a The
Guardian cikke. A csökkenő populációjú
madarak között a házi és mezei veréb nem
kivételes. A sárga billegetőből 97 millióval,
a seregélyből 75 millióval és a pacsirtából
68 millió példánnyal volt kevesebb a kontinensen.
40 év alatt
600 millióval
esett vissza a
házi verebek
száma világszerte! A Brit
Királyi Madárvédő Társaság,
a
BirdLife
International
és a Cseh Ornitológiai Társaság kutatói az Európai Unióban és Nagy-Britanniában őshonos 445 madárfajból 378 adatait elemezték. Eredményeik szerint a költőmadarak egyedszáma 1980
és 2017 között 17-19 százalékkal csökkent.
Különösen azoknak a madárfajoknak a populációja esett vissza, amelyek a mezőgazdasági területekkel vannak kapcsolatban.
A háziverebek létszáma csökkent a leginkább: populációjuk megfeleződött, míg közeli rokonuk, a mezei verebek száma 30 millióval lett kevesebb. Mindkét faj létszámának visszaesésében szerepet játszott a mezőgazdasági területek megváltozott művelése,
de a háziverebek sok városból is eltűntek. Az
okok egyelőre nem tisztázottak, de szerepük

lehet benne a szűkös táplálékforrásoknak,
valamint a madarakat sújtó betegségeknek.
A tanulmány a kihalás valódi veszélye miatt
fúj riadót – hangsúlyozta Fiona Burns, a kutatás vezetője, az RSPB főnöke.
Burns szerint az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezményének jövő évi ülése
döntő fontosságú lesz ahhoz, hogy erős kereteket teremtsenek a kihalás megelőzésére
és számos faj populációjának helyreállítására. Burns szerint a társadalomnak együtt kell
kezelnie a természet és a klíma válságát természetbarát földműveléssel, a fajok védelmével, fenntartható erdő
és halgazdálkodással, valamint a védett területek
hálózatának
gyors növelésével. A kutatásokból az is
kiderült, hogy
miközben
900
millió
madárral csökkent a teljes populáció, a megvizsgált 378 fajból 203 létszáma nőtt.
A 340 millió példányos növekedés 66 százaléka nyolc madárfajtól eredt. Ezek a
barátposzáta, a csilp-csalp füzike, a feketerigó, az ökörszem, az aranypinty, a vörösbegy, az erdei galamb és a kék cinege. A tanulmány szerint tizenegy ragadozó madárfaj
– köztük a vándorsólyom, a rétisas és két
ölyvféle – populációja 1980 óta több mint
duplájára nőtt. Bár ezek egyébként elég ritka madarak, számuk alacsony volt. A kutatók úgy vélik, ezek a fajok a madárvédelemnek, a káros növényvédő szerek visszaszorulásának és a fajrehabilitációs programoknak köszönhetően szaporodhattak el. >>>

Az európai madárpopuláció csökkenésének
mértéke és az eltűnő madárfajok típusai hasonlóak az észak-amerikai tapasztalatokhoz, ahol
1970 óta 3 milliárd madár tűnt el – állapították
meg a kutatók. Egy idén májusban megjelent
ausztrál tanulmány szerint több mint 50 milliárd madár él vadon a világon, ebből 1,6 milliárdot tesz ki a háziveréb-populáció. További
három madárfaj, a seregély, a füsti fecske és a
gyűrűscsőrű sirály szintén 1 milliárd fölötti populációval rendelkezik. A legtöbb madárfaj
azonban ritka, körülbelül minden tizedik faj 5
ezer egyednél kevesebbet számlál.
Sajnos, kimondható, hogy az emberi faj egyre
kevésbé van tekintettel a minket körülvevő élővilágra. Kaliforniai kollégáim említették, hogy
szívesen építenek be minden hasznos területet,
s szemrebbenés nélkül választják a műfüvet a
valódi helyett, vagy azt „felkényszerítik” a kőházak lapos tetejére. Mennyire más az, mint a
skandináv veremházak, vagy amit a honfoglalás táján népünk ősei is elhagytak…
Írásunk nem üres lármázás a süket civilizációnak, hanem a valós veszélyek víziója.
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Most még a madarak, de holnap a növényzet
és a legvégén saját egészséges életvitelünk
veszélyei jelentkeznek. Nem véletlen, hogy
Fritz Baade már sok évtizede vizionálta,
hogy az emberi civilizáció a gazdasági célok
megvalósítása, a népességszám exponenciális növekedése miatt addig feszülhet, hogy
az össze is omolhat. Igazán bölcs a közmondás: Hodie mihi, cras tibi – azaz Ma nekem,
holnap neked.
ESDÉ

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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: 6-18 - Szombat, vasárnap: 6-1200
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Interjú

Élete a zene

2021-et sikeres évként könyvelheti el a
fiatal ceglédi énekes Orgován Dorina.
A 19 éves lány megnyerte a Szolnoki
Táncdalfesztivált, a Ceglédi Gigasztáron
pedig a felnőtt kategóriát. Egyetemi tanulmányai mellett minden szabadidejét az éneklés tölti ki: készül első
videóklipje, egy szolnoki zenekar énekese lett és már 87 ezer ember követi
a TikTokon…

m

ikor kezdtél zenélni,
énekelni?
- Gyerekkorom óta énekelek, mindig is az életem része volt a zene. A
zeneiskolában Andrási
László tanár úr tanított furulyán, ezzel a
hangszerrel számos versenyen voltam, ahol
több díjat elnyertem, csakúgy, mint a
Perneczki Gábor tanár úr által vezetett furulya kamarazenekarban. Tanultam két évet
klarinétozni, egy picit zongorázni, itthon pedig autodidakta módon gitározgatok.

Imádok szerepelni, életem során minden alkalmat megragadtam, hogy színpadon állhassak. Ennek adott teret Sági Judit néni Ceglédi Zenés Színitanodája, melynek táborában
minden nyáron részt vettem, és jónéhany fellépést is magunk mögött tudhatunk az ottani
barátaimmal együtt. Évről évre megmérettettem magam a Ceglédi Gigasztáron, sok oklevelet és szép emlékeket őrizve ezekről. Ezen
kívül az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskolában 3 évig voltam magánének tanszakos diák, ahol Béres Judit tanárnő segített nekem a hangképzésben.
- Mit tartasz a legnagyobb sikerednek?
- 2021 novemberben elindultam a Szolnoki
Táncdalfesztiválon. Hatalmas élmény volt számomra, ugyanis nagyon szeretem a régebbi
slágereket és ez a rendezvény feleleveníti a régi táncdalfesztiválok hangulatát. Szerintem hihetetlenül jó, hogy van ez a verseny, ami teret

ad ezeknek az örökzöld daloknak. A versenyen
1. helyezést értem el, és eddig erre az eredményre vagyok a legbüszkébb az éneklés terén,
hiszen rengeteg biztatást kaptam a zsűritől és a
versenytársasaimtól is. A díj az, hogy elkészülhet életem első videoklipje és hanghordozója.
Ezekkel kapcsolatban nagyon izgatott vagyok.
- Civilben mivel foglalkozol?
- Szeptemberben elkezdtem a Szegedi Tudományegyetemen az első félévemet kereskedelem és marketing szakon. Így a hetem
túlnyomó részét ott töltöm, és sajnos kevesebb időm jut a zenére, mint azelőtt, de a
szabadidőm nagy részét énekléssel töltöm.
A családomnak és a barátaimnak nagyon sok
mindent köszönhetek, mert mindig támogattak és támogatnak abban, amit csinálok. A
szüleim is mindig arra biztatnak, hogy azt
csináljam, amit szeretek, és ezért borzasztó
hálás vagyok nekik. Zeneiskolai tanáraimnak
szintén nagyon sokat köszönhetek.
- Milyen jövőbeli terveid vannak?
- Az éneklés egyelőre hobbi, mivel most a tanulmányaimra koncentrálok. Rövid távon az
egyik legnagyobb célom a diploma megszerzése, hosszabb távon pedig nem igazán tudom
még, merre sodor az élet, de nagyon örülnék
neki, ha énekléssel/színházzal is tudnék foglalkozni a jövőben, és ehhez igyekszem minden
lehetőséget megragadni. Az elmúlt időszakban
kaptam néhány felkérést különböző helyszíneken való éneklésre és én ezeknek mindig
örömmel teszek eleget. Mindezek mellett most
egy kezdő szolnoki zenekar énekeseként is
bontogatom a szárnyaimat, ez megint új távlatokat nyit(hat) számomra a zenében.
- Ha jól tudom, sokan követnek a TikTokon...
- A TikTokra tavaly novemberben kezdtem el
feltölteni énekes videókat, de egyáltalán nem
számítottam rá, hogy ennyi emberhez eljutnak
majd ezek a videók, és hogy ilyen pozitív fogadtatása lesz. Mostanra már több mint 87.000 ember követi a profilomat, én pedig csak kapkodom
a fejemet. A nyár folyamán volt egy közönségtalálkozó is Budapesten, Zoller Zsolttal és Fedor
Kyrával, ahol végre személyesen is találkozhattunk néhány követőnkkel. Hihetetlenül sok szeretetet és pozitív véleményt kapok ezen a platformon az emberektől, ami a hétköznapokra hatalmas energialöketet tud adni.
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Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk

az alábbi pozíciókba
keres új munkatársakat:

Élelmezésvezető - Albertirsa

Főbb feladatok:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok
összeállítása, rendelése;
• Napi étkezők létszámának összesítése;
• Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása;
• Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése;
• Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel;
• Hatósági előírások betartása, betartatása;
• Heti és havi nyersanyagleltárak készítése.

Szakács - Örkény
Szakács - Albertirsa
Szakács - Ceglédbercel

Főbb feladatok:
• Különböző ételek elkészítése, tálalása,
tárolása és adagolása
• A meglévő készletek, készételek felmérése,
nyersanyagok megrendelése
• Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása
(párolása, főzése, sütése)
• HACCP előírások kezelése, naplózása, ellenőrzése
• Konyhai dolgozók irányítása

Albertirsa - Takarító

Főbb feladataok:
• az irodai helyiségek takarítása, tisztán tartása
• konyha tisztán tartása
• alapvető higiéniai feladatok ellátása
• egyéb a takarítással kapcsolatos feladatok ellátása

Megváltozott munkaképességű
konyhai kisegítő - Albertirsa

Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

Rész és teljes munkaidős konyhai
kisegítő - Cegléd
Főbb feladatok:
• konyha, étkező takarítása
• mosogatás
• főzési előkészületekben való részvétel
• főzésben való segédkezés
• étkezések tálalása
• kisétkezések elkészítése

További részletek és jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu
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A hét festménye

Gyöngyösi-Bartus Zita:
Befagyott tó

HAMAROSAN, FEBRUÁR 11-ÉN a Ceglédi Galériában egyéni kiállítása nyílik Gyöngyösi-Bartus
Zitának, melynek címe: Tiszta utakat keresve.
A festészet eszközeivel, a képi, egyéni kifejezéssel tud a festő közvetíteni gondolatokat,
példát mutatni és – itt a lényeg – fejlődni a
saját útján, lélekben és művészetben.
Zita nyugodt, kedves egyénisége egyre jobban megjelenik képeiben. Az út, a festő útja
hosszú, sok munkával jár, de mit sem ér, ha
nem tartalmaz törekvéseket, megújulást. S
ami a legfontosabb a szellemiség, a belső
tartalom, ezáltal az üzenet, a mondanivaló.
Gyöngyösi-Bartus Zita festményei eleinte az
önarcképek tökéletesítéséről szóltak. Persze
ez nem ugyanaz, amit manapság a szelfikkel
próbálunk közzétenni a közösségi médiákban. A festő önarcképe belülről készül, az
agy fényképez és a saját egyéniség köszön
vissza az arckarakterből és a saját lélek csillan a szem tükröződésében. Aztán következ-

tek a csendéletek, a tárgyak és a bibliai jelképek ábrázolásai, törekedve a kompozíció
és a mondanivaló egységes megjelenítésére.
Ebben a korszakban is igen jeles munkák készültek. A jelenlegi festészeti stílusához már
nagyon közel voltak az épületábrázolások,
jeles alkotásokkal, majd eljutott napjainkig,
amikor a tájat úgy ábrázolja, ahogyan csak az
ő tiszta lelkén átszűrve, minden tudását beleadva, a tiszta utakat keresve, tudja. KM
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Gondolat

Ne panaszkodj, kérj segítséget Istentől!
ondolkodom, tehát vagyok. Magyar vagyok, panaszkodom.
Más nemzetek szerint a magyarok rengeteget panaszkodnak.
Ha egyetértesz velük, ez az üzenet neked szól. Ha nem értesz
velük egyet, akkor is. Csak leírok pár gondolatot a Biblia segítségével,
ami segít leszokni a panaszkodásról és segít
rászokni arra, hogy a gondjaiddal és az
örömteli pillanataidban Istenhez fordulj.
Hallottál már a zsoltárokról? A leghíresebbet biztosan ismered. Tudod, amelyik úgy
kezdődik, hogy
az Úr az én
pásztorom! Nem
erről a zsoltárról
szeretnék írni! A
zsoltárokat azért
írták, hogy Istent dicsőítsék
bennük. De sok
ember szeret panaszkodni. A
zsoltárírók is panaszkodtak. Sőt!
Vannak olyan zsoltárok, amelyeket panaszzsoltároknak nevezünk.
Jártál már úgy, hogy valami jó dologról szerettél volna hírt adni valakinek és azt vetted
észre, hogy az a vége a mondandódnak,
hogy már megint panaszkodsz?
A 44. zsoltár elején hálát adnak Istennek és
az őseik dicső tetteit éneklik a dalnokok.
Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték
nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban,
a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el,
őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették
birtokba az országot, és nem a saját karjuk
segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te

karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten! Parancsodra megszabadul Jákób. Általad verjük
le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban
bízom, nem a fegyverem segít meg engem.
Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben,
gyűlölőinket te szégyeníted meg. Istent dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk
örökké. Zsolt 44:2-9
Utána folytatják: Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az ellenség előtt,
gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint
vágójuhokat, és
szétszórtál a népek közé. Zsolt 44:1012

A zsoltárban panaszkodnak róla,
hogy őket nem
áldotta meg akkora vitézséggel
Isten, mint az őseiket. Csak a végén mondják el, mit szeretnének. Szabadítsa meg őket
a háború borzalmaitól és hozza el a békét!
Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl,
ne taszíts el végképp! Miért rejted el orcádat, miért felejted el nyomorúságunkat és
ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földöz tapadt. Siess segítségünkre!
Válts meg minket irgalmadból! Zsolt 44:24-27
Ha nem kéred Istentől, hogy oldja meg a
gondjaidat, hogyan tudna segíteni rajtad?
Egy egész világ gondjai vannak a vállán.
Rajtad is segít, ha elmondod neki mit szeretnél. Még panaszkodhatsz is! De döntsd
el, hogy panaszkodni szeretnél vagy hinni!
VERES TAMÁS

e
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Program

Visszatekintő

gy igazán izgalmas, de kihívásokkal teli 2021-es évet tudhat
maga mögött a ceglédi Kossuth
Művelődési Központ. Az év első felét még korlátozások között
élhettük meg, de amíg zárva
voltunk sem pihentünk. Az online eseményeké volt a főszerep - melyek jogosultsága
előző évben már bizonyítást nyert – biztosítva ezzel a folyamatos kapcsolattartást közönségünkkel. Összesen 170 online eseményt valósítottunk meg, mely közel 300
ezer megtekintést eredményezett.
A korlátozások enyhítésével léptünk mi is,
közösségi megmozdulásokat szerveztünk.
Többek között ilyen programunk volt a
Valentin-nap alkalmából készített hatalmas
szív, a húsvétra szervezett, több korcsoportot
megcélzó tojásfa díszítés, húsvéti tojáskeresés és verskereső játék. Gyermeknapi Katicabogaras kalandozás játékunkra sikerült 22
ceglédi vállalkozót is bevonni, akik összesen
380 ajándékcsomagot ajánlottak fel. A játé-

kon túl első alkalommal szerveztük meg Pici Pöttyös Piacunkat a Kossuth téren.
Idén is folytattuk kirakat kiállításainkat. Jeles napokhoz és városi eseményekhez kötődően tematikus kiállításokat rendeztünk be a
város több üresen álló üzletének kirakatába,
melynek országos híre lett.
Intézményünk életében számos mérföldkőhöz is elértünk a 2021-es évben. Több hónapos munkánk gyümölcse érett be azzal,
hogy a Magyar Kultúra Napján átvehettük a
Minősített Intézményi Címet. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy
2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen kiírt pályázaton való sikeres
részvétel eredményeként pedig megnyitottuk turisztikai információs pontunkat a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontnál.
Hét hónap után nyithattuk ki újra kapuinkat
és végre élettel telt meg a ház. A nyár folyamán minden hónapban koncertekkel, színházi előadásokkal voltunk jelen a város kulturális palettáján és kiscsoportjaink is újra
belakhatták tereinket.
Június eleji Laska fesztiválunkat ugyan a
szokásos formában még nem tudtuk megtartani, de Laskapiacot szerveztünk a Kossuth
térre és Laskafőző versenyünket is megtartottuk, egy kicsit másként. Egy hatalmas
bográcsban elkészítették a város laskáját,
melyet bárki megkóstolhatott.
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Nyáron a gyermekeké volt a főszerep, 13 táborunkban 249 gyermek töltötte el a nyári
szünetét, Mesekert sorozatunk keretében júliusban összesen 526 vendég látogatott el
hozzánk, nagy örömünkre. Másfél év után
az első nagyobb városi rendezvényünk az
augusztus 20-ai Szent István Ünnep volt,
melyen napközben családi programokkal,
este tűzijátékkal vártuk az érdeklődőket. A
nap különlegességének számított, hogy szabadtéren egyszerre ötszázan hallgattak
klasszikus zenét a Kecskeméti Szimfonikus
Zenekar jóvoltából.
Ősszel már régi életünket éltük. Minden eddiginél gazdagabb felvonulással – a ceglédi
Városvédők részvételével is – rendezhettük
meg a Kossuth Toborzó és Huszárfesztivált,
melyen sokszínű programkínálattal készültünk az idelátogatóknak.
A színházi évad kezdetén új előadásokkal
töltöttük meg színháztermünket. Előadásaink terén igyekeztünk széles kínálatot biztosítani, hogy mindenki megtalálja a kedvére
való műfajt és átadhassa magát a felhőtlen
szórakozásnak. A Tourinform Iroda rendszeressé tette tematikus városi sétáit, melyek
nagy sikerrel zajlanak azóta is.
Novemberben a Magyar Népművelők Egyesülete vándorgyűlésének adtunk helyet. A
három napon át tartó szakmai konferencián
70 településről, 178 közművelődési szakember vett részt. Előadóink között köszönthettük Fekete Péter kultúráért felelős államtit-

kárt, valamint dr. Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárt is. A kulturális élet területén az együttműködés nélkülözhetetlen, ennek szimbólumaként ültettünk
el a résztvevőkkel közösen egy gömbjuhar
fát intézményünk előtt.
Az évet a Ceglédi Advent programsorozattal
zártuk és közösen búcsúztattuk az Óévet a
Szabadság téren. Bízunk benne, hogy jól
érezték magukat rendezvényeinken és a
2022-es évben is találkozunk majd Önökkel!
DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES
Kossuth Művelődési Központ
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A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)

rendszeresen ír ki pályázatokat

Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére,
valamint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.
Aktuális bérbeadásra
kiírt ingatlanok:

• Cegléd, Gubody utca 17. szám alatt található 52 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség
(minimális bérleti díj: 78.000-Ft+ÁFA/hó).
A pályázatok benyújtási határideje:
2022. január 24. (hétfő) 1600 óra.

• Cegléd, Szabadság tér 8. szám alatt található 181 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség
(minimális bérleti díj: 290.000-Ft+ÁFA/hó)
valamint 100 m2 alapterületű pincehelyiség
(minimális bérleti díj: 20.000-Ft+ÁFA/hó).
• Cegléd, Kossuth tér 10. szám alatti ingatlanban található 155 m2 alapterületű üzlethelyiség és a hozzá tartozó 35 m2 alapterületű raktárhelyiség (minimális bérleti díj:
380.000-Ft+ÁFA/hó).
A pályázatok benyújtási határideje:
2022. január 27. (csütörtök) 1600 óra.

Aktuális értékesítésre
kiírt helyiségek:

• Cegléd, Jászberényi út 3. szám alatti Társasházban található 25 m2 alapterületű üzlet (Az ingatlan minimális vételára bruttó
5.715.000,- Ft).
A pályázatok benyújtási határideje:
2022. január 27. (csütörtök) 1600 óra.

Aktuális értékesítésre
kiírt ingatlanok:

• Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú, 982 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Külső-Budai út mellett található ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: bruttó 5.715.000.- Ft).
• Cegléd, belterület 9773/29 hrsz-ú, 812 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a V. számú horgásztónál található ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: bruttó 2.921.000.- Ft).
• Cegléd, belterület 9774/43 hrsz-ú, 854 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a V. számú horgásztónál található ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: bruttó 3.175.000.- Ft).
• Cegléd, belterület 9456/10-13 hrsz-ú, 571
m2 nagyságú (Az ingatlanok minimális vételára: bruttó 3.898.900.- Ft) és Cegléd,
belterület 9456/20-23 hrsz-ú, 579 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Bedében található ingatlanok (Az ingatlanok minimális vételára:
bruttó 3.949.700.- Ft).
A pályázatok benyújtási határideje:
2022. február 14. (hétfő) 1000 óra.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve
a pályázatokkal kapcsolatosan bővebb
felvilágosítást a 06/53-505-240-as telefonszámon lehet kérni.
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Sikeres évet zártak

Gyönyörű eredményekkel büszkélkedhetnek a ceglédi atlétáink a 2021-es évben.

eszthelyi Luca ötszörös magyar bajnok, magyar ifjúsági és magyar
U20-as válogatott is lett.
Luca 2021-ben magyar bajnok
lett fedettpályán magasugrásban,
távolugrásban, hármasugrásban
és ötpróbában. Kevés atléta büszkélkedhet ilyen szép eredményekkel, hogy
mind a három ugrószámot, valamint a
többpróbát is megnyerte egy szezonban. A
szabadtéri versenyekre Luca nem tudott rendesen készülni, mert nyáron sajnos megsérült
- talp bőnye gyulladása lett, alig tudott járni de így is megnyerte a magasugró OB-t, valamint a Brnói ifjúsági válogatott versenyt is.

Tóth Gergő magyar Liga bajnok, magyar bajnoki ezüstérmes és ifjúsági válogatott lett magasugrásban 2021-ben. Gergő sajnos decemberben megsérült, de nagyon bízunk benne
hogy a februári fedettpályás OB-ra már teljes
értékűen tud versenyezni.
Ecseri Angéla magyar bajnoki ezüstérmes lett
fedettpályán 300m-en és
bekerült a magyar serdülő
válogatott keretbe. Angi a
2021-es évet sérülten versenyezte végig, ezért nem
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
tudott elég versenyen
részt venni és ez a sérülés
Cegléd Alszegi u. 35.
sajnos rányomta a teljesítT.: 53-310-285
ményére a bélyegét.
M.: 70-368-2816
Juhász Anna magyar
bajnoki bronzérmes lett
furdoszobaszakaruhaz.hu
csapatban 100m gátfutásban, valamint magyar bajnoki negyedik
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
helyezett lett csapatban
ötösugrásban.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Interjú

a

Ceglédtől Dakarig

Kevesen tudják, hogy Cegléden él és
a környéken gyakorol a tereprally
quad magyar bajnoka. Balog László
profi szinten, de amatőrként versenyez. A Karai Motorsport versenyzője 2021-ben magyar bajnok lett tereprally kategóriában.

ceglédi fuvarozó vállalkozó hobbiként kezdett quadozni néhány
évvel ezelőtt, de azon kapta magát, hogy egyre több hétvégén járja az erdőt-mezőt, majd motocross
pályán is kipróbálta magát. Felesége dr. Gyarmati Judit és
barátja-sporttársa Karai Joci biztatására versenyezni kezdett – először
quadcross kategóriában.
Az eredmények nem is maradtak el:
2017-ben mind a magyar, mind a szlovák bajnokságban 2. lett, és megnyerte a Hungarian Quad Challange-t. 2019-ben pedig a horvát bajnokságban lett kategóriájában
ezüstérmes. 2018-19-ben a magyar válogatott
tagja volt a csapat világbajnokságon. 2021-ben
azonban kategóriát váltott.
- Tavaly vettem egy tereprally quadot és rengeteg hétvégi gyakorlás mellett edzőterembe is járni kezdtem. – meséli Balog László - A belefektetett energiával párhuzamosan megérkeztek az eredmények is: 2021ben 6 futamból hármat
megnyertem,

kettőben második lettem, egyben harmadik – ezzel az eredménnyel lett az enyém a bajnoki trófea.
- Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt?
- Egy-egy versenysorozat 6 futamból áll, ezek
egyenként 300-600 km hosszúságúak és az ország több pontján találhatók. A futamokat 2-3
nap alatt kell teljesíteni. A quadok 130-140-nel
száguldanak a terepen, miközben térkép alapján
kell navigálni – tehát ez nem egy veszélytelen
sport! A szakaszok között szerelő nézi át és esetleg javítja a járművet. A gyakorlat érdekében
minden hétvégén quadozok, de a mentális és fizikai erőnlét is nagyon fontos, ezért heti 2-3 alkalmat az edzőteremben edzek.
- Milyen jövőbeli terveid vannak?
- Reálisan látom a helyzetem, tudom, hogy 7-8 évem van még ebben a sportban. A terveim között a
Párizs-Dakar verseny szerepel,
amelyhez támogatókat is keresek,
mert a quad versenyzés nagyon
költséges technikai sport. Az alkatrészek, a gumi, a benzin, a szerviz,
a szerelő, az utazás, szállás, mind nagyon sokba kerül, ahogy a felkészítő versenyek is. A
„Dakar” egy 7-8 ezer kilométeres stratégiai
rally, előtte a Marokkó-rally a maga 2000 kilométerével a bemelegítés. Célom persze nem
az, hogy megnyerjem ezt a versenyt, hanem
hogy tisztességesen helytálljak és dicsőséget
hozzak Ceglédnek és hazámnak. Megpróbálom és küzdök érte – ahogy
az életben mindenért - a családom és a sporttársak támogatnak mindenben.

65

„Folytatom,
persze 87 kgban sem adják
majd ingyen a
rajtlehetőséget, azaz lesz
válogató mérkőzésem bőven" – fogalmazott a Honvéd klasszisa,
aki vb-n szerzett ezüst- és
bronzérmet, az öreg kontinens bajnokságán
pedig állt a dobogó 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.

Teqpong arany!

Lőrincz Tamás százados
az év sportolói között

A MAGYAR BIRKÓZÁS KLASSZISA, az idén
olimpiai és Európa-bajnoki címet szerző
Lőrincz Tamás százados bejutott az Év
Sportolója gálán a legjobb három közé, az
úszó Milák Kristóf és a kardvívó Szilágyi
Áron társaságában. A Magyar Sportújságírók Szövetsége végül, az idén harmadik
olimpiai aranyát begyűjtő Szilágyi Áront választotta a 2021-es év férfi sportolójának.
Lőrincz Tamás százados 2018 óta, immár
négy éve tagja a Magyar Honvédség Sportszázadának.

Lőrincz Viktor folytatja

FOLYTATJA A BIRKÓZÁST LŐRINCZ VIKTOR,
már készül a jövő áprilisban megrendezendő
Európa bajnokságra – erről cikkezett a
borsonline.hu. Az olimpiai második kötöttfogású, 87 kilós Lőrincz Viktor elmondta, tehetséges fiatalokkal kell küzdenie a helyéért.

CSODÁLATOS SIKERREL ZÁRULT A TEQPONG
Masters 2021. a ceglédi Zakar Kristóf számára. A világranglista nyolc legjobb férfi és
öt női játékosa vett részt a nem hivatalos világbajnokságon, ami meghívás alapján történt. Minden országot egy ember képviselhet nemenként. 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
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Kupagyőztes az Eger!

Erőemelő sikerek

AZ ÉV UTOLSÓ VERSENYÉN IS REMEKÜL szerepeltek a BCESE versenyzői a Kiskunfélegyházi Mikulás Kupán megrendezett Felhúzó és Fekvenyomó versenyen december 4-én.
Eredmények: Belme Nelli Ifi 2. hely, 47,5 kg-os fekvenyomással
Belme Péter Masters 1 2. hely 180 kg-os fekvenyomással.
Simon Mária Olga Masters 1 3. hely 57,7 kg-os fekvenyomással
szintén. - Medgyes Mátyás Ifi 2. hely 170 kg-os felhúzással
Medgyes Viktor Junior 1. hely 215 kg-os felhúzással.
Bárdossy Gábor Masters 2 2. hely, 240 kg-os felhúzással.
Bárdossy Zsombor Ifi 1. hely, 287,5 kg-os felhúzással / abszolut kategória 3.hely.

Érem a legkisebbeknél!

BUDAPEST BAJNOKSÁG ARANY (U11-U15)
Utánpótlás Ranglista Versenyt Budapesten
tartották meg január 15-16-án. A 2022- es
első ranglista versenyén sikerült rögtön
éremmel nyitni. A decemberben a Jászkun
Volán SC-től hozzánk igazolt Zsigmond
testvérek fiatalabb tagja Simon bizonyította
tehetségét és 9 évesen 3. tudott lenni a 11
évesek között. A későbbi győztestől is csak
3:2-es vereséget szenvedett.

Eredmény: Fiúk U11:3. hely Zsigmond Simon (Szuperinfó-CVSE)
U13:32 közé került,Telek Kristóf és Petrik Sebestyén
16 között végzett Zsigmond Simon; Lányok: U15 páros legjobb
8 közé került Ungureán Dorka-Csór Laura; egyéni: szintén 8 ba jutott Ungureán Dorka,16 közé Csór Laura.

Éremeső a ceglédi versenyen

A CEGLÉDI ASHIHARA KARATE SE 29 fővel
részt vett az I. K. O. Kyokushinkai Stílusszervezet - BC Halász Károly - Meghívásos
Nemzetközi Kyokushin Karate Bajnokságon, Cegléden.

CZIGÁNY DÓRA CEGLÉDI SZÜLETÉSŰ
és nevelésű vízilabdás 4 góljával hódította meg az Eger a Magyar kupa
bajnoki címét. Az esélyeket felrúgva,
de teljesen megérdemelten, szinte végig vezetve 7–6-ra legyőzte a címvédő Dunaújvárost az Eger a döntőben,
és megnyerte a Magyar Kupát december 19-én.
„Az egri női pólósok kapitányának
sokat segít az anyaság” címmel készített interjút a győzelem után a heol.hu Czigány
Dórával az egri női pólósok vezetőjével.
„Az, hogy édesanya vagyok mindenképpen
sokat segít, mert csapatkapitányként sok a
feladatom a medencén kívül is a csapat körül. Szerencsére azonban élvezem ezt a helyzetet.” – mondta Czigány Dóra, akitől azt is
megkérdezték, lehet-e visszaút a válogatottság felé.
„Másfél éve végleg lemondtam a válogatottságot, mert sokkal-sokkal fontosabb, hogy
amennyit csak tudok, itthon legyek a kisfiammal. Egy egyhetes edzőtáborban még kipróbáltam magam, milyen is lenne, de sajnos ez már nem nekem való. A válogatottbeli karrieremet tekintve egyébként semmilyen hiányérzetem nincs.” – vallotta az édesanya, akinek jövőképében az edzősködés
szerepel, amihez már el is kezdte az egyetemen a szakedzői képzést.
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