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Itt járt Orbán Viktor

ebruár 15-én délelőtt a Fidesz aktivistái aláírást gyűjtött a piac előtt a Kossuth téren, ahol látogatást tett
Orbán Viktor miniszterelnök is. A szűk fél órában,
amit eltöltött a helyszínen Földi László országgyűlési képviselő jelölttel beszélgetett és szelfik is készültek a spontán odasereglett járókelőkkel.
A látogatásról a miniszterelnök posztolt is a facebookján. „Aláírásgyűjtéssel indult a reggel Cegléden – számolt be róla ma reggeli Facebook-posztjában a miniszterelnök. Orbán Viktor egy szójátékkal a Fidesz helyi országgyűlési képviselőjét, Földi Lászlót ajánlotta a Pest megyei település lakóinak figyelmébe. – A mi Földink! Hajrá, Földi
László! – szerepel a kormányfői oldalon megosztott képen. A
kormánypártok helyi politikusa négy évvel ezelőtt 51,6 százalékkal, magabiztosan nyerte meg a Pest megyei 12. számú
egyéni választókerületet.” – számolt be a Magyar Nemzet.

FÖLDI LÁSZLÓ, JELENLEGI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐT indítja a kormánypárt az áprilisi választásokon a ceglédi központú Pest megyei 12. választókerületben.
„A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt országos választmánya a választókerület helyi szervezeteinek javaslata
alapján országgyűlési képviselőjelöltnek választottak. Köszönöm a megtisztelő bizalmat! Ahogy eddig, úgy a jövőben
is minden erőmmel a választókerületért fogok dolgozni. Közösen meg fogjuk védeni minden eddig elért eredményünket,
mert Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra!” – írta
Földi László a közösségi oldalán.
Földi László a hivatalos kampánykezdet napján február 12-én
bejelentette, hogy megvan az induláshoz szükséges 500 ajánlása, de folytatják az aláírásgyűjtést a választókerület településein.
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Politika

Márki-Zay Péter kampányolt

e

Országjáró körútja során Ceglédre érkezett Márki-Zay Péter, akinek Zágráb
Nándorral közös sajtótájékoztatóján
többszáz – főként idősebb korú – érdeklődő gyűlt össze a Kossuth téren, a
Dózsa szobornál.

lőször a Pest megyei 12. körzet
ellenzéki jelöltje mondott beszédet. Zágráb Nándor elmondta:
a vírushelyzet miatti ellehetetlenülés, valamint az egészségügyi
rendszer problémái és a pénz elértéktelenedése gyakorta visszatérő témák a
falvakban tett látogatáskor a választók részéről, ahogy az ukrajnai helyzet is.
- Szükség van a vitára, az érvek ütköztetésére és nemcsak az Orbán Viktor és Márki-Zay
Péter viszonylatában, hanem a képviselőjelölti szinten is. Ezért vitára hívom ki Földi
László országgyűlési képviselőt, mind a 10
választókerületi településen! – fogalmazott
Zágráb Nándor.
Ezután Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt vette át a szót és Kossuth ismert,
Cegléden elmondott beszédének szavaival köszöntötte a ceglédi hallgatóságát. Beszédében
kifejtette: Cegléd hagyományosan ápolja
Kossuth kultuszát és annak idején 2000 ember
csatlakozott a felhívásra, akik a polgári értékeket fontosnak tartották és harcolni akartak érte.
- Ma 174 évvel később még mindig befejezetlen a polgári forradalom, amit akkor indítottak, Magyarország még mindig nem érkezett meg azokhoz az eszményekhez, amiért
Kossuth-ék küzdöttek. Kossuth 1848-ban azt
kérte, hogy ragadjanak fegyvert és küzdjenek vele a szabadságért, mi most nem ezt
kérjük, hanem, hogy áldozzanak az idejükből aktivistaként és támogassanak minket

akár adományokkal is. – mondta a szónok.
Márki-Zay Péter beszédében a kormány járványkezelését kritizálta, de szót ejtett a „fideszes
kampánygyárak” hazugságairól, a korrupció tömeges voltáról, a magyar gazdaság helyzetéről
és beszámolt Hódmezővásárhelyen polgármesterként elért eredményeiről is.
- Amikor itt a téren kezet fogtam Önökkel,
egyikük azt mondta, nagy hiba volt a 40 %-ot
mondanom, hogy annyi esélyem van nyerni –
utalt a miniszterelnök-jelölt a megjelent hírekre. - A Financial Times riportere kérdésére azt mondtam, londoni elemzők szerint
40 % esélyem van és ki vagyok én, hogy
megkérdőjelezzem őket. Három választáson
indultam és három választáson nyertem. Az
előző három indulásnál 0 % esélyem volt és

mind a háromnál 57 %-kal nyertem. Most
igen jó esélyekkel indulok és ha így folytatódik a sorozat, akkor április 3-án 57 %-kal
fogjuk legyőzni Orbán Viktort. – zárta beszédét a figyelmet megköszönve.
Zábráb Nándor ezután egy idős mozgáskorlátozott hölgyet kért a színpadra, aki elmondta, hogy a járvány miatti várólista
hosszabbodások miatt 8 hónapot kellett várnia a gerincműtétére, aminek maradandó
egészségkárosodás lett az eredménye. Ezután biztatta hallgatóságát, támogassák a
miniszterelnök jelöltet, aki ígéretet tett az
egészségügy megreformálására és a várólisták rövidítésére.

Tankó-Walter

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

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!

A fórum végén lehetőséget adtak kérdésekre.
Horváth Tiborné korábbi MSZP-s önkormányzati képviselő kért szót, aki elmondta: hiányolja a konkrét programismertetést a kampányból. Arra is kérte Márki-Zay Pétert, hogy
nem ugorjon minden kormányprovokációra,
ezzel kompromittálva magát, hanem bízza magát a kommunikációs szakemberekre.
A rendezvény után a politikus közös fotókat
készített a résztvevőkkel. Az autójához tartva Bohár Dániellel, a Pesti TV munkatársával kisebb szóváltásba keveredett, miközben
az úttesten haladva válaszolt a riporter provokatív kérdésekre.

Soros pénz, ingyen sör

A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT IS INDUL az április 3-ai országgyűlési választásokon. Választókerületünkben Kis Viktor gyűjti az
ajánlásokat a jelöltté váláshoz.
„Garantáljuk, hogy mindent megígérünk!
Egy passzivistánknak köszönhetően lehet,
hogy még ingyen sörünk is lesz a Soros pénzen, matricán, narancsbőrbe bújt narancson,
virágmagon és fűmagon kívül.” – invitálta a
támogatókat a párt a közösségi oldalán.
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Aláírásgyűjtés a
Mi Hazánk pártnál

„EGY NAP ALATT, SZOMBAT DÉLUTÁNRA
összegyűlt a szükséges ajánlás mennyiség.
Pénz nélkül, oligarcha nélkül, külföldi finanszírozók nélkül, kétes adatbázisok nélkül, szabályosan kopogtatva, ellenfeleket
tiszteletben tartva senki ellen, Magyarországért. Köszönöm mindenkinek az ajánlásgyűjtésben nyújtott segítséget!” – tette
közzé a Mi Hazánk Cegléd közösségi oldala, hogy összegyűlt a szükséges ajánlás
Bartha Barna jelöltté válásához.

JANUÁR 23-ÁN CEGLÉDEN TARTOTT lakossági fórumot a Mi Hazánk Mozgalom Pest Megye 12. számú választókerületi országgyűlési képviselő-jelöltje Bartha Barna és miniszterelnök-jelöltje Toroczkai László. Bartha
Barna bemutatkozásában elmondta egy
tápiószőlősi tanyán él öt gyermekével, kisvállalkozó és társvezetője a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak. A Mi Hazánk Mozgalom ceglédi szervezetének, valamint a párt
Nemzetpolitikai Kabinetének vezetője azt
vallja, pártja az egyedüli politikai erő, amelynek eltökélt célja mentesíteni a politikát a
mellébeszéléstől, a parttalan vitáktól, üres
ígéretektől, bűnözőktől. Véleménye szerint
pozitív változást a társadalomban kizárólag
alulról felfelé lehet és kell elindítani.
Toroczkai László ásotthalmi polgármester
miniszterelnök-jelölt beszédében elmondta,
bár a média ellenük van, minden körzetben
jelöltet állítanak majd és remélik, hogy
„mint egyetlen esély, a harmadik erő” komoly szerephez jutnak a Parlamentben.
Bartha Barna sajtótájékoztatót tartott február 1-
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jén is a január 30-ai szélviharkárok kapcsán,
ugyanis a katolikus templom tetejét is megrongálta a vihar. A Mi Hazánk Mozgalom ország-

Kilenc jelölőszervezet

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak eskütételére és alakuló ülésére került
sor február 16-án a ceglédi városházán. A
bizottság tagjait (Farkasné Dr. Piroska
Emőke, Dr. Gyarmati Katalin, Rajta László)
és póttagjait (Volter Etelka, Tűri László) az
előző napi ülésén választotta meg a képviselő-testület. Akkor elhangzott: Pest Megye
12. számú OEVI vezetője, Dr. Diósgyőri
Gitta címzetes főjegyző tájékoztatása sze-

A NÉP is jelöltet indít

ÚJABB PÁRT ÉS JELÖLT INDUL a Pest megyei
12. választókerületben az idei országgyűlési
választásokon. Andriska István, aki egy
ceglédi étterem tulajdonosa és séfje a Normális Élet Párt színeiben indul a választáson
és február 12-én a párt alapítójával Gődény
Györggyel gyűjtött aláírásokat a Szabadság
téren. Andriska István néhány napja kapott
felkérést az indulásra, erről közösségi oldalán számolt be:
„Ha egy hete valaki azt mondja, hogy parla-

gyűlési képviselőjelöltje arra kérte a helyi önkormányzati képviselőket illetve a választókerület képviselőjét, segítsék a tető helyrehozatalát.
rint 9 jelölőszervezet jelentkezett ajánlóívekért, ebből eddig 3 párt hozta vissza a szükséges 500 ajánlást.
A választási bizottság alakuló ülésén ezért
nyilvántartásba vették Bartha Barna (Mi
Hazánk Mozgalom), Földi László (FideszKDNP) és Zágráb Nándor (Jobbik Magyarországért Mozgalom, DK, a Momentum
Mozgalom, MSZP, Párbeszéd Magyarországért, LMP) országgyűlési képviselőjelölteket is. Ők ugyanis már összegyűjtötték és
leadták az 500 érvényes ajánlást.
CEGLÉD VÁROS OLDALA

menti képviselőnek fogom magam jelöltetni, kiröhögöm. Most pedig itt ülök a plakátok és
szóróanyagok között és azon gondolkozom, mit
keresek én itt? A múlt hét derekán megkerestek,
hogy annak az embernek, akit figyelemmel követek egy éve lennék-e a parlamenti képviselője itt a 12. körzetbe.” – írta az étteremvezető,
aki hozzátette: „47 éves vagyok, de legalább
80 éves ember életét leéltem már. Igen, féltem
az üzletem, a 19 kollegám jövőjét. Viszont a jelenlegi ellehetetlenített helyzetben szerintem
csak ők, mi szeretnénk a népet képviselni és kivezetni ebből a fertőből.”
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Hírek

Halálos szél

Január 30-án erős, viharos szelet hozó front vonult végig az országon.
Cegléden és környékén is 90 km/h-t
meghaladó széllökések okoztak károkat, az ítéletidő csak az éjszakai órákra csendesedett. A térségben a vihar
tetőket bontott meg, fákat döntött ki,
épületeket rongált meg és halálos
közúti balesetet okozott.

m

egbontotta a vasútállomás tetejét az erős szél
Cegléden. Helyreállítására a tűzoltókat riasztották. Cegléden egy kertvárosi ház kéményét
döntötte le a szél, erről olvasónk küldött fotót. Csemő felé a Mizsei úton az 5. km táblánál kidőlt egy fa.

A 441-es úton az erős szél kar vastagságú
faágakat szórt az úttestre, a száraz homokból kavart por jelentősen rontotta a látási viszonyokat is. Nyársapátnál az út mentén álló buszmegállót is megbontotta a szél.

KOCSÉRON 50-60 CM TÖRZSÁTMÉRŐJŰ fákat döntött ki a szélvihar a Kőröstetétleni
úton és a Sóderes út szinte teljes hosszában.
Bár még döntögette a szél a fákat, a kocséri
polgárőrök és a nagykőrösi tűzoltók szinte
teljes létszámban felvonultak, így rövid időn
belül sikerült az útszakaszt megtisztítani a
kidőlt fáktól. Kocséron a kántorlakás melléképületéről is levitte a vihar a tetőzetet. A
hullámpalát már másnap pótolni tudták a jó
szándékú felajánlók segítségével – ezt a
Kocséri Római Katolikus Egyházközség a
közösségi oldalán köszönte meg.
A VIHAROS SZÉL MEGBONTOTTA Nagykőrösön, a Hősök terén lévő általános iskola lemezfedését. A lemezfedés száz négyzetméteren károsodott, tizenkét méter magasságban
lógott az épület oldalán. A lógó lemezt a
nagykőrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltók emelő segítségével távolították
el, majd vizsgálták át az épületet. – tájékoztatott Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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A VIHAR HALÁLOS KÖZÚTI BALESETET is
okozott: a 311-es út 31-es kilométerénél
közvetlenül a M4-es főút felüljárója közelében egy Cegléd felé haladó Nissan Micra típusú személyautót az erős széllökés átsodort
a szemközti sávba és ott kamionnal frontálisan ütközött, majd az árokba csapódott. Az
autójába szorult 67 éves farmosi férfi a helyszínen életét vesztette. A ceglédi tűzoltók
szabadították ki a járműből, ezért az ugyanebben az időpontban történt Szolnok irányában történt másik balesethez már a szolnoki
tűzoltóknak kellett kimenni.
Az élőállatokat szállító kamion sofőrje nem
sérült meg, a járműben szállított sertéseknek
és a pótkocsinak nem esett baja. A helyszínelés idején a forgalmat az érintett útszakaszról elterelték.

MÁSNAP ÚJABB ÁLDOZATOT KÖVETELT a vasárnapi szélvihar: Cegléd és Abony közötti
vasútvonalon történő helyreállítási munkák
közben hétfőn reggel elhunyt egy 31 éves
újszászi férfi.

A vasárnapi szélviharban egy vasúti felsővezeték szakadt le mintegy 700 méteren a Horti
kanyar közelében lévő vasúti átjárónál Abony
és Cegléd között. A helyreállítási munkálatok
közben a munkások a vonaton állva egy lelógó vezetéket próbáltak megemelni, amiben
azonban áram volt. Az esethez a ceglédi mentőket riasztották. A 31 éves férfi nem szenvedett égési sérüléseket, de a szíve megállt. Hiába küzdöttek másfél órán át érte, nem sikerült újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette. A tragédiáról a TV2 híradója is beszámolt,
mint megtudták, az újszászi férfinek egy héttel ezelőtt született gyermeke.
A MÁV kommunikációs igazgatóságának
közleménye szerint a hajnali halálos áramütés körülményeit még vizsgálják a hatóságok és a vasúttársaság munkavédelmi, biztonsági szervezetei is.
A vihar okozta károk és a baleset miatt Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–
Záhony vonalon utazók 40-60 perccel hoszszabb menetidővel, rövidebb útvonalon közlekedő és elmaradó vonatokkal kellett számoljanak. A Cegléd és Szolnok közötti közlekedés kedd estére állt helyre.

A

Mit rejt a föld
a 441-es főút mentén?

KÖZLEKEDŐK BIZONYÁRA FELFIGYEL -

rá, hogy Nagykőrös és Kecskemét között, a 441-es számú főút mentén több helyen földkupacok tűntek fel 2021. év végén. Lukács Nikoletta régésszel a területen folyó régészeti kutatásról beszélgetett a
nagykoros.hu oldal.
„A 441-es út előzetes régészeti munkálata
zajlik, amelyet már 2018-ban elkezdtek teTEK
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repbejárásos módszerrel a Várkapitányság
Zrt. munkatársai. Akkor a felszíni leletek
alapján az út mentén és annak környékén tíz
lelőhelyet azonosítottak. Az első próbafeltárások most történnek. A lelőhelyek főként a
szarmata kor különböző időszakaira keltezhetőek. A szarmaták Kr.u. 1. évszázad első
felében jelennek meg a Kárpát-medencében
és a 4. században a hunok által indított népmozgás indítja útnak őket. Találtunk olyan
szarmata településnyomot, ahol érem is előkerült az objektumból. Az éremről tudjuk,
hogy Kr.u. 348 és 350 között készítették, tehát egy késő szarmata településről van szó.
A többi lelőhelyen pedig a kerámia anyag
alapján tudjuk népcsoporthoz és időszakhoz
kötni a településnyomokat. Elmondható,
hogy itt a 441-es út mentén, szép sorjában
hat szarmata településre bukkantunk, amelyek feltehetően nem egy időben léteztek. Főként árkokat és a szarmatákra jellemző méhkas alakú vermeket találtunk, illetve egy külső kemence és egy körárkos temető részlete
is előkerült.” – számolt be a régész.
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Kezdődik a 441-es út felújítása
Február 15-én Kecskeméten tartottak
sajtótájékoztatót a 441-es főút Kecskemét elkerülő és Nagykőrös közötti
szakasz fejlesztéséről.

sajtótájékoztatón részt vett és
felszólalt: Földi László, Pest
megye 12. számú választókerület országgyűlési képviselője, dr.
Szeberényi Gyula Tamás, BácsKiskun megye 2. számú választókerület egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, Kecskemét alpolgármestere, Szemereyné Pataki Klaudiát, Kecskemét polgármestere, dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös
polgármestere, és Pántya József, a NIF Zrt.
útfejlesztési igazgatója.
A sajtó képviselőit elsőként köszöntő Földi
László országgyűlési képviselő elmondta: a
most kezdődő beruházás a 441. sz főút
Kecskemét elkerülő és a Nagykőrös közötti
szakasza. Ez a 10 km a főút legforgalmasabb és legrosszabb állapotban lévő része,
ezért kezdődik itt a felújítás.
A NIF Zrt. beruházásában a fejlesztés során
a főút egy jelentős kecskeméti
szakaszát négysávosra bővítik, emellett a 445-ös kecskeméti északi elkerülő és a
nagykőrösi Téglagyári utca
közötti 7,29 km-en a meglévő
2×1 sávos burkolatot megerősítik. A projekt keretén belül 2
körforgalmat építenek Nagykőrösön. A beruházás teljes
költsége 8.495 milliárd Ft hazai forrás. A munkát 2022
februárjában kezdik meg és
várhatóan 2024. év elején adják át a forgalomnak.
A képviselő türelmet kért a köz-

lekedőktől és hozzátette: a Nagykőrös és
Cegléd közötti rész esetében a tervezés zajlik
és a kerékpárút és az első szakasz befejezése
után kerül sorra.
- Fontos kiemelnem, hogy a kormányzati
szándéknak megfelelően hamarosan Nagykőrös is közvetlenül bekapcsolódik az ország
vérkeringésébe, hiszen jól halad az M44
gyorsforgalmi út fejlesztése, ami a Nagykőrös
mellett létesített csomópont kapcsán Nagykőröst is közvetlenül beköti a gyorsforgalmi úthálózatba. Ez óriási lehetőség a településnek:
ez az M4 kapcsán látszik Cegléd és Abony
esetében is. – zárta beszédét a képviselő.
Dr. Czira Szabolcs Nagykőrös polgármestere is üdvözölte a projekt indulását: „Kétségtelen, régi feladat már a 441-es főút
megújítása. A számadatok is jól mutatják, az
út hatalmas forgalmat bonyolít, amely forgalom egyre csak növekszik. Munkahelyre,
iskolába utazás, vásárlás, vásározás, szórakozás, vagy éppen hivatalos ügyek intézése,
számos élethelyzet, számos ok, amiért használják ezt az utat, ami igazán megérett már
a megújulásra.” – fogalmazott Nagykőrös
polgármester.
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A PATENT Kft. az alábbi
szakterületere keres munkatársat:

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ

Feladatok:
• Cégünk minőségirányítási rendszerének fenntartása, fejlesztése, vezetése (ISO 9001)
• A társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a
minőségirányítási feladatokra vonatkozó érvényesítése,
• Gyártóművi jogosultságok és bizonylatoltságok karbantartása, időszakonkénti megújítása (ISO 9001, ASME Sec.
VIII. Div. 1. U stamp, AD 2000 Merkblatt HPO and DIN
EN ISO 3834-2 / MSZ EN ISO 3834-2, MSZ EN
15085:2008.)
• Külső és belső auditok előkészítése és lebonyolítása a
szakágak támogatásával,
• Gyártmányink minőségbiztosítási dokumentációjának elkészítése, a teljes műszaki dokumentáció összeállítása,
• Minőségügyi reklamációk kivizsgálása.
Követelmény:
• Felsőfokú, szakirányú, legalább 5 év munkatapasztalat az
adott területen,
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás,
• Rendelkezni kell az önálló munkavégzés képességével és
erős kooperációs készséggel.
Cím: Cegléd, Bürgeház dűlő.
Az önéletrajzokat küldjék a Burovincz@patent.hu – ra.
Ügyintéző: Burovincz János - Telefon: 06 30 928 2353

MARKETING ÉS
KERESKEDELMI REFERENS

Feladatok:
• A kereskedelmi vezető támogatása operatív feladatokban,
• Az értékesítési folyamatok támogatása angol nyelvű és
magyar kommunikációval,
• A beszerzési folyamatok segítése külföldi beszállítókkal
és alvállalkozókkal történő kommunikáció biztosításával,
• A megrendelőkkel folytatott értékesítési és gyártásközi
kommunikáció biztosítása a Műszaki Osztály számára,
• Műszaki és kereskedelmi levelezések fordítása,
• Marketing és kreatív feladatok ellátása, marketing partnerek koordinálása.
Követelmény:
• Felsőfokú iskolai végzettség, tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban, kitűnő kommunikációs alapképesség. Rendelkezni kell az önálló munkavégzés képességével és erős kooperációs készséggel.
Cím: Cegléd, Bürgeház dűlő.
Az önéletrajzokat küldjék a mozes.geza@patent.hu – ra.
Ügyintéző: Mózes Géza - Telefon: 06 30 439 0002

Újszilvási lehajtó az M4-re

TERVEZÉS ALATT ÁLL AZ ÚJSZILVÁSI lehajtó
az M4-es úton – a hírről Földi László országgyűlési képviselő számolt be a közösségi oldalán.
„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
szerződést kötött az UVATERV Zrt-vel az M4
gyorsforgalmi út – 3119 j. összekötő út keresztezésénél rejtett csomópont (Újszilvási
csomópont) tervezésére. A csomópont tervezését és kivitelezését nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánították.
A tervezett új lehajtó a gyorsforgalmi út
„Abony pihenő” területén keresztül vezet
majd Újszilvás, illetve Abony felé. Ezáltal
könnyebb lesz a le- és felhajtás az M4-es
gyorsforgalmi autóútra.” – írta a képviselő.

Parkolók és biciklitárolók
a vasútállomáson

A BUDAPESTRE ÉRKEZŐ VASÚTVONALAK
mentén 48 állomáson – köztük Cegléden is –
több mint 3000 P+R-parkoló és 2000 B+R-biciklitároló tervezését kezdik meg – jelentette
be Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A
BFK már négy céggel (vagy inkább konzorciummal) meg is állapodott a tervezést illetően.
Ahogyan azt a Portfolio írja, az agglomerációs tömegközlekedés egyik legfontosabb eleme
az elővárosi vasútfejlesztés. A vasút viszont
csak akkor lesz versenyképes, ha a rövidebb
menetidő, a korszerűbb utastájékoztatás és az
új, alacsonypadlós, légkondicionált motorvo-

natok mellett könnyen át is lehet rá szállni. Ezt
segíti, ha minden egyes megállóban van kellő
számú parkoló, ahol biztonságosan ott lehet
hagyni az autót és a biciklit.
A problémát orvosolandó 48 forgalmas
helyszínen több mint 3000 parkolót és 2000
biciklitárolót építenek, megduplázva ezzel a
férőhelyek számát. Mindebben nyolc elővárosi vasútvonal érintett: a hegyeshalmi, a
székesfehérvári, a pusztaszabolcsi, a kunszentmiklósi, a ceglédi, az újszászi, a hatvani és a szobi vasútvonal.

Újabb fejlesztések a
gyógyfürdőben

A TAVALYI ÉVET ÉRTÉKELŐ ÉS AZ IDEI terveket bemutató cikk jelent meg a termalonline.hu oldalon a ceglédi gyógyfürdőről.
Szűcs Ádám ügyvezető elmondta: a lehetőségekhez képest jól alakult az elmúlt év, elégedettek a vendégforgalommal. Fejlesztésekről is beszámolt: megújult a szauna-

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

részleg és átadtak egy egész évben üzemelő
szabadtéri gyógyvizes medencét is.
A fejlesztések folytatódnak 2022-ben is: a fürdőépületet korszerűsítenék 250 millió forintos
beruházással, de bővítik az öltőzőkapacitást és
egy új hibrid szabadtéri medencét is tervez a fürdő, amely télen gyógyvizes medenceként, nyáron hideg vizes családi medenceként üzemelne.

Laptopok a pedagógiai
szakszolgálatnak

FŐIGAZGATÓI ÉRTEKEZLETEN ADTAK ÁT 68
új laptopot a Pest Megyei Szakszolgálat tagintézményei számára a Ceglédi Tankerületben. „Az értekezleten került sor az előző évi
tevékenység értékelésére és a laptopok átadására. Az előző évben megújult a szakértői bizottság Dohány utcai épülete. Megköszöntük a tagintézmény-vezetőknek – és rajtuk keresztül a Szakszolgálat minden munkatársának – a COVID alatt végzett áldozatos munkáját, és az elmúlt hetekben elvégzett
– több mint 1500 – iskolaérettségi vizsgálatot.” – számolt be a közösségi oldalán Fodor Gábor ceglédi tankerületi igazgató.
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Vélemények az adóvisszatérítésről
A napokban kapták meg a családok
számlájukra a személyijövedelem
adó visszatérítést. A kormány juttatását – mely egyes családokban több
kereső esetén milliós tételt is jelenthet – egyesek nem várt ajándéknak
tekintik, amiből régen elmaradt vásárlást, felújítást vagy utazást finanszíroznak. Mások lefizetésnek, választási kampányfogásnak tekintik,
amit a jövőben más úton ugyan, de
„egyszer még visszakérhetnek”…

a

ceglédi családok is véleményt
nyilvánítottak a közösségi oldalakon, fórumokon.
Egy kommentelő szerint „úgy látszik itt megint sokaknak nem esik
le az, hogy a hitelt,
amit erre felvettek ezek a gazemberek, azt megint a polgároknak kell visszafizetni. (…) mert
mihánt vezetőt választ magának
a nép, attól a pillanattól a sorsát más kezébe teszi!”
Többen a 14. havi nyugdíjt
kérték számon a kormánytól,
más hozzáteszi: „Az aki az
Orbánra szavaz, pórul jár
majd, ha vissza kell fizetni az adósság csökkentésére!”
Más szerint viszont: „Sokkal többet kellett
volna, hogy adjon. Ez sokaknak csak alamizsna volt!”
„Szívesen megadom a bankszámla számomat, akinek nem kell meggyőződésből az
Orbán által küldött pénz, utalja át nekem...”
– kommentelt egy másik ceglédi.

Egy nyugalomra intő vélemény szerint: „Nem
tudom ki, milyen körülmények között él (nem
is érdekel), de azt nem tudom elképzelni, hogy
a gyermekes családoknak nem jön jól most,
vagy bármikor ez az összeg. Általában (mondom általában) azoknak nem tetszik ez a döntés, aki nem kapja vissza, mert pl. nem nevel
kiskorú gyermeket, már visszakapta év közben, feketén dolgozik stb. Mindig lesznek örök
elégedetlenek és örök kötözködők, kiknek
semmi nem jó. Van, aki csak simán szeret feszültséget kelteni az aktuális kormány ellen,
akármelyik legyen is az. Ha úgy érzed, fogadd
el, hiszen a TE fizetésedből vonták le, ha úgy
érzed, ne fogadd el, ajánld fel valami nemes
célra. Végre valami amiben TE dönthetsz.
Csak kérlek, ne károgj!”
Válaszul egy hozzászóló azt írta: „Igazad
van a pénz az mindig jól jön, mindenkinek,
csak az a nem mindegy, hogy milyen céllal,
lehet hogy szavazat vásárlás a célja? Nem
hiszem hogy a gondolkodó embereket ilyen
osztogatással meg lehet vásárolni!”
„Lehet, hogy hitelből osztogat, de
ezzel mégiscsak sok családnak segít.” – szól egy másik bejegyzés.
– „Én még emlékszem a giga méretű IMF hitelre. No, abból a jó
népnek semmit nem jutott, sőt az
embereket még jól meg is sarcolták. Pedig milyen jó lett volna, ha
mondjuk a devizahiteleseket segítették volna. Esetleg a gáz és áram árát nem
emelték volna az egekbe. És bizony azt is az emberek fizették vissza. Ugye van különbség.”
Egy idősebb nyugdíjas is kifejtette véleményét: „Én meg annak örülök, hogy a gyerekeim a most kapott juttatásból jelentősebb
lakásfelújítást tudnak csinálni. Én a 13. havi nyugdíjból tudok a saját szórakozásomra
is pénzt áldozni.”
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Pedagógus-sztrájk Cegléden

Csatlakozott az országos pedagógussztrájkhoz a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium – erről egy szülő tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta: levelet
kapott az osztályfőnöktől arról, hogy „a
gimnázium dolgozói magas létszámmal 87%-ban csatlakoztak a hétfői 810 óráig tartó országos figyelmeztető
sztrájkhoz.”

a

fenti időszakban az intézmény
nyitva volt és biztosították a
gyermekfelügyeletet, de arra
nem sok diák tartott igényt, mert
közel 700 diákból csak 25 jelent
meg reggel 8-kor az iskolában.
A pedagógus szakszervezetek főbb követelései a következők: további 45 %-os béremelés, pedagógus életpálya, a kötelező heti óraszám csökkentése 24 órára.

Kovács Zoltán a CKLG sztrájkbizottság
tagja, a Pedagógus Szakszervezet Ceglédi
járási titkára lapunknak elmondta: „Nagyon
fontos tény azonban, hogy nem a számok
lesznek lényegesek, hanem a valós problémák, amelyek megoldásra várnak. A konzultációs próbálkozásaink legnagyobb sajnálatunkra évek óta nem hoztak sikert, így társadalmi beszédtémává kell váljanak az oktatás
problémái. A társadalomnak meg kell tudnia, hogy a gyermekeik hátrányban vannak
azáltal, hogy fáradt és kiégett, alulfizetett és
pedagógushiánnyal küszködő oktatásban
kell megalapozniuk a jövőjüket. A figyelemfelhívó sztrájkunknak ez a célja, mindenki
hallja a segélykiáltásunkat.”
Információink szerint a Közgázban is sztrájkoltak, de csak kevés számú pedagógus.
Mint ismert január 31-én, hétfőre figyelmeztető sztrájkot szervezett – még decemberben
– a két nagy pedagógus-szakszervezet a
PDSZ és a PSZ és amennyiben a hétfői munkabeszüntetés sem vezet eredményre, >>>
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március 16-ra egy huzamosabb ideig tartó
munkabeszüntetést is előkészítenek. Mint ismert, a kormány januártól több ágazatban is
emelte a béreket, a pedagógusok tízszázalékos pótlékemelést kaptak. Emellett 2023-ra
komolyabb bérrendezést is ígértek a tanároknak, ám ezek részletei egyelőre nem ismertek.
Időközben a Fővárosi Ítélőtábla a február
10-én tárgyaláson kívül hozott ítéletével az
elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és
megállapította, hogy a január 31. napján tartott pedagógus sztrájk jogellenes volt - közölte a bíróság.

Városnéző séta

A CEGLÉDI TOURINFORM IRODA szervezésében újra városnéző sétára invitálták a ceglédieket, akik – a kellemetlen időjárás ellenére
– nagy számban vettek részt a főként szabadtéri rendezvényen. A séta szervezői most
Cegléd nevezetes épületeit vették górcső alá.
Az iroda közösségi oldalán számolt be a
programról: „Nap mint nap haladunk el mellettük anélkül, hogy ismernénk történetüket
vagy homlokzatuk szimbólumait. Most programunk alkalmával megálltunk előttük, hogy
megcsodáljuk, megértsük őket. Útmutatást két
kiváló szakmai vezetőtől dr. Füle Györgyné
(turisztikai tanácsadó) és Zakar József
(Kossuth Múzeum munkatársa) tolmácsolá-

sában kaptunk. Sétánk során megtudhattuk
mi a különbség a Földhivatal és a Kossuth
Múzeum szecessziós stílusa között, kiderült
kik engednek be minket a Bíróság főkapuján,
miről mesél nekünk a Városháza díszterme
avagy föld alatti légópincéje, milyen neves
családok alkották egykor Cegléd elitjét
(Berger, Gombos, Zalai család) vagy éppen
milyen szimbólumokat fedezhetünk fel a
Kossuth Múzeum homlokzatán, az ún. alföldi
szecesszió jegyeit pásztázva. Hosszúra nyúlt
sétánk tökéletes zárásaként egy jól megérdemelt forró tea társaságában megtekinthettük
a Kossuth Múzeum „Színek és faktúrák” című időszakos kiállítását Zakar József szakmai
vezetése nyomán. Ezúton is köszönjük az
épületbejárási engedélyt a Ceglédi Járási Hivatalnak, a Városháza vezetőségének és az
együttműködést a Kossuth Múzeumnak.”

Magyar Kultúra Napja

A CEGLÉDI ALKOTÓK EGYESÜLETE, dr.
Kiss Mihályné tanárnő és Fehér Nikoletta
művelődésszervező kapták az idei Cegléd
Város Kultúrájáért díjat, melyet január 22-én
este adtak át a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében.
A Ceglédi Alkotók Egyesülete 2001-ben
alakult meg tizenhárom fővel. A ceglédi kis
közösség mára egy széleskörű térségi egye-
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sületté fejlődött, mely Dél Pest megye és
Cegléd környékének alkotóit fogja össze.
Célja a művészet területén tevékenykedő alkotók összefogása, támogatása, művészi és
szakmai érdekképviseletük biztosítása, szakmai programok megvalósítása.
Az egyesületben kézműves, képzőművész,
fotóművészeti, irodalmi csoport működik.
Dr. Kiss Mihályné tanárnő az Erkel Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyugalmazott zongora-szolfézs szakos tanára,
Arany Katedra és Gubody Díjas pedagógus.
47 éven át tanított a ceglédi zeneiskolában.
Nyugdíjba vonulása óta a Patkós Irma Mű-

Elhunytak Magyarország
legidősebb ikrei

ÉLETÜK 101. ÉVÉBEN – EGYMÁST 18 nappal
követve – Cegléden elhunytak az ország legidősebb egypetéjű ikrei. Sebál Edit és Sebál
Teréz (Ladányi Ferencné és Ladányi
Jánosné) 1921. november 23-án Cegléden
születtek. Apjuk a vasútnál volt fűtő, majd a
malomban lett portás. A lányok is ott dolgoztak egy ideig és búzát forgattak, szellőztettek. Megismerték leendő férjüket a két
Ladányi testvért, Ferencet és Jánost, akik
azonban nem voltak ikrek. Az egyik esküvőt
1945 tavaszán, a másikat ősszel tartották.
Mindketten fekete menyasszonyi ruhában
álltak oltár elé ahogy az a háború után
jónéhány menyegzőn megtörtént.
Életük összefonódott ezután is: kertes házaik
egymás mellett álltak. Gyakran énekeltek es-

vészeti Iskolában tanítja és felkészíti a hallgatókat és növendékeket a vizsgaelőadásokra, szereplésekre.
Fehér Nikoletta a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. művelődésszervezője. Feladatkörébe tartozik Cegléd város rendezvényeinek, fesztiváljainak szervezése, lebonyolítása, az ünnepek kultúrájának gondozása.
A megjelenteket dr. Csáky András polgármester köszöntötte a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Beszédében elmondta:
„a kultúra, a történelem, az anyanyelv,
amit abból az elődeink ránk örökítettek, és
mi folyamatosan tovább örökítünk, mindmind mi magunk vagyunk. A magyar kultúra bennünk van, minden szavunkkal, cselekedetünkkel alakítjuk azt, hatalmas erőforrásunk, melyre építhetünk, melyre építenünk kell, s melynek megőrzése, továbbadása mindannyiunk kötelessége, hisz csak
így válhatunk a világ kultúrájának egyenrangú részeseivé. Ahhoz, hogy más nemzetek, népek kultúráját tisztelni tudjuk, először a saját kultúránkat kell megbecsülni.”
– fogalmazott a polgármester. Ünnepi műsort a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamarazenekara adott.
ténként, jöttek hozzájuk a vendégek. Vasárnap
és ünnepeken sokszor együtt ebédelt a család.
Együtt gondozták a kertet, együtt jártak a
boltba, piacra és egymással állandóan megbeszélték a világ és az egyre népesebb család
sorát. Négy gyermek, hét unoka és tizenegy
dédunoka őrzi emléküket. Forrás: index.hu
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Zongoraverseny
a zeneiskolában

A CEGLÉDI ERKEL FERENC ALAPFOKÚ Művészeti Iskola február 11-én rendezte a XVI.
Országos Zongoraverseny területi válogatóját. A versenyre Fejér, Nógrád és Pest megyéből, összesen 10 intézményből 20 tanuló
mérte össze zongoratudását. Sikeres szereplésük után, minden növendék 1-1 emléklapot és 1-1 tábla csokoládét vehetett át.
A versenyt zongoraművész tanárok értékelték, a kapott pontszámok alapján, az országos összesítés után húzzák meg az országos
döntőbe jutás alsó ponthatárát.
DRÁVUCZ RENÁTA intézményvezető-helyettes

Rádiókat kaptak
a polgárőrök

RÁDIÓKAT KAPTAK ÉS PERSZE SEGÍTSÉGET a
használatukhoz a polgárőrök a Ceglédi Rádiós Sport Egyesülettől. Az egyik tápiószőlősi cég pedig átjátszó antenna telepítésével és 24 órás ügyeletessel segíti – az elsőként csatlakozó – bedei polgárőrök mellett
további 3 egyesület munkáját. ctv

George Pal-ra emlékeztek

AZ OSCAR-DÍJAS GEORGE PAL születésének
114. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésnek adott otthont a nevét viselő ceglédi
mozi. A megjelenteket Hegedűs Ágota alpolgármester, Földi László országgyűlési képvise-

lő és Pap Zsolt, a filmszínházat üzemeltető Ceglédi TV ügyvezetője köszöntötte. Az ünnepségen került bemutatásra az a két részes, Szemfényvesztő című alkotás, ami George Pal életét
és munkásságát mutatta be. CEGLÉD VÁROS OLDALA

Maszkabál az
Ipartestületnél

HAGYOMÁNYTEREMTŐ SZÁNDÉKKAl került
megrendezésre február 12-én az első ipartestületi maszkabál. A teltházas rendezvényen mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció tagjai képviseltették magukat. „Hernádi Péter és Olaszné Illés Evelin remek
talpalávalót húzott a majdhogynem hajnalig
tartó mulatozáshoz és a remek hangulathoz.
Köszönjük azoknak, akik támogatták bálunk
létrejöttét, megvalósulását felajánlásokkal,
a munkájukkal, a közreműködésükkel! Külön
köszönet a Patkós Irma Művészeti Iskola növendékeinek, valamint Nagy Éva és Izsák
Zoltán felkészítőtanároknak, hogy műsorukkal emelték az est színvonalát!” – mondtak
köszönetet a szervezők a Cegléd és térsége
Ipartestület közösségi oldalán.

19

Több baba született

NŐTT A SZÜLETÉSEK SZÁMA VÁROSUNKBAN.
Tavaly 1178 kisbaba látta meg Cegléden a
napvilágot, 35-vel több, mint egy évvel korábban. Nőtt azonban sajnos az elhunytak
száma is tavaly. A házasságkötéseknél némi
csökkenés tapasztalható, és sok pár hétköznap, csak szűk körben, kisebb ceremónián
mondta ki a boldogító igent. ctv

Futókör a
Malomtó szélen

ÚJABB FUTÓKÖR ÉPÜL CEGLÉDEN. A város 27,5 millió forintot nyert a Malomtó
szélen kialakítandó, mintegy 1 kilométeres futópálya építésére. De nem csak ez a
jó hír érkezett. BMX pálya is épül a termálfürdő mellett, a szabadtéri kondipark
közelében. Erre 15 millió forintot nyert
az önkormányzat.

Készülnek a sportgálára

A SPORTCSARNOK ÉPÜLÉSE MIATT idén új
helyszínen, a Kossuth Művelődési Központban tartják a sportgálát. A tavalyi év legeredményesebb ceglédi sportolóinak köszöntése március 12-én lesz. Idén jegyeket
nem lehet venni az eseményre, csak a meghívott vendégek vehetnek részt rajta. A szervezők egyeztetést tartottak a Művelődési
Központban, ahol az is kiderült:
meglepetésprodukciókra is számíthat majd a
közönség. ctv

Szépkorúak
a bűnmegelőzésért

JANUÁR 20-ÁN, A DÓZSA GYÖRGY Honvéd
Nyugdíjas egyesület évi első klubrendezvényén értékelésre került a „Miénk itt a tér!”
elnevezésű online vetélkedő sorozat, amelyet
kimondottan a szépkorúak részére indított a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Igazgatóságának Bűnmegelőzési Osztálya.
„Az 5 héten át tartó játékos, gondolkodtatásra késztető feladatok nem fogtak ki az a vetélkedőre jelentkezett tagjainkon. Borók
Nikoletta rendőrőrnagy, a vetélkedő fő szervezője úgy fogalmazott, hogy mindenki jól teljesített. A versenyzők különböző szempontokból
közelítették meg az adott témákat – meseírás,
plakátszerkesztés, tanulságos történetek, videó
készítés stb. – és a megoldások ötletesek, sok
esetben kimondottan kreatívak voltak.
A vetélkedőn résztvevő nyolc fő ajándékot,
ajándék utalványt és emléklapot kapott a
szervezőktől.
Az első három helyezett ezen kívül oklevélben is részesült. Egyöntetű vélemény, hogy
érdemes a szépkorúakat is bevonni a bűnmegelőzési munkába, hiszen a bűnözők nem
ismernek korhatárokat, így mindannyiunknak óvatosnak kell lenni.” – számolt be az
egyesület a közösségi oldalán.

Megemlékezés

A JÁRVÁNYHELYZET MIATT UGYAN idén is
csak szűk körben, néhány résztvevővel, de
megemlékezett a város a bedei csata évfordulójáról. A Törteli úti emlékműre és a Malom téren álló Perczel szoborra is virágok
kerültek.CEGLÉD VÁROS OLDALA
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Elfogadták a város
költségvetését

FEBRUÁR 15-ÉN CEGLÉD VÁROS képviselőtestülete a költségvetés elfogadása mellett
több, döntést igénylő napirendi pontban is
egyeztetett.
Megválasztották a választókerületi választási bizottságok tagjait Dr. Gyarmati Katalin,
Farkasné Dr. Piroska Emőke és Rajta László
személyében. Póttagoknak Tűri Lászlót és
Volter Etelkát választották.
Meghosszabbították a Z+R Consulting Kft.
megbízási szerződését. A gazdasági társaság
főbb feladati közé tartozik többek között az
önkormányzat és polgármester felé nyújtott
fejlesztési tanácsadás és folyamatos támogatás.
Hosszas tárgyalások után elfogadták a város
idei évi költségvetését. Dr. Csáky András
polgármester elmondta: költségvetés főöszszege 14 milliárd ft, több, mint az egy évvel
korábbi főösszeg. Ennek oka, hogy múlt év
december 30-án egyedi kormányhatározat
révén a sportcsarnok építéséhez kapott a város 1.8 milliárd forintot. A polgármester
szólt arról is: jelenleg úgy tűnik, idén nem
részesül az önkormányzat az iparűzési adó
kisesésével kapcsolatban állami kompenzációban. A polgármester elmondta, hogy beruházást megrendelni fedezet nélkül nem lehet. Mint mondta: amikor a költségeket tervezik, a folyamatban levő pályázatok lefutását is figyelembe kell venniük.
A beruházások között olyan tételek szerepelnek, mint önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztése, ját-

szóeszközök bővítése és játszótereken kerítés építése, futókör kialakítása, vagy ivóvízhálózat kiépítése az Öregszőlőben. Felújítási
feladatok közé a helyi piac fejlesztése, út és
járda felújítások, külterületi helyi közutak
fejlesztése kapott helyet. De több, önkormányzati határozatban döntöttek utak és járdák állagmegóvásáról, csapadékvizes munkálatokról, járdaépítésekről és egyéb felújításokról is. Folytatódik a Gál József Sportcsarnok bővítése és felújítása, és a tervek szerint
a Ceglédi Termálfürdő is új medencét kap.
Dr. Ferenczi Norbert frakcióvezető (Fidesz)
elmondta: a felhalmozási kiadások 5 milliárd forintra rúgnak, ebből 500 milliót
priorizáltak, amire a munkálatoknak időben
való végrehajtása miatt is szükség volt.
Az ülésen elhangzott: az idei szolidaritási
hozzájárulás 120 millió forint lesz a városnak.
Fehér István frakcióvezető (Czigle) nehezményezte, hogy a kormány elvonta az önkormányzatoktól az iparűzési adó felét.
Módosították a járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló rendeletet.
Ingyenes használatba adja a város a Ceglédi
Tankerületi Központ részére gimnáziumi nevelés-oktatás céljára a Kőrösi úti Óvodának
jelenleg helyez adó ingatlant a Kossuth
Lajos Gimnázium felújításának időtartamára. A gimnázium ebben az épületben megfelelő átalakítás, úgy mint konyha, vizesblokk után - két osztályt tudna elhelyezni. A Kossuth Művelődési Központ B épülete szintén két osztályt tudna befogadni egy
megállapodás keretén belül.
Pályázik a város az Ovi-Sport Programra. A tavalyi évben ugyanezen pályázati konstrukcióban
épült sportpálya a Lövész utcai Óvodában.
Nem szavazta meg a grémium a Czigle frakció előterjesztését automata öntözőrendszerek kialakítása tárgyában. Az előterjesztők
(László Ágnes, Fehér István, Magyar
Károly, Földi Áron és Dr. Czinege Imre) javasolták az újonnan létesített virágos és
cserjés zöldterületeken az automata öntözőrendszer tervezését és kiépítését, ahol ez
még nem történt meg.
Döntöttek a képviselők és bizottsági tagok
2022. évi tiszteletdíjáról is. Ennek értelmében a képviselő havi tiszteletdíja 157.000.-

Ft, a bizottsági elnök havi tiszteletdíja – más
bizottsági tagság esetén is – 140.000.- Ft,
míg a bizottsági tag havi tiszteletdíja – több
bizottsági tagság esetén is – 70.000.- Ft.
Módosult a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet. Ingyenes vagyonkezelésbe adja a Hit Gyülekezete részére Cegléd Város Önkormányzata az Örkényi Úti Általános Iskola melletti két in-

Vers-kép kiállítás

JANUÁR 20-ÁN NYÍLT A KOSSUTH Művelődési Központ kamaragalériájában a Verskép című kiállítás.
Baán Katalin ceglédi fotóművész és Szécsi
Károly versíró közös kiállítását Reznák
Erzsébet a Kossuth Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki elmondta: a múzeumban gyakori, hogy valakinek hagyatékával, örökségével találkozik és ez nem szokott vidám élmény lenni, mert az életben ritkán adatik
meg, hogy minden sikerüljön és úgy legyen,
ahogy elképzeltük.
– Ugyanez az otthonias
érzés járta át, amikor
megtekintettem a kiállítást. Sok fájdalom, magány, kiszolgáltatottság,
de alázat és derű is van
a képeken, szavakban. A
fotó nem a versek illusztrációja és a vers nem
magyarázza a képet, de
erősítik egymást és tökéletesen összeillenek, harmóniában vannak. Amikor együtt nézzük
őket, lelki béke, a magunk kicsiségének és
végességének tudata jár át minket. – mondta el Reznák Erzsébet.
Ezután az alkotók is hozzáfűztek néhány
gondolatot a kiállításhoz. – A képeim a gondolataim kifejezőeszközei és a sajátos montázs-technikával érzéseket viszek bele a képekbe, ezzel többletmondanivalót fogalmazok
meg. A célom, – most már idősen is ugyanaz,
mint 20 éve volt, amikor elkezdtem alkotni –
hogy örömet szerezzek azoknak, akik megte-
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gatlant oktatási, nevelési célokra.
Az önkormányzat támogatja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által végzett Utcai Gondozó Szolgálat szolgáltatás ellátását 2022. évben 648.000,-Ft összegben.
Zárt ülésen tettek javaslatot a képviselők a
Gubody Ferenc-díjra.
A Képviselő-testületi ülés döntéseiről bővebben a www. cegled.hu weboldalon tájékozódhat.
kintik a képeket. – fejtette ki Baán Katalin.
Szécsi Károly elmondta: amikor a képeket
megkapta, hosszú ideig csak nézte őket és
ismerkedett a fotókkal, aztán egyszer csak
megindultak a szavak. Másfél év termése
látható a falakon.
A kiállítás február 19-ig tekinthető meg hétköznap 10-18, szombaton 8-12 óráig.

Ozsváth Sára emlékkiállítás

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS Gimnázium
dísztermében Ozsváth Sára emlékkiállítást
rendeztek a Ceglédi Kossuth Gimnáziumban.
Mint ismert a tehetséges festőművész tragikusan fiatalon, 23 éves korában hunyt el.
Sára a Kossuth Gimnáziumban végzett, egykori alma matere a mostani kiállítással emlékszik meg róla.

Tiszta utakon…

TISZTA UTAKAT KERESVE CÍMMEL nyílt festménykiállítása Gyöngyösi-Bartus Zitának február 11-én a Ceglédi Galériában. A tárlatot P.
Rónai Gábor, a
Kossuth Gimnázium művésztanára
nyitotta meg. A
megnyitón Gyöngyösi Zsolt működött közre gitáron.
A kiállítás anyagát
– mely március 5ig látogatható –
Csurgai
Ferenc
képzőművész válogatta és rendezte.

a

Új szelektív kukák

Cegléden is megkezdődik a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edények kiosztása.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek
egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása,
ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre
nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag,
fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének
fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.
Társaságunk részéről a kiosztást számos logisztikai és adminisztrációs előkészület előzi meg,
melynek kapcsán kizárólag azon aktív szolgáltatási szerződéssel rendelkező Ügyfeleinknek
áll módunkban az 1 db 120 literes, gurulós
edényzet ingyenes átadása, akinek előzetesen
postai úton értesítőt küldünk.
FONTOS!
Az értesítő tartalmazza az átvétel pontos
helyszínét és időpontját!
Az edényzet átvételéhez az értesítő, személyi
igazolvány és lakcímkártya szükséges!!!
Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy az értesítő túloldalán vagy az
alábbi elérhetőségen található meghatalmazást
szíveskedjenek kitölteni (www.dtkh.hu/ Ügyfélszolgálat/ Nyomtatványok Meghatalmazás
formanyomtatvány) és magukkal hozni.
Amennyiben a szerződése pl: adásvétel miatt
más néven szerepel, elhalálozott nevén szerepel, úgy mielőbb keresse fel Társaságunk
ügyfélszolgálatát, ahol intézheti a szolgáltatásban bekövetkezett változásokat. Ezt követően jogosult az edényzet átvételére!

Tájékoztatásul közöljük, milyen dokumentumok szükségesek az adatváltozás bejelentésére:
A felhasználó személyében bekövetkező változást a régi és új felhasználó együttesen köteles
a változástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a régi és új tulajdonos a fennálló tartozás megfizetéséért, valamint az abból
eredő károkért egyetemlegesen felel!
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
• új szerződő magánszemély esetében: a változást igazoló okirat (30 napnál nem régebbi
adásvételi / bérleti szerződés vagy 30 napnál
ugyancsak nem régebbi tulajdoni lap másolat), résztulajdonos változás esetén 30 napnál
nem régebbi tulajdoni lap, továbbá személyi
azonosságot igazoló okmány
• elhalálozáskor az örökös által bemutatott halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős
hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okmány.
Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában áll, úgy szükséges minden
tulajdonos hozzájárulása egy személy vagy
szervezet megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződés megköthető. Ha nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést, akkor a tulajdonosok hozzájárulása is
szükséges meghatalmazás formájában.
Azon idős, mozgásában korlátozott, vagy más
okból rászoruló személy, akinek nem áll módjában a szelektív edényzet átvétele és haza szállítása, ezirányú kérését jelezheti a Nemzedékek
az Alföld Kapujáért Alapítvány értesítőben
megjelölt telefonos elérhetőségén a megadott
napon.
A beérkező kérések és egyeztetések alapján az
Alapítvány munkatársai segítséget nyújtanak az
edényzet házhoz szállításában, átvételében.

A gördülékeny és hatékony ügyintézés érdekében kérjük tartsák be a fentiekben és az
értesítőben foglaltakat!
DTKH NONPROFIT KFT.
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Hírek

Sajtótájékoztató

A DTkH Nonprofit Kft. 2022. februárjától Cegléden, Csemőn, Kocséron,
Nagykőrösön, Nyársapáton, Törtelen
és Újszilváson is megkezdi az új szelektív hulladék gyűjtő edények átadását a lakosság számára. Ez év tavaszáig a települések minden aktív
szolgáltatással rendelkező háztartása
térítésmentesen megkapja azokat –
jelentette be február 3-ai sajtótájékoztatóján Földi László, Pest megye
12. választókerületének országgyűlési képviselője és Agatics Roland, a
társaság ügyvezetője.

a

DTkH Nonprofit Kft. jóvoltából
– Európai Uniós és állami támogatással pályázat segítségével –
a Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
101 településén összesen 200 000 darab – a
most kezdődő akció keretében a környéken
összesen 18 506 darab – szelektívhulladékgyűjtő edény kerül átadásra.
Földi László, Pest megye 12. választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón a többi között kiemelte: „Cegléd és
környékének az aktív szolgáltatással rendelkező háztartásai részére is térítésmentesen
adja át a DTkH Nonprofit Kft. az új szelektív
hulladék gyűjtő edényeket, az azokban gyűjtött csomagolási hulladékok elszállításáért a
jövőben sem kell majd külön díjat fizetni.”
A fenti települések polgárai a DTkH Nonprofit Kft. és az érintett Önkormányzatok
szoros együttműködésével, előzetes értesí-

tést követően vehetik át a 120 literes edényeket, amelyek az eddig használt sárga
zsákokat váltják ki.
„A DTkH Nonprofit Kft. legfőbb küldetése a
hulladékmentes jövő – a körforgásos gazdaság, továbbá a karbonsemlegesség mellett a
zero waste megteremtésének és fenntartásának az elősegítése. E célkitűzés jegyében a
vállalat – a felelősségteljes hulladékgazdálkodás képviselőjeként – a kommunális hulladékok folyamatos elszállításán túl különösen nagy hangsúlyt fektet a többi között a
szelektív és zöldhulladékok begyűjtésére, valamint újbóli felhasználásuk előkészítésére.”
– hangsúlyozta Agatics Roland, a társaság
ügyvezetője.
A tervek szerint a sárga fedelű kukák kiosztása után a jövőben barna kukákat is osztanak, amelyben a lakosság a szerves, lebomló zöld hulladékot gyűjtheti.
A tájékoztatón elhangzott: sokaknak problémát okozhat a kukák házhozszállítása. Ebben szeretne segíteni a Nemzedékek az Alföld kapujáért Alapítvány. Jung Gábor, a
kuratórium elnöke elmondta, hogy a város
teljes területére kiterjedően főként idősek
számára segítenek a hulladékgyűjtő edények
házhozszállításában, melynek igényléséről
hamarosan tájékoztatást kap a lakosság.

SPINDELBAU Kft.
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Gajda Feri bácsi 100 éves!

n

Gajda Ferencet, Nyársapát legidősebb
lakóját otthonában köszöntötte Földi
László országgyűlési képviselő és Kis
Miklós polgármester január 25-én, a
100. születésnapján!

Négy évvel ezelőtt készítettem egy nagyon érdekes interjút Gajda Ferenccel a tanyáján. Kértem, hogy meséljen
magáról, arról, hogy milyen
volt a fiatalkora, hogyan élt
régebben és hogyan éli napjait, mivel foglalkozik mostanában.
Beszélgetésünket újból felidézzük: „Cegléden születtem 1922. január 25-én. Szüleim
2 hold szántón és 1 hold szőlőn gazdálkodtak, jószágot tartottak, így belenőttem a mezőgazdaságba. 6 elemit, majd 3 gazdasági
iskolát végeztem.
Nyársapátra nősültem 1946-ban, így kerültem ide. Feleségem, Licuka volt a tsz-tag,
nekem el kellett mennem az iparba dolgozni, mert a tsz nagyon keveset fizetett, abból
nem tudtunk megélni. Csepelen, egy hadiüzemben esztergáltam állandó éjszakai műszakban, ami sokkal több pénzt hozott. Az
éjszakázás mellett nappal a háztájiban dol-

goztunk, őszibarackot és krumplit termeltünk. Kerékpárral hordta a feleségem az árut
Ceglédre és Abonyba a piacra. 1968-tól
nyolc éven át Cegléden, az EVIG-ben vasöntőként dolgoztam. A komoly fizikai munka kikezdte az egészségem, leszázalékoltak.
1974-től a Haladás Tsz-ben így vállaltam
munkát, 12 évig pincemester voltam. Természetesen tovább folytattuk a gazdálkodást.
Később már nagyobban ment a termelés és
leginkább Szolnokra jártunk a feleségemmel
piacra. Mindig együtt, közösen dolgoztunk.
Sajnos, 2016-ban elveszítettem a nejemet, azóta is fáj, nagyon hiányzik. 70 évig éltünk
együtt, 90 éves korában halt meg. A kertben
sok virágot termesztek, azt viszem ki a sírjára.
Az egészségem jó volna, csak a hallásommal
és a látásommal van baj. A ház körül, az udvarban tevékenykedek, magam körül rendet
csinálok. Tyúkjaim vannak, ellátnak tojással
és jó érzéssel tölt el, ha gondozhatom őket.
Van kutyám, macskáim, reggel már az ajtóban várnak, hogy megetessem őket.
Elektromos kerékpárral még be szoktam
menni a faluba a boltig, a postára, de igazán
itt a tanyámon érzem jól magam az emlékeimmel. Itt vagyok itthon.
Keresztlányunk és családja az, akire támaszkodhatom, ő a gondviselőm. Csak jót
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mondhatok rájuk, mindig hozzák a főtt ételt
és mindent, ami az ellátásomhoz szükséges.
Férjével együtt szinte naponta jönnek, gondolnak rám, ellátnak gyümölcsökkel, finomságokkal is, csak dicsérni tudom őket.
Sajnos a barátaim, jó, régi szomszédjaim
már mind elmentek, a mostani szomszédsággal már nem alakult ki olyan kapcsolat,
mint a régiekkel.
Azt üzenem a nyársapátiaknak, hogy csak jó

Közös levél a katolikus
templom felújításáért

A MÚLT ÉV VÉGÉN FÖLDI LÁSZLÓ országgyűlési képviselő úrral és Molnár Péter atyával – Abony katolikus plébánosával –
az alábbi gondolatokkal fordultunk
Dr. Semjén Zsolt
Miniszterelnök-helyettes úrhoz.
„Egy
renovált
templomba vagy
modernizált iskolába, egy tisztán
ragyogó épületbe
még nagyobb örömmel megy az ember, az
épület állaga a lélek tisztaságának vágyát
is sugallja.
A „Sej, Nagyabonyban” kezdetű szép magyar
népdal szeretett városunkra utal. (Ennek dallamát Kodály ugyan a felvidéki Zsigárdon
gyűjtötte, de szövegét Abonyi Lajos jegyezte
le itt, helyben.) E kedves dal a helyi katolikus
és református templomról szól, ez előbbi
ügyében szeretnénk Önhöz fordulni.
Templomunk építése 1773-ben kezdődött, a
munkálatok 12 éven át folytak, így 1785-re
készült el, a belső kialakítás befejeztével felszentelésére 1807-ben került sor. De az idő
repül, templomunk mára sok problémával, elsősorban a födémszerkezet elkorhadásával és
a falak vizesedésével küszködik. Az abonyi
katolikus templom a mindennapi szentmisék
mellett évente úgy 20-25 esküvőnek és közel

érje őket, legyenek egészségesek, éljenek
szép családi életet.
Kedves Feri bácsi! Ennél szebbet én sem kívánhatnék Önnek. Éljen még jó egészségben
sokáig! Remélem, hogy 100 éves korában is
beszélgethetünk majd!”
A község lakosai és a Nyársapáti Hírmondó
munkatársai nevében szívből gratulálunk, és
továbbra is jó egészséget kívánunk!
NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA
100 keresztelőnek ad otthont! Ezért fontos
számunkra, hogy plébániánk méltó teret tudjon biztosítani a hívek számára.
„Íme, Isten hajléka az emberek között!” – olvashatjuk a Jelenések könyvében. (Jel 21,3) Az
abonyi római katolikus egyházközség és a
magam álma, hogy
az építésének kezdetétől 250 évét ünneplő
templom
megújulva „éljen”
tovább!” - Ezt kértük városunk szülöttjével,
Földi
László Pest megye
12. számú választókerületének országgyűlési képviselőjével és Péter atyával együtt. Bízunk abban,
hogy közös álmunk valóra válhat és a hamarosan 250 éves épületet sikerül kormányzati
segítséggel felújítanunk a hívek és Abony
Város lakosságának nagy örömére.
PETŐ ZSOLT polgármester

Tankó-Walter

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

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
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Megnyílt az uszoda

FEBRUÁR ELSEJÉN MEGNYITOTTA KAPUIT az
ÚJSZILVÁSI TAN- ÉS SPORTUSZODA!
A térség legkedvezőbb áraival, szeretettel
várjuk az úszókat és az úszni tanulókat!
Szakképzett úszásoktatók, több időpontban is
várják a jelentkezéseket gyermek és felnőtt
úszótanfolyamokra, valamint gyógyúszásra.
ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Edzőpark épül

SPORTPARK ÉPÜL CSEMŐBEN – erről dr.
Lakos Roland polgármester tájékoztatta a
lakosságot.
„Csemő Község Önkormányzata a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium pályázatán egy „C"

típusú, kb. 90 m2-es, szabadtéri edzőpark megvalósítását nyerte, még 2020-ban. A sportparkot a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. valósítja
meg a Sportcentrumban. A munkaterület átadása már meg is történt, az alapozási munkák február 7-én megkezdődtek. Mostanra
már jól látható az alapozása a „C” típusú
sportparknak a sportcentrumban. A nyolcszög
alakú terület gumi burkolatú lesz, és várhatóan a jövő héten nyolc eszközt telepítenek rá,
amelyek húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra, fekvőtámaszra, valamint
lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmasak.” – írta
közösségi oldalán a polgármester.

Megszépül a csemői hivatal

ZAJLANAK A CSEMŐI ÖNKORMÁNYZATI hivatal bővítési munkálatai. „Az elmúlt hetekben olyan belső gépészeti munkák zajlottak, mint a világítási és elektromos-, továbbá a hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer kialakítása. A mai napon a nyílászárók
is a helyükre kerültek, egyedül az udvar felőli nagy ajtóra várunk. A Magyar Falu
Programban nyert támogatásnak és a je-
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2023-ra újulhat meg a
Törtel-Abony közti út

lentős önkormányzati kiegészítésnek köszönhetően hamarosan fedett helyszínt kaphatnak a kulturális és sport rendezvények.”
– számolt be dr. Lakos Roland polgármester a közösségi oldalán.

Szívkapu Kocséron

A KOCSÉR KÖZSÉGÉRT ÉS POLGÁRAIÉRT
Alapítvány a Bethlen Gábor Közalapítvány
és a Miniszterelnökség támogatása révén kivilágítható szívkaput állít Kocséron a központi parkban. A közelgő házasság világnapja és Bálint-nap alkalmából minden (házas)párnak, legyen az fiatal vagy idősebb,
alkalma nyílik itt egy romantikus közös fotót készíteni, ezzel is újabb kapcsolatot teremtve a generációk között.
A kaput az adventi időszakban is tervezzük
felállítani, ezzel is hozzájárulva az ünnepi
díszkivilágításhoz.
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

BÁR MUNKÁLATOKAT MÁR AZ IDEI ÉVBEN is
terveznek a Törtel és Abony között úton,
azonban az útpálya teljes felújítását tervezésnek kell megelőznie. Az előkészítés már folyamatban van, így várhatóan legkésőbb a jövő évben kerülhet felújításra az egyes helyeken már kritikusnak nevezhető út. – jelentette
be Pető Zsolt polgármester. - A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról is tájékoztatott, hogy
több forrásból és három szakaszban kívánják
megvalósítani a beruházást. A több mint 9 kilométeres külterületi szakasz felújítását követően biztonságosabbá és gyorsabbá válhat
Törtel és Abony közt a közlekedés. – fogalmazott a polgármester.

Hollywoodban ragyogó
nagykőrösi csillag

BOKOR BALÁZS: OSCAR ÉS A CSILLAGOK című könyvének bemutatójával vette kezdetét a
Magyar Kultúra Hete Nagykőrösön című
programsorozat január 17-én a felnőttkönyvtárban. A kötetet a szerző mutatta be,
aki a korábbi nagykőrösi előadásán tapasztalt
könnyed, szórakoztató stílusban számos érdekes információt osztott meg az érdeklődőkkel Hollywood
magyar gyökerekkel
rendelkező
sztárjairól, köztük a
magát nagykőrösinek valló Hajmássy
Ilonáról, művésznevén – ahogy csillagán is olvasható –
Ilona Masseyről. Az
Oscar és a csillagok
című könyv hiányt pótló kötet, több mint 50
magyar, illetve magyar származású filmhez
kötődő szakembert (rendezőket, színészeket,
operatőröket, zeneszerzőket, világosítókat)
mutat be, akik Oscar díjban részesültek, illetve csillagot kaptak a Hírességek sétányán.
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Nagyszerű értékelés
Nagykőrösnek

NAGYSZERŰ ÉRTÉKELÉST KAPOTT Nagykőrös a Virágos Magyarország Verseny szervezőbizottságától
Levélben köszönték meg dr. Czira Szabolcs
polgármesternek, hogy Nagykőrös 2021-ben
is benevezett az országos szakmai versenyre.
A levélhez mellékelten az értékelést is megküldték, melyből az alábbiakat szó szerint
idézzük: „A közel 24 ezres lakosú Nagykőrös
folyamatosan fejlődik, néhány éve különösen
szépen újult meg a Hősök tere, korábban a
Széchenyi tér és Szabadság tér, majd a Cifrakert is. A belváros impozáns tereit, sétányait sok ezer egynyári és évelő virág díszíti,
amit részben közösségi összefogással ültettek. A város a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az energiahatékonyság iránt elkötelezett, minden fejlesztés ezeknek a szempontoknak megfelelően történik. A Ceglédi
úton fasor rekonstrukció, továbbá 130 fa ültetése történt, míg a Cifrakertben új sportpá-

lya és futókör is létesült. Az Arany János
Kulturális Központ is megújult, a terveik
alapján a város értékeit bemutató túra útvonal (Nagykőrösi Kaland) segíti a turistákat.
A Kőrös-ér környezetének fejlesztése megkezdődött. Élénk kulturális
élet van a városban, talán
az egyik legismertebb program a Möggyfesztivál, illetve az évente tíz alkalommal
tartott országos állat- és kirakodó vásár, amelyen hagyományőrző programok
várják a látogatókat.” – írták az értékelésben.
Nagykőrös városa 2021ben Arany Rózsa-díjat
nyert el a versenyen (képünkön). A beérkezett pályázatokat egy 120
fős, kertész, tájépítész és turisztikai szakemberekből álló zsűri értékelte, ami azt jelzi,
hogy az itt élő nagykőrösi polgárok mellett
a szakma is értékeli azt a városfejlesztést,
azt a városépítést, melyet a jelenlegi lokálpatrióta városvezetés végzett.

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
00
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„MOL” tehetség

NYOLC FIATAL MŰVÉSZ ÉS TUDÓS – köztük
egy ceglédi gimnazista – pályázott sikerrel a
MOL Tehetségtámogató Programra Pest
megyében, amely az idei tanévben összesen
20 millió forinttal segíti a 10-23 év közötti
tehetségek pályafutását.
A ceglédberceli Bartúcz Anna – aki a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanulója – is
a nyertesek között szerepel. Az elnyert öszszegből fotós berendezéseket szeretne venni, hogy még jobb minőségben mutathassa
be alkotásait.
Bartúcz Anna általános iskolás kora óta foglalkozik animációval és 15 évesen már számos elismerést kapott hazai és külföldi filmszemléken. Az animációs filmek mellett a

Futni a hit erejével

BEREI MÓZES JÓZSEF A NAGYKŐRÖSI Arany
János Református Gimnázium magántanulója. A fiatalember életében jelentős szerepe van
a műkorcsolyázásnak, melyben jelentős sikereket ért el, többek közt többszörös osztrák ifjúsági bajnok volt. Immár magyar színekben
folytatja a versenyzést, 2021-ben többek között Mel Gibson Passióját vitte jégre. A nagykőrösi Önkormányzati Hírek interjújából – tavalyi eredményeiről szólva – kiderül:
„Budapesten két nemzetközi versenyen is jól

3D modellezés és a digitális festészet érdekli. Tagja a Nők a Tudományban Egyesületnek, amely azt a célt tűzte ki, hogy példát
adjon és támogassa a természettudományok
iránt érdeklődő lányokat.
szerepeltem. Októberben ezüstérmet szereztem, decemberben a Santa Claus Cup-on
aranyat. De szívesen emlékezem a rigai,
meg a celjei versenyekre. Itt felnőtt mezőnyben futottam és megszereztem az Európabajnoksághoz szükséges minimumpontokat.
Ott leszek az idén a junior-világbajnokságon, az ifjúsági olimpián, felnőtt nemzetközi
versenyeken, például Hágában. Magyar műkorcsolyázóként szeretném letenni a névjegyemet a világversenyeken, megmutatni,
hogy érdemes volt dolgoznom, nem hiába
szólt erről az életem idáig.”
Berei Mózes József életében a hite legalább
olyan fontos, mint a korcsolya. Jelmondata:
„Nekem egy feladatom van: futni a hit erejével és Jézus nevét dicsőíteni.” A 2021-es
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 52
tanúságtevője közül ő volt a legfiatalabb.
„Ha beszélek Istenről, mindig lesznek olyanok, akik meghallanak és megérintem a szívüket. (…) megtudtam, hogy sok iskolában
lejátszották a tanúságtételemet, majd meghívásokat is kaptam, mert kíváncsiak voltak
rám a tanulók, beláttam, hogy meg kellett
szólalnom. A hitről beszélni kell, a Jóisten
ezt várja tőlünk, sportolóktól is. Nemcsak
edzeni kell, hanem sokat imádkozni.” –
mondta a fiatal, aki azt is hozzátette a Passió
jégre vitelét is ezért tartotta fontosnak.
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Tűzesetek

keres munkatársat:
A PATENT Kft. az alábbi szakterületere

CNC gépkezelő plazmavágó,
hengerítő és présgép kezelésére

Alapkövetelmény: Technikusi végzettség, minimum
6 hónap aktív tapasztalat az adott területen.
Rendelkezni kell önálló munkavégzés képességével
és erős kooperációs készséggel.
Feladatok:
• 3D-s NC vágó berendezés programozás (3D-s
plazma, lemezhengerítő, prés és görgőző gép),
• Technologizálás, folyamatok korszerűsítése, fejlesztése,
• Szoros együttműködés a műhelyvezetéssel, a
műszaki osztállyal.

A minőségi és hatékony munkáért, az elhivatottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és szervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb
bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.
Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)
patonai.tibor@patent.hu részére.

JANUÁR 23-ÁN NAGYKŐRÖSÖN a Báthory utcába vonult ki riasztásra a nagykőrösi és a
ceglédi tűzoltók, ahol egy 80 nm2-es családi
ház égett. Egy személy kimenekült az épületből. A tűzoltók két vízsugárral oltottak és
egy gázpalackot is kihoztak a házból. Személyi sérülés nem történt.
NÁDAS ÉS KISZÁRADT FŰ KAPOTT LÁNGRA
január 29-én délelőtt a Cegléd és Abony között. A szárazság és a feltámadt szél miatt a
tűz gyorsan terjedt, egy lakatlan tanyát veszélyeztetett. A lángokat a ceglédi hivatásos
tűzoltók eloltották, megakadályozták a tűz
továbbterjedését, majd átvizsgálták a közel
másfél hektáros leégett területet.

SZÁRAZ FŰ, NÁDAS KAPOTT LÁNGRA február
12-én délután Abony külterületén is. A tűz a
szárazság miatt gyorsan, nagy területen terjedt. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók
eloltották, megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd átvizsgálták a leégett területet.
TŰZ KELETKEZETT EGY GÉPKOCSI motorterében február 13-án délután Cegléden, a
Csutak Kálmán utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók megkezdték a lángok oltását, ezzel megakadályozták a tűz továbbterjedését. A ceglédi hivatásos tűzoltók az égő részeket eloltották, a
felhevült fém alkatrészeket visszahűtötték,
majd átvizsgálták a járművet. – tájékoztatott
Csámpai Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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Közúti balesetek

MENET KÖZBEN KIGYULLADT EGY KISBUSZ
január 19-én délután az M4-es autóút
tápiószentmártoni lehajtójánál. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek a kisbusz teljes
egészében égett. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók eloltották, a felhevült fém alkatrészeket visszahűtötték, majd átvizsgálták a kiégett járművet. A kisbuszban egyedül a sofőr utazott, aki időben, sérülések nélkül elhagyta az égő gépkocsit.
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT, majd felborult egy személygépkocsi február 8-án
este az M4-es autóút 65-ös kilométerénél,
Cegléd közelében. A gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki önerejéből elhagyta az autót, a felborult személygépkocsi
forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a
helyszínt.
BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 20-ÁN reggel 9
óra körül Cegléden az Összekötő út és a Bu-

dai út kereszteződésében, ahol egy motoros
fiatalember fékezés közben elcsúszott. A
balesetnek más résztvevője nem volt, a sérültet – akinek a lába sérült – a mentők vitték el a helyszínről kivizsgálásra.
SÚLYOS BALESETEK TÖRTÉNTEK február 14én Cegléd térségében. Lesodródott az útról,
árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi hétfőn délelőtt Törtel közelében. A
gépkocsiban két ember utazott, az egyikük
a roncsba szorult. A ceglédi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével a beszorult
embert a roncsból kiszabadították, áramtalanították és átvizsgálták, majd a kerekeire
állították a járművet.
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY KAMION ütközött
össze hétfőn a kora délutáni órákban
Kőröstetétlen közelében. Az ütközés következtében a gépkocsi az árokba csapódott. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatott Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.
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Maszkabálban a Pimisek

Iskolánk a mindennapi életben, nem
csak a korszerű oktatási programokon vesz részt, de a szakmai kihívásokat is célként tekinti. A versenyidőszak sajnos az elmúlt két évben
nem tudott olyan kimagasló technikai hátteret és felkészítő munkát
megkövetelni a szűkös lehetőségek végett,
de pozitív szemlélettel, a számtalan fellépési szituációba tesszük bele a szívünket és
lelkünket.
Egy ilyen szívélyes felkérésnek eleget téve
vehettünk részt az Ipartestület által szervezett farsangi bálon február 12-én, amelyet
első alkalommal rendeztek meg és amely kimagasló kulturális élményt nyújtott a résztvevő vendégeknek és fellépőknek is egyaránt.
A téma a reneszánsz, a farsang, a báli szezon. A dátum sem épp véletlen időzítés volt,
hanem egybe esett a velencei karnevál nyi-

tónapjával. Az időzítés hozta magával a
hangulat alapját és a hozzá kapcsolódó nyitótánc mondanivalóját. Elképzelésünk a következőre épült: adott egy bálterem a messzi
Velencében, ahová a sok neves küldöttség
mellett magyar vendégek is érkeztek. Ki-ki
a saját táncát járja a bálban, a táncetikett
szabályai szerint.
Első részben a bécsi keringő, aztán korabeli
mosónők tánca következett. Az egész bál
színvonalát a hercegi pár keringője tette felejthetetlenné, amit a koronaként eltáncolt
palotás követett.
Az pedig, hogy sikerült-e elvarázsolni a nézőket a karneváli forgatagba, mindenki
megtekintheti iskolánk és az Ipartestület közösségi oldalán elhelyezett videóban.
A fellépésen részt vettek a szakgimnáziumon tanuló diákok. Felkészítő pedagógusok: Nagy Éva és Izsák Zoltán Sotiris.
IZSÁK ZOLTÁN SOTIRIS
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A műsorváltoztatás és a létszámkorlátozás jogát fenntartjuk! A rendezvényen való részvételével a kilátogatók elfogadják a szervező házirendjét. A házirendről a www.cegledikultura.hu- n tájékozódhat.
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Gondolat

Józsi bá’ maszkja és a vírus

an vagy 55 éve, akkor 80 éves
volt egy öregúr. Nem voltak
már imitt-amott fogai. Támadt
egy ötlete – ő bizony megcsináltatja a protézist! Körülötte az
öregasszonyok: „János, miért
költekezel? Már úgy se sokáig élsz!” Ő csak
legyintett: „Vén tyúkok! Ha csak egyszer
harapok is a kenyérbe és a szalonnába, már
a vágyam teljesült. Nem baj, ha jön a halál…” A tanulság az, hogy amit szeretnénk,
végre kell hajtani – főleg, ha a Teremtő is
velünk van.
Eme történet apropóján írom le a vírussal
kapcsolatos meglátásaimat és a mások által
kiváltott reakciókat:
1. Egy viccel kezdem, ami a valóságból táplálkozik. 2019-ben két kínai beszélget:
Az egyik:
- Fogadjunk!
A másik:
- Miben?
- 2020-ban az egész világon mindenki
maszkot hord majd.
2020-ban összetalálkoznak.
- Igazad volt komám! - Kezdi az egyik fél. Nyertél. De tudod mit? Én is!
– Hogyhogy te is?
– Hát, én árulom a maszkot!
2. Kezelésre járok a kórházba. Maszk – természetesen – az arcomon. Lehúzom, míg
megiszom a teám. Még csavarom a tetejét,
már jön a hatóság.
– Azonnal tegye vissza a maszkot! – érkezik
a dörgedelem.
- De hát ittam… – válaszolom értetlenül.
- Nem érdekel – kapom a közönyös választ.
Feltettem a maszkot, de a helyzet megnevettetett. A hatóság visszalépett és újabb
dörgedelem hangzott el: „majd nem nevet a
lélegeztetőgépen!” Erre már én sem voltam
rest, megkérdeztem: – Asszonyom, tudja

Ön, hogy hogyan kezdődik a Himnusz? „Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel…”. Kérem, a jó kedvet, a nevetést ne
fojtsa belém… A hölgy dühösen távozott,
amit a várakozó betegek sem tudtak nevetés
nélkül megállni…
3. Tudják Önök milyen a rendes vírus? Hát
az előre halad, 1,5 és 2 méter között leesik a
földre. Akinek éles a látása, az széttaposhatja, mert ő is felfordította az életünket.
4. Látták már, hogy mi az első mozdulata a
bevásárlóközpontból távozóknak? A maszk
levétele. Ugye, megfogjuk a maszkot, sok
ember az orrát meg az arcát is megdörzsöli,
mert annyira irritálja ez a kikényszerített
„öltözködési eszköz”. Ha netán rajta a vírus,
többet ártott, mint használt ez a kiegészítő…
5. Mielőtt bementek a bevásárlóközpontba,
három hölgy egyszerre tette fel a maszkját.
Bemenetel előtt még egy kicsit csevegtek
(talán pletykáztak?) a hidegben. A maszkon
keresztül úgy távozott a leheletük, mint a
mozdony füstje. Én buta vagyok. Lehet,
hogy a vírus nagyobb, mint egy parányi molekula, mert az fent akad belülről a maszkon. De lehet, hogy fordítva van…
6. Alsó tagozatos iskolások szépen haladnak
befelé az iskola udvarába. Mindenkin fent a
maszk, csak egy gyerek nem találta. (vagy
dacolt? Mindenesetre nem volt rajta.) A kí-

sérőtanár rászólt: „Tedd fel, különben magatartásból elmarasztallak!” Lehet, e szó
egyest jelentett aznapra egy kisiskolásnak.
Azt hallottam, Amerikában egy 13 éves kislány huszonötször tagadta meg az arcát eltakaró maszk felvételét, és kitartásáért, ellenállásáért (állítólag) a polgármester kitüntetéssel jutalmazta. Hát, ez Amerika.
7. A bevásárlóközpontban, a pénztár előtt állva
kénytelen voltam lehúzni maszkomat, orrtörlés
céljából. A pénztáros rám szólt: „Tegye fel a
maszkot, mert félünk!” (Ez már nem félelem –
ez rettegés.) Megnyugtattam – blöfföltem: – Ne
aggódjon, én már az ötödik oltást is felvettem!
Magamban viccesen, kifelé komolyan tettem fel
a kérdést: Az ötödik oltás az ötödik életet biztosítja? Ha netán mégis „kikerülné” a vírus a vakcinát és végezne velem, jön a hatodik oltás? Az
már a feltámadást biztosítja…
8. Mostanság sok ember közt a beszédtéma,

hogy be van-e oltva, vagy sem. Engedjék
meg: ez az én magánügyem!
9. Az 5 és 11 év közötti korosztályt is oltani
akarják, igaz, a felnőtt dózishoz képest kisebb adaggal. De a várandós anyákat teljes
adaggal oltják! Az a növekvő gyermek, a pirinkó élet kénytelen elviselni a nagyobb dózist! Hová lett az ész, emberek!?
10. Egy tanács: ha nem kívánt személy érkezik hozzátok, szólj ki az ablakon:
COVIDOSAK VAGYUNK! Úgy elhúz,
mint a sicc. Biztos tipp!
11. A maszkot hátra, a tarkónkra is érdemes
feltenni, mivel a vírus orvul támad. A füleden lévő zsinóron, mint egy akrobata előremászik és bebújik a maszk alá! Légy óvatos!
12. Ezzel az írással úgy voltam, mint az
öregúr a fogával. Ha netán elvinne a vírus,
akkor is leírtam. Azt kívánom, kerüljön el
mindenkit a vírus!
JÓZSI BÁ’

a az embernek problémája van, örül,
ha talál valakit, aki meghallgatja őt. Sokszor elég kibeszélni, hogy mi a baj és egyből
jön a megoldás. Úgy érzed,
senkit sem találsz, aki meghallgatna? Isten meg fog hallgatni. Őt nem zavarja, ha hosszúra nyúlik a
mondandód. De ne csak a panaszod szavait
mondd el neki! Azt is meséld el, miért vagy
hálás! Hálaadás közben fogsz rájönni, hogy
nem is olyan nehéz az életed, mint hitted.
Nem mindegy, hogy egészséges vagy és
szegény, vagy gazdag, aki súlyos beteg.
Egész életedben híres szerettél volna lenni,
de rádöbbensz, hogy a hírességek a mai világban szinte nincs is magánéletük.
Mondhatnád, hogy minek beszéljek Istenhez? Ha a velem szemben lévő falnak beszélek, az is meghallgat! Igaz, de ha Istenhez beszélsz, hívő vagy. Ha a falnak, akkor
bolond. Kétségeid vannak, hogy Isten valóban meghallgat? Úgy érzed, más embereknek nagyobb problémái vannak, mint ne-

ked? Isten inkább az ő gondjaikkal foglalkozzon? Szép gondolat, de Istennek akkora
hatalma és tudása van, hogy egyszerre tud
minden emberen segíteni. Még rajtad is. Ne
sajnáld az időt az imádkozásra!
Ábrahám száz éves koráig imádkozott egy
gyermekért, mire megszületett Izsák. Kevés
embernek adatik meg, hogy megérje a századik életévét. Azt mondod, nincs neked arra időd, hogy száz éves korodig imádkozz?
De pár perced azért van, ugye? Most állj
meg egy kicsit az olvasással és mondd el Istennek, mit szeretnél!
Lehet, hogy Isten, mielőtt megadja, amit
kérsz, próbára fog tenni. Lehet, hogy utána
tesz próbára. A Biblia egyik legnagyobb
próbáját Ábrahámnak kellett kiállnia. Száz
éves, amikor végre fia születik és Isten arra
kéri, áldozza fel neki. Te mit tennél, ha ilyet
kérne tőled valaki, aki akkora hatalommal
bír, hogy sehová nem tudsz elbújni előle?
Ábrahám is elszomorodott, de hitt Istenben.
Nem értette, miért kell megölnie az egyetlen
fiát, de vakon bízott Istenben. >>>
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A töretlen hit jutalma
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„Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, és ezt mondta: Magamra
esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te
egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és
úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian
lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a ho-

m

mokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe,
mert hallgattál szavamra.” 1 Mózes 22:15-18
Ha Isten próbatétel elé állít, te mit tennél?
Követnéd Ábrahám példáját? Panaszkodnál
vagy hinnél?
VERES TAMÁS

História

Derűre kárhoztatott sors
Rossi Károly életműve

ég a múlt év végén jelent
meg Rossi Károly írói
munkásságát bemutató
kötet Koltói Ádám értő
kezével még értékesebbé
téve. A könyv bevezető
írása a szerkesztőnek az alapos és értő munkáját dicséri, a Rossi Károly hagyaték témafolyamokra bontása és feldolgozása jelentős
munka volt. Olyan embernek állít emléket
Koltói Ádám a médiarégész, akit mára már
sokan nem is ismernek, ismerhettek, de
Cegléd kultúrtörténeti értéke maradt a színes
tollú, derűs ember életműve. Műfaji sokféleség jellemzi, amit szellemesen visszaadott a
szerkesztő munkája is, hiszen követi a szerzőt: jellemrajz, életkép, jegyzet, humoreszk,
tárca, elbeszélés és dokumentum körébe
gyűjthetők a Rossi-írások, amit a mai napi újságlapokról talán leginkább hiányolunk, a humort, a sziporkát, a viccelődést. Ma kimondható, hogy bármennyire lesajnált a múlt, de
az az időszak eltartott egy Ludas Matyit,
amelyben Rossi Károlynak jelentek meg írásai, de két tucat másik orgánumban, sőt nevet
szerzett magának és szeretett városának a
színház világában is. A Ceglédi Hírlap azonban fontos gyűjteménye írásainak.
A sajtó három funkciója teljesült ebben az
életműben, ami – már látjuk – többet adott

Rossiról, mint hogy kiérdemelte az ólomglóriát. Tájékoztatás, befolyásolás és szórakoztatás maradéktalanul teljesült a kötetben is.
Ma azonban az uralmat a tájékoztatás bírja,
számtalan hoax forma, meg már ki sem fejezhető billentyű-nyomkodó ember dolgozik
a világkép eltorzításán. Az írások alakjai
egyes szám első vagy harmadik személyben

jelennek meg, pedig Rossi Károly talált formát szerelmesek, kocsmázók, a padon tereferélők, vagy éppen vitatkozók bemutatására.
Természetesen az olvasó pillanatnyi hangulata, talán egészségügyi állapota, aktuális munkája is befolyásolhatja, mit fogad be, mit emel
ki és mit jelent számára ezekkel együtt a sokszínű életmű. A derű még talán a tragédiákat
is képes megenyhíteni. A legdrámaibb példa
az „Egyéves őszibarackfa”, tanyán élő házaspár gyermeke a halál kapujában toporog, az

apa biztosítja a biztosat, elmegy az asztaloshoz koporsót készíttetni. A mester azonban
precíz ember, mértéket kért a gyermekről.
Már egy szőlővenyige is jó lett volna, de a
gazda szeme megakadt az egyéves őszibarack
csemetén. Elvágva az őszi fácskát, a héja
könnyezett, mintha siratná a kis embert. Az
asztalos észrevette, Veres Kálmánka még élt,
a méretezéskor. A mester látva a szegény embert, a fizetségben engedett, de ha már lett koporsó, a fejfa is elkészült még aznap.
Az író világa tényközlés, vidámság és dráma.
A „(Sárga) csillag születik” az embertelenségnek megrázó példázata: jelenet egy vidéki kisváros gettósításáról, ahol az üldözöttek megtapasztalhatták, hogy tényleg becsapták őket.
„Úgy terelték be őket a templomba, mint az
állatokat. A színes ablakokon benevettek a
nap sugarai…” A drámát fokozta egy minden
órás asszony vajúdása, amit a csendőr durva
kifejezéssel nyugtázott. A gimnáziumi szükségkórház orvosa azonban megállás nélkül
gyógyított, a rászorulók egyfélék voltak: nyomorultak. A hírek igaznak bizonyultak,
Mózes gyermekei nem maradhatnak a zsinagógában, már a mellékvágányon ott álltak a
marhavagonok s a csőcselék pedig belekezdett abba, amit a frontharcosok folytattak…
Van olyan írás, amelyik általánosítással kérdezi meg: „Mennyit ér a jókedv?” Ma különösen aktuális tanmese/valós esettanulmány
(teljesen mindegy), a szegény és a folyton
pénzért sóvárgó ember szellemi párbaja. A
káposztás gazdag ember azonban pénzért
szeretné megvenni a szegény jókedvét,
vagyis azt üzeni a szerző, hogy a derű, a jókedv többet ér a gazdaságnál.
Persze hosszan lehetne folytatni az írások értelmezését, üzenetét. De a recenzens nem teszi, mert számol azzal, hogy máris lehet olvasó, aki elfogultsággal vádolhatja. Inkább még
néhány sor arról, hogy Kárpáti Aurél visszaemlékezései mellé nyugodtam oda illeszthető
a „Derűbe mártott toll”, annak egy lazább, oldottabb folytatása, így a vád lepereg, mint a
zsírpapírról a víz. Értékes kötet, melyben a
szerkesztő-kommentátor munkáján túl Rossi
Károly hagyatékának őrzője és a Család anyagi támogatása csakúgy megjelent, mint az
Apáti Nyomda precizitása.
ESDÉ
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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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Ember

Úton

„Kedvence a Presser Gábor énekelte
dal, a Nagy utazás?” „Szeretem a zenét, ezt a számot is” – felelte kinyíló
mosollyal, amely beszélgetésünk alatt
végig arcán fénylett. Felidéztem magamban néhány szövegrészt: „Nagy
utazás… ez az élet, … égi láz, … hajtja
a régi láz.” Az igaz, hogy mindannyian
útra kelők vagyunk. Az elején még vezetnek, ifjúvá bátorodva magunk törünk előre, felnőtté éretten már mi vezetünk más(oka)t. (Végül újra minket…?) Az „égi láz” serkentő hevületét
sokkal erősebben érezte Hornyák
Henrietta, a Tourinform Iroda vezetője, idegenvezető. Azt mondja magáról,
hogy kalandor. („Vár a világ! Láthatatlan varázsköpenyben készíts csodás
kalandokat!” Goethe: Faust) Arra kértem, vezessen végig életútján, legyen az idegenvezetőm.

s

zép hivatása van, de nekem nem tetszik az idegenvezetőben az idegen
szó; rokon jelentései ugyanis: távoli, hideg, kétes, nem barátságos.
Felnevet, és szakmájának magyarázatát adja.
- Ezen még nem merengtem, hiszen magyar
utasoknak mutatjuk be, tesszük barátságossá, otthonivá a számukra idegen, felfedezetlen országokat, kultúrákat. De mit javasol az
elfogadott szakszó helyett?
- Csak ötleteket: turistavezető, utasvezető.

- Hát… nem rosszak.
- Hogyan történt az útkeresés, az útválasztás?
- A bennem mindig magas hőfokú „égi láz”
indított útnak. Bár Cegléden laktunk,
Kecskemétre jártam gimnáziumba, ahol a
kollégiumban laktam. Érettségi után következett Budapest, ahol külkereskedelmi karra
jártam. Diploma után Angliában dolgoztam
felszolgálóként másfél évig főleg nyelvtanulás céljából. Hazatérésem után még mindig
nem éreztem a letelepedés szándékát, további kalandot kerestem. Egyszer csak egy sodró sugallat kiadta számomra a Kossuth
Lajos-i felszólítást: Tengerre magyar!
- Azaz: Navigare necesse est! (Hajózni kell!)
- Igen, ezt éreztem. Majd a gondolatot a lehetőség követte. Ismeretség útján tengerjáró
hajókon fotográfusi feladatokat végeztem,
turistákról készítettem emlékképeket. Az első szakaszban kilenc hónapig nem is jöttem
haza. Magányosan jártam az utam, párkapcsolat nélkül, szabadon.
- „Szállni, szállni, szállni egyre / Új, új Vizekre!” (Ady: Új vizeken járok)
- A magam kialakította zarándokútnak felelt

ez meg, senki nem egyengette az utamat.
Folytonos útkereső voltam, mindenre fogékony kíváncsiság vezetett, s jöttek a kalandok. A következő Erdélybe vezetett, két
évig éltem ott. Ebben az időszakban kezdtem elmélyülni a turizmusban. Onnan jártam
Budapestre az idegenvezetői tanfolyamra,
amelyet már hazaköltözve fejeztem be.
- Míg végül…
- Nem végül, hanem az idegenvezetés kezdetéül.
- Mitől kapott erre ösztönzést?
- Miktől, több okból. Sok úti tapasztalatot
szereztem; az egyetemen a nemzetközi kommunikáció szakra jártam, ott nyelveket tanultam, ezáltal kultúrákat ismertem meg;
erős volt bennem az előadói, közlési vágy,
ugyanis a színészet felé is kacsingatattam.
- Ennek előzménye és kifejlete?
- Már általános iskolás koromban sokat szavaltam, szerepeltem – sikeresen. Ha egy társaság vagy közösség elé kerültem (kerülök),
szeretek jó értelemben véve szerepelni, magamra irányítani a figyelmet. De nem voltam eléggé elhivatott és alázatos a színművészet tanulása iránt. Az embernek fel kell
ismernie saját korlátait. A választott úton haladtam: magánvállalkozóként dolgoztam,
utazási irodák felkérésére vezettem csoportokat. Amikor hazajöttem egy útról, letettem
a bőröndöt, kimostam, de máris ösztönzött
az „indulhatnék”. Mentem is sok úti cél felé: Horvátország, Olaszország, Kuba, Karibtérség, Dubai, Óceánjáró hajók …a nagyvilág vízen és szárazföldön… Két típusú idegenvezető van: belutas és kiutas, azaz belföldi és külföldi utakra szakosodott. Én
mindkettőt végeztem.
- Milyen képességek szükségeltetnek ehhez
a munkához?
- Sokféle. Alapos felkészültség, hiszen beszélünk történelemről, földrajzról, kultúráról,
művészetről, szokásokról. S mivel a csoportban a felnőttek szinte gyermekivé válnak
(„beütöttem a kezem…, homok ment a cipőmbe…, pisilni kell…”), szükséges a tolerancia, az empátia, a pszichológia, az intenzív
igénybe vétel miatt a szellemi-idegi-fizikai
erőnlét. De eközben sokat tanulunk, s minden
úton vizsgázunk az utasok és magunk előtt.
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- Hol élne szívesen, ha elköltözne Magyarországról?
- Ha… Csak ha parancsba kapnám, hogy
fogjam a bőröndömet és induljak. A mediterrán térségbe…, Olaszországba…, egy kisvárosba. De én minden kalandról, útról hazatértem. Cegléd jó hely. Sajnos az itt élők
egy része viszonylag keveset tud érdekes
történelmi és kulturális értékeiről, talán
megszokásból nem érzi igazán szépségeinek
vonzását.
- Miért váltott útirányt?
- Mert valami elzárta az én utamat is: a
pandémia. Sajnos gonosz útitársunk lett a
Covid a legszűkebb mozgáskörünkben is.
Egy óceánjáró útról érkeztem haza, amikor
közölték: nem csak ennek az útnak van vége. Magukra maradtak az idegenvezetők,
semmi anyagi segítség, pedig bevételt is
hoztunk az országnak, s vittük jó hírét is.
Sokunknak szakmát kellett váltani, sok idegenvezető kollégám futárkodott vagy jegyellenőrnek helyezkedett el a megélhetésért.
- A kiút?
- Budapestről hazaköltöztünk Ceglédre. Ez
szerepelt is a terveink között, de nem ilyen
drámai fordulat után. Tősgyökeres ceglédi
vagyok, végül is hazatértem. Szerencsére
nem kellett búcsút vennem a turizmustól,
2021. október 1-jétől vettem át a
Tourinform Iroda vezetését. Ismerkedem újra a várossal és az emberekkel, hogy az eddig szerzett tapasztalataimat felhasználva,
kollégáimmal karöltve feltárjuk és megismertessük a talán kevéssé köztudott nevezetességeket is. Megvannak még a kapcsolataim az utazási irodákkal, a mai napig is
hívnak egy-egy útra, de én a bizonytalan
helyzetben a biztosat választottam. Az ember életének van egy íve. A felszálló ág után
egyenletes szakasz – nem visszaesés – következik. Csökken ugyan az utazósebesség,
de ez nem jelent leállást.
- Az életutat sok minden(ki) befolyásolja:
önmaga, környezete, a sors véletlene.
- Én határozott vagyok, szeretem kezembe
venni sorsom irányítását. Az is természetes,
hogy valami vagy valaki utamba kerülhet.
Ilyenkor kitérhetek, letérhetek, visszafordulhatok, esetleg más úton vele megyek. >>>
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- Tudatos egyéniség.
- Abban igen, hogy mit szeretnék, a hogyant megérzésem dönti el.
- S a véletlen?
- Ilyen nincs. Egyre inkább hiszek az isteni
vezérlésben. Az teremti meg a harmóniát
magamban, ha egyensúlyt találok a lenti
(földi) és a fenti (égi) sugallat között.
- Az imént „fülembe akadt” egyik szava:
„hazaköltöztünk”. Így, többes számban.
Útitárssal?
- Szó szerint. Tengerjáró hajón történt, a
Földközi-tenger közepén jártunk. Én egy
csoportot vezettem, ő nem volt ennek a tagja. Nem nagy utazó, de akkor ő is ezt az utat
választotta. Véletlen? Nem: elrendelés. Egy
mellettünk lévő asztalnál vacsorázott. Meghallottam a magyar szót, s felajánlottam a
segítségemet idegenvezetőként. Szívesen
tettem, ő szívesen fogadta. Az embernek ott
kell lennie és akkor, ahol és amikor történni
fog vele valami lényeges dolog. Elrendelés… De ez később derül ki.
- Ment a hajó a tengeren, s ki-ki a maga fedélzeti útján.
- Majdnem a kikötőig. Csak egymás keresztnevét tudtuk, telefonszámot sem cseréltünk. Szóval nem csaptak még fel bennünk
olyan nagy érzelmi hullámok, mint ahogy a
tenger tajtékzott. Figyelmem kilencvennyolc
százalékát a munkám kötötte le, de azért
közben nem ment el a látásom és a hallásom. Úgy tűnt, hogy végleg elválnak útjaink. Ám a sors! Az elrendelés. A hajó kiállása éppen akkor megcsúszott, nem fogadta
a kikötő. Várakozás közben, a nagy tömegben (három-négyezer utassal járnak ezek a
hajók) egymás mellé sodródtunk. Megtörtént az „adatcsere”. Ezek után többször felhívott, hosszan beszélgettünk, de nem tudtunk találkozni. Ő Baranya megyei, tehát távol élt, én meg jártam a világot. Ha valaki
előtte randit kért tőlem, fellapoztam a naptáramat időpontot keresni: esetleg néhány hét
múlva… A modern technika képessé (!) tette vele a meghitt beszélgetéseket. Én nagyon
szerettem ezt, mert nem vagyok híve a gyors
tempónak. Át kell élni az egymáshoz vezető
út minden szakaszának a romantikáját. A
végső összetartozásunkat az teremtette meg,

hogy amikor nehéz helyzetbe kerültem, és
lelki támaszra volt szükségem, ő lényegében
még távoliként mellém állt.
- Akik egy úton indulnak, egy célhoz érnek
– a közmondás szerint.
- Így teszünk mi is. Mindketten hoztunk áldozatokat egymásért. Ő ideköltözött hozzám
Ceglédre, én feladtam budapesti bázisomat.
- A sok hajóút után révbe ért?
- Megértem erre.
- Válaszoljon néhány „úti” szóra. Tévút?
- Volt, de nem éltem meg drámaian, túlléptem rajta. Ha fel tudjuk ismerni, mit tanultunk belőle, a hibásnak vélt döntésekkel is
csak nyerhetünk.
- Egérút?
- Nem ítélem el akkor, ha nem jó döntést
hoztunk, s ezt választjuk.
- Visszaút?
- Eddig még mindig visszataláltam a jó útra
– tanulságok levonásával.
- S egy szólás: Néha a járt út mellett megy
az ember.
- Jó értelemben (!) elfogadom. Ez vezethet
ugyanis az egyéni út megtalálásához, a világ új
ismereteinek a felfedezéséhez. Mint minden
édesanya, az enyém is azt szerette volna, ha
nem kalandozok, hanem a közelében maradok. Aggódott, féltett. De éppen ő mutatott
példát. Bár szerette a szakmáját, mégis engedett a kihívásnak, rizikós kalandra indult, hogy
megvalósítsa álmát: magánbölcsődét nyitott.
- Édesapja?
- Szerszámkészítő volt az egykori EVIGben. Fantasztikus szakember, jólelkű, ma is
sokan így emlékeznek rá. A gyár megszűnése után nem találta a helyét, bár különféle
munkákat vállalt. Végül feladta, elmenekült
a megváltozott világtól, önként. Nővérem
egészen más életet él, mint én. Családanya,
három gyönyörű gyermeke van. Látom, tudom: a velük élés is szép élményű kalandok,
felfedezések sora.
- Minek ad most zöld utat életében?
- Rövid távra tervezek. Mindig arra fókuszálok száz százalékban, ami van, s ebből kihozni a legtöbbet.
- „Utazni csupa gyönyörűség volna…, ha test
nélkül utazhatnánk – szabadon csatangolva.”
(Andersen) Ez az álom, az álmodozás vágya.

- Érzelmekről, hangulatokról, a földi dolgoktól kissé fölemelő lelkiállapotról álmodom.
- Jelképként felidézek egy gyermekkori élményt. Papírsárkány-eregetés. Szállt föl,
egyre följebb, ám lent a kézben tartott zsinór visszafogta.
- Értem. De ez azt is szimbolizálja, hogy a
fönt (az álom) és a lent (a valóság) összetar-
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tozik. Álmot röptetni viszont muszáj.
- S mi a valóság?
- Ha kéri, konkretizálhatom. Sokan azt
mondták, hogy a ceglédi „kikötő” számomra túl szűk, ingerszegény. Nem így van. Nyitott vagyok új kihívásokra, amelyek új, „belső utakra” visznek. Női létem indíttatása…
a család.
KOLTÓI ÁDÁM

Ceglédi rendőr a Zsaru Magazinban

a

Két körözött bűnözőt is elfogott az elmúlt hetekben Oravecz Krisztián, a
Ceglédi Rendőrkapitányság főtörzsőrmestere a szolgálati kutyájával, Boszival. - erről a Zsaru Magazin számolt be.

főtörzsőrmester, aki 2009-ben
lett rendőr, hat éve kapott lehetőséget arra, hogy kutyavezető
járőr legyen. Amikor megszerezte az ehhez szükséges képzettséget, úgy döntött, hogy maga fogja kiválasztani a szolgálati kutyáját.
Boszit, a belga juhász szukát egy kiképzőbázist üzemeltető ismerőse közvetítésével
nyolc hónapos korában hozták Horvátországból Magyarországra.
Már az első találkozáskor megérezte, hogy
Boszi – akinek később a rendőrségen Tünde
lett az avatási neve – az a kutya, akit hónapok óta keres.
Hetekkel ezelőtt a padlásról szedtek le a
rendőrök Boszi segítségével két körözött
férfit. Oravecz Krisztián az egyik körzeti
megbízottal, Valkó István törzszászlóssal és
Janik József törzszászlós, szolgálatirányító
parancsnokkal ment el ahhoz a házhoz, ahol
a két, hónapok óta bujkáló férfit fogták el.
Az egyikük nem vonult be a börtönbe jogerős büntetését letölteni, a másik ellen pedig
a bíróság adott ki körözést. Utóbbi magától
lejött a padlásról, a társa azonban megbújt
egy zugban, nem engedelmeskedett.

– Mondtam a kollégámnak, hogy beviszem
a kutyát, és felengedjük a padlásra. Ha van
fent valaki, ő biztos megtalálja – idézi fel az
elfogás pillanatait a főtörzsőrmester. – Kimentem Bosziért, még akkor sem szólalt
meg a férfi. Szerintem azt hitte, hogy csak
ijesztgetjük, és nincs is kutya velünk. Viszszamentem Boszival, aki mindig megérzi,
ha dolgoznia kell. Beléptünk a házba, újra
felszólítottam a férfit, hogy adja meg magát,
de végig sem bírtam mondani, amit akartam. Kiabált, hogy „itt vagyok, itt vagyok,
ne engedje fel a kutyát, lejövök!”.” – számolt be a lapnak a ceglédi rendőr.

ú
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Képekben

Mozgolódó állatok

gy tűnik, az állatok is kezdik
unni az őszies telet, vagy télies őszt – kinek hogy tetszik. A
farakásból a kápráztató napsütés kicsalogatta a lepkét. De
hol több, hol kevesebb havat
szór a felhőzet a tájra. Jobb esetben a
kocséri tanyavilágban elindul szánjával a
gazda. Itt a városban, a kertemben pedig a
ceglédi puma ismerkedik a hóval. Másutt a
birkák száraz fűszálakat is ropogtatva jelzik:
még tél van! Persze ezt ki tudná jobban,
mint a szárnyas madár, mert kívánja a vizet
a viritykéléshez. A hattyú azonban megbékél mostani helyzetében a jéggel, totyog is
keveset a jégen, ízületeit átmozgatja a barátságtalan napok után. A tőkésrécék nyertesei

a vízfelületnek, amit annyira kedvükre úsznak be, hogy a 80-90 méter magasságban elhúzó vadliba csapat hangjára fel sem figyelnek. SZABÓ SÁNDOR
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A hét mûtárgyai

Koroknai László:
Borban a világ, Ál-arc

EGY TÖRÖKORSZÁGI KIRÁNDULÁSON kezdődött Koroknai László kalandja a fotózással.
Aztán megtetszett a dolog és unaloműzésből
tájakat, tücsköket-bogarakat fotózott. Később olvasgatott a szakmai fogásokról, majd
szakkönyveket vásárolt, kiváló fotósok
munkáit-alkotásait tanulmányozta addig-addig, míg beiratkozott Albertirsán, a Baán
Katalin fotóművész által vezetett fotókörbe.
Eközben napjaink
fontos része, az internet adta lehetőségek, a megmutatkozásnak, a képek bemutatásának adtak
teret, amivel több
célt is megvalósított: egyrészt a kommentekből tudott tanulni, másrészt –
ami a legfontosabb, - a továbbfejlődés miatt,
és így magas elismeréseket is bezsebelt fotóival. Európa sok országában vett részt pályázatokon, sikereket elérve. Első díjazott
képe a „Borban a világ” című, kicsit
filozófikus mondanivalójú alkotása volt.
Számára a legnagyobb horderejű elismerést
a Kínában szerzett ezüstérem jelentette. 900
pályaműből választották ki László fotóját.
Tagja a Magyar Fotóművészek Világszövet-

ségének (MFVSZ) és a Nemzetközi Fotószövetségnek is (FIAP), ahonnan elért eredményei alapján diplomát kapott. (ArtFIAP=AFIAP)
„Az díjazások mindig nagy lökést adtak munkásságomban, mert úgy érzem, hogy mások
is úgy gondolják, hogy van értelme. Szeretek
portrékat is fotózni, állandó kiállításom van
a Bern Kávéházban és a Kalocsáék vendéglőjében illetve, mint a Ceglédi Alkotók Egyesületének tagja önálló kiállítást is rendezhettem a Kossuth Művelődési Központ emeleti
kiállító termében. Itt a színházba járó közönség nézhette meg fotóimat. Budapestre is
többször meghívtak kiállítóként.” – vallja
Koroknai László, aki számára a legkedvesebb terület a portréfotózás.
Fények-árnyak, hangulatok, színek, érzések.
Mindent úgy fotóz, ahogy neki tetszik. Nem
közölni akar, hanem bemutatni. Célja: a tökéletesítés, hogy egyre jobb legyen. Portréfotói közül több szempontból is kiemelkedik
az Ál-arc című alkotása, mely nagyon más,
mint általában egy „normális” fotó, mert
nem szépíteni akar, de valójában nem is csúfítani, hanem egy ötlet alapján kísérletezni,
átformálni, egy kicsit szoborszerűsíteni. De
mi az, amitől élő? A szem, a pillantás kitekintése a női fejből. Meg aztán a szemlélő
reakciója: „Ki, mit lát, ki mit érez a kép láttán?” KM
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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 Széchenyi Terv
Lakásprogramja keretében

bérbeadásra
kiírt lakások:

(ezen lakások kizárólag 35 éves életkorig pályázhatóak)

• Cegléd, Szolnoki út 67. szám alatti ingatlanon található építményben a földszint 7. ajtószámú 34 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás (A
lakás lakbére: bruttó 21.158,- Ft/hó,
különszolgáltatás díja: bruttó 3.340,Ft/hó).

• Cegléd, Törteli út 4/A. szám alatti ingatlanon található építményben a földszint 27. ajtószámú 35 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás (A
lakás lakbére: bruttó 21.781,- Ft/hó,
különszolgáltatás díja: bruttó 3.378,Ft/hó).
A pályázatok benyújtási határideje
2022. március 2. (szerda) 1600 óra.

Aktuális bérbeadásra
kiírt ingatlanok:

• Cegléd, Szabadság tér 8. szám alatt található 181 m2 alapterületű iroda,
üzlethelyiség (minimális bérleti díj:

271.500-Ft+ÁFA/hó) valamint 100 m2
alapterületű pincehelyiség (minimális
bérleti díj: 20.000-Ft+ÁFA/hó).
A pályázatok benyújtási határideje:
2022. február 28. (hétfő) 1600 óra.

• Cegléd, Gubody utca 17. szám alatt
található 52 m2 alapterületű iroda,
üzlethelyiség (minimális bérleti díj:
78.000-Ft+ÁFA/hó).

• Cegléd, Gubody utca 17. szám alatt
található 63 m2 alapterületű iroda,
üzlethelyiség (minimális bérleti díj:
100.000-Ft+ÁFA/hó).

• Cegléd, Szent Imre Herceg utca 15.
szám alatt található 63 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség (minimális
bérleti díj: 95.000-Ft+ÁFA/hó).
A pályázatok benyújtási határideje:
2022. március 9. (szerda) 1600 óra.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.varvag.hu honlapon, illetve a pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a
VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában
lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody u.
28.) személyesen, vagy a 06/53-505240-es telefonszámon.
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Harczi Zsolt szövetségi kapitány

h

arczi Zsolt a CVSE és a magyar asztalitenisz válogatott
egykori kitűnő játékosa, az aktív játékos pályafutását követően az edzői pályán kamatoztat-

ja tapasztalatait. 2004-2013 között a magyar
férfi válogatott szövetségi kapitányi tisztét is
betöltötte és ez alatt két olimpián (2008,
2012) e szerepkörében volt a magyar olimpiai csapat tagja. Előtte pedig – még játékosként – a sportág olimpiai bemutatkozásakor (1988) ott lehetett az ötkarikás eseményeken.
Hosszú évek óta Ausztriában tevékenykedik, edzőként és klubedzőként ért el sikereket.
Ennek elismeréseként következhetett be a
legújabb változás a ceglédi sportember
életében, Ausztria női asztalitenisz válogatottjának szövetségi kapitányának nevezték
ki! Gratulálunk és további sikereket kívánunk munkájához!
MAGYAR LÁSZLÓ

LŐRINCZ TAMÁS CEGLÉDI OLIMPIAI bajnok
januártól a Kozma István Magyar Birkózó
Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatójaként segíti a sportágat – közölte a jó hírt a
birkózószövetség.
Az olimpiai, világ- és négyszeres Európabajnok kiválóság mindig is tudta, hogy sportoló-pályafutása után a birkózás mellett maradna majd.
„Azt hiszem, minden nagyon gördülékenyen

megy. Rendkívül profi
stáb foglalkozik a gyerekekkel. Úgy érzem,
a sportolók is örülnek
annak, hogy itt vagyok. Az első napok
meglehetősen pörgősen teltek, megismerkedtem mindennel, a
már bejáratott, kiválóan működő rendszerrel, amelyhez minél többet szeretnék hozzátenni – emberileg és szakmailag egyaránt."
– számolt be az első időszakról Lőrincz Tamás az infostart.hu-nak.

Lőrincz Tamás
szakmai igazgató
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Tollas háziverseny

A KÖZEL EGY ÉVE ALAKULT CET tollaslabda
egyesület nagy sikerű háziversenyt rendezett
február 13-án az albertirsai sportcsarnokban. Különböző szintű csoportokban 72 gyerek és felnőtt
versenyző mérte össze tudását. Az esemény támogatói a Pesti Sport és a Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda voltak. Aki szeretne csatlakozni a csapathoz és indulni a következő, márciusi fordulóban, az Facebook-on el tudja érni a csapat edzőit, Orosz Gábort vagy Kovács Györgyöt. Aki pedig nem csak jókedvű szabadidős játékra vágyik,
hanem fejlődni is szeretne a világon legtöbb igazolt játékossal rendelkező sportágban, azokat
várja CET albertirsai és ceglédi edzésein a hét
minden napján. TÓTH TIHAMÉR

4 arany - 3 ezüst

A CEGLÉDI ASHIHARA KARATE Sportegyesület január 29-én részt vett a II. Győri Öszszetartás Knock Down Karate Bajnokságon.
4 karatestílus – Kyokushin karate, Ashihara
karate, Shidokan karate, Josui karate – 34
klub, 230 versenyzője lépett tatamira.

Asztalitenisz siker

FEBRUÁR 12-13-ÁN KERÜLT SOR az országos
U17-19 Ezüst fokozatú országos ranglista
versenyre. A lány versenyt Győrben, míg a
fiúkét Celldömölkön rendezték meg.

Eredmények: U17 lány Legjobb 16 közé került Ungureán Dorka
Fiú páros: legjobb 8 közé jutott Zsigmond Ramón-Móricz
Zsombor; egyéni: Legjobb 16 közé került Tótin Kristóf és Móricz
Zsombor; 32 -be jutott Zsigmond Ramón; U19 fiú: 32-es
főtáblára jutott Tótin Kristóf és Móricz Zsombor; Vígasz verseny 1 hely: Zsigmond Ramón

Judo rangsorverseny
Cegléden

AZ UNGVÁRI MIKLÓS CEGLÉDI Judoközpontban január 22-én megkezdődött az idei
judoszezon! A felnőttek és a juniorok összevont országos rangsorversenyén 38 egyesület 118 judósa lépett tatamira.
A versenyszezon nyitányán huszonöt egyesületnek jutott érem, tizenkét klub osztozott a tizenhat súlycsoport aranyérmein. A legeredményesebb csapat ezen a napon a BHSE lett
(3 arany, 1 ezüst, 1 bronz), megelőzve a legtöbb érmet begyűjtő MTK Budapestet (2, 3,
2), a házigazda Ceglédi VSE (1, 2, 0), a
Rákosvidéke Hajtós DSE (1, 1, 2), a Budaörsi SC (1, 1, 0) és a TFSE (1, 1, 0) küldöttségét.
CVSE versenyzők eredményei:
Férfiak:81 KG (15 induló)
1. Ócsai Sándor (Ceglédi VSE)
2. Ürögdi Dominik (Ceglédi VSE)
+100 KG (7 induló)
2. Árvai Péter (Ceglédi VSE)
JUDOINFO.HU

Kovács Kolos az U17-es
válogatottban

FELNŐTT CSAPATUNK 2005-ÖS születésű játékosa, Kovács Kolos ismét meghívót kapott
az U17-es labdarúgó-válogatottba, így Telkiben vesz
részt a válogatott öszszetartásán.
Szélesi
Zoltán szövetségi
edző csapata szerdán
egymás
közti játékkal zárja az
edzőtábort.
Az együttes március végén vívja majd a kijutásért elitkörös összecsapásait, sorrendben
a házigazda hollandok, a görögök és a szlovákok ellen. Az Európa-bajnokságnak májusban Izrael ad otthont.

Nagykőrösi
síbajnoki sikerek
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A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS Református
Gimnázium 9. a osztályos tanulója
Tömösközi Viktória január 26-án a mátraszentistváni Síparkban megrendezett XXX.
Országos amatőr gyermek síbajnokságon
korcsoportjában az előkelő 2. helyezést érte
el! Gratulálunk a szép eredményhez!

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Aktuáli s tüz elő árak

LEDVICEI DARASZÉN 7.995 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 7.255 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

a
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História

Cegléd és „vendégolimpikonjai”
z elmúlt évi Tokiói Olimpiai Játékok betekintést kínáltak az eddigi történelmi folyamatokba,
különös figyelemmel a lokálpatriotizmus elkötelezett hívei
szemszögéből. Tokióban hat
ceglédi kötődésű sportoló volt tagja a magyar olimpiai csapatnak, kilétüket az olimpiász idején széles körben népszerűsítettük a
városban. A hat sportolóból négyen először
vívták ki a részvétel, szigorú feltételékhez
kötött jogát (kvalifikáció), ezzel 28 főre nőtt
a ceglédi kötődésű büszkeségeink száma.
Utóbbi kategória alapvető elvárása, hogy
ceglédi születésű, vagy egyéb családi kötődéssel bíró, sportpályafutását Cegléden
megalapozó, illetve tartósan itteni egyesületben folytató egyén legyen. A sportoló továbbtanulási, sportszakmai fejlődése miatti
és nem utolsó sorban egzisztenciális okok
miatt – nem kizáró tényező. A ceglédi polgári lakosság méltóságát és büszkeségét
mindenkor érzékenyen érintették a városhoz
köthető versenysport sikerek, legyen az akár
hazai, akár nemzetközi megmérettetés is.
Ezen felül az egészséges nemzedék nevelésében a közvetlen példakép állítás a legkézenfekvőbb a sikerhez felé vezető úton. Jó
példa erre a Tokióban ragyogó sikereket elérő ceglédi kötődésű sportolók világra szóló diadala, élén Lőrincz Tamás olimpiai bajnoki győzelmével és testvére Viktor olimpiai ezüstérmével. Ehhez hasonlítható egy
másik divatos sportág ceglédi kiválóságainak példaerejű népszerűsége, élén a londoni
olimpia ezüstérmesével Ungvári Miklóssal.
A város sportjának széles skáláját igazolja,
hogy az eddigi nyári olimpiai játékokon 12
sportágban voltak érintettek a ceglédi kötődésű sportolók, a legtöbben a birkózóink
voltak, kilenc olimpián nyolc sportolóval.
A 28 ceglédi kötődésű olimpikon dicsőségtáb-

lája a Ceglédi Sportmúzeumban látható, de
ugyanott követhető további sok olyan sportolónak a relikviája, akiknek munkája, sportpályafutása egyéb módon kapcsolható Ceglédhez.
Ezek közül szemezgetünk érdekes színfoltokat.
Szilágyi Jenő (1910-1992) atléta, ceglédberceli fiatalként a Ceglédi Levente SE-ben
kezdett el sportolni és itt ismerkedett meg a
hosszútávfutás szépségeivel. az 1936-os berlini olimpián képviselte a magyar színeket.
Garay Sándor (1920-2006) sikeres középtávfutó volt, a Ceglédi Kossuth Gimnázium
kollégista diákja volt 1930-1925 között. Két
olimpián (1948 és 1952) képviselte a magyar színeket. Később a Magyar Atlétikai
Szövetség elnöki tisztét is betöltötte.
Zsótér Bertalan (1906-1980) sportlövőként
szerepelt az 1936. évi berlini olimpián.
1951-1956 között a Ceglédi KÖZGÉP Vállalat főmérnökeként dolgozott a városban.
Dr. Wladár Zoltán (1960-) úszó, aki 1976ben és 1980-ban volt tagja a magyar olimpiai csapatnak. Fiatal állatorvosként a DélPest megyei Állatkórházban – Cegléden –
dolgozott hosszú éveken át.
Dr. Darányi József (1905-1990) atléta, aki
három olimpián (1928, 1932, 1936) vett
részt és a magyar súlylökő rekorder volt.
Vezető állatorvosként a Ceglédi Huszárlaktanyába nevezték ki 1937-ben.
Adda Alfréd (1888-1980) őrnagy, a Ceglédi Huszárlaktanya tisztje volt 1928-29-ben.
Az 1928. évi Amszterdami olimpián vett
részt a military lovaglásban.
Jankovich Lőrinc (1907-1990) százados, a
Ceglédi Huszárlaktanya tisztje. volt. 1936ban a Berlini olimpia military lovas versenyszámában indult.
Dienes Oehm Tivadar (1907-1944) őrnagy, a Ceglédi Huszárlaktanya tisztje volt.
Asz 1936. évi Berlini Olimpia lovas póló
versenyszám képviselője.
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Isrván
(1906-2000) alezredes, a Ceglédi HuszárlaktaCsempék - Kádak - Kabinok - Parketták
nya tisztje. 1936.
évi Berlini olimCegléd Alszegi u. 35.
pián a Military
T.: 53-310-285
lovasversenyek
résztvevője.
M.: 70-368-2816
A fentieken túl,
furdoszobaszakaruhaz.hu
de nem elfelejtve
említhetjük
a
fenti sporthősök
sorába még több
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
neves sportolót,
akiknek
élete
hogy segítsék erőfeszítéseinket a jövő nemegyféleképpen Ceglédhez kapcsolható.
Közülük is kiemelhető Ságiné Rejtő Ildikó zedéke egészséges és sikeres pályafutása
tőrvívó olimpiai bajnok, a „Nemzet Sporto- céljából. Ilyen volt Lakos Gyöngyvér az
lója”, aki férje által családi kötelékek hozzák FTC úszónője, aki két olimpián, Egerszegi
Krisztinával és Kovács Ágnes egy váltóban
közelebb a városhoz.
Megemlítendő példa az, hogy vannak, akik értek sikereket. A ceglédi Lakos-családra sofelmenőikre való tekintettel és büszkeséggel kan emlékezhetünk, még a sport kapcsán is.
MAGYAR LÁSZLÓ
„kopogtatnak” a Ceglédi Sportmúzeumban, Köszönjük.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Birkózó eredmények

A PESTERZSÉBETI KRUJ IVÁN SPORTCSARNOK
adott otthont a felnőtt és U23-as Európa-bajnokság kötött és szabadfogású válogató versenyének. A Ceglédi VSE
4 fővel képviseltette magát a kötöttfogású mezőnyben. Kecskeméti
Krisztián eredményével
az U23-as EB-én 60 kgban, a budapesti felnőtt EB-én pedig 63 kgban képviseli hazánk színeit. Tóth Levente
pedig az U23-as EB. indulási jogát a 63 kgban vívta ki.
Eredmények: 55 kg 4. Kecskeméti Dávid; 63 kg 2. Kecskeméti
Krisztián; 4. Tóth Levente; 87 kg 5. Szűcs Péter

VASÁRNAP AZ ESMTK OTTHONÁBAN került
megrendezésre a szabadfogású meghívásos
nemzetközi Diák I-II. és gyermek verseny.
A CVSE birkózói 16 fővel képviseltették
magukat. Végül 13-an a helyezettek között

végeztek és ezzel a csapat verseny 2. helyén
végzett a Cegléd csapata a házigazda
ESMTK mögött, megelőzve a VASAS csapatát. PAP FERENC

Eredmények: gyermek 1. Józsa Sarolta; 1. Bori Péter; 2. Plangár
Kolos; 3. Bori Marcell
diák II. 32 kg 2. Kurucz Koppány; 38 kg 3. Ungvári Zalán
42 kg 5. Rafael Sándor; 58 kg 2. Szemerédi Mihály
lány 42 kg 1. Józsa Nikoletta
diák I.29 kg 3. Báger Dorina
38 kg 3. Máté Miklós; 5. Budai Milán; 63 kg 3. Józsa Kinga
Csapat verseny: 1. ESMTK; 2. CVSE; 3. VASAS

Éremeső a
fedettpályás OB-n

A HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK MEG Nyíregyházán az U20-a és az ifjúsági fedettpályás atlétikai magyar bajnokságot. A 4 fős ceglédi
atléta csoportot Keszthelyi Luca, Ecseri
Angéla, Juhász Anna és Tóth Gergő képviselte sikeresen, hiszen ők négyen több érmet

szereztek mint más komoly egyesületek.
Keszthelyi Luca két OB aranyat nyert, egyet
magasugrásban, 181 cm-es – U20 VB kvalifikációs szinttel – a másodikat pedig távolugrásban 563 cm-es ugrással.
Tóth Gergő – Luca unokatestvére – szintén
magasugrásban szerzett magyar bajnoki
aranyérmet. Gergő kemény versenyben komoly vetélytársakat legyőzve, 193 cm-es ugrással megnyerte a versenyt, így ő lett 2022.
év fedettpályás ifjúsági magasugró bajnoka.
A harmadik érmet
Ecseri Angi szerezte
meg 400m-es síkfutásban, ahol magyar bajnoki ezüstérmes lett. Juhász Anna távolugrásban és 60 m gátfutásban
ért el új egyéni csúcsokat. Keszthelyi Luca,
Ecseri Angéla és Tóth Gergő ezekkel az
eredményeikkel korosztályos magyar válogatott kerettagok lettek.

Közérdekû közlemény

Kéményseprés!

A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy
tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt,
Zrt, egyesület, alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál nyilvántartásba vett FILANTROP
Kft. végezheti a kéményellenőrzést és -tisztítást. (Társasházak esetén a Katasztrófavédelem Kéményseprőipari szerve az illetékes.)
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít és még nem végeztette el idén a
kéményellenőrzést, akkor keresse a FILANTROP Kft-t. A kéményellenőrzést közületek számára kötelező megrendelni!
Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek tisztítását, szilárd tüzelésű fűtőberendezések,
(kazánok, kandallók) tűztér oldali tisztítását, karbantartását közületi és lakossági ügyfeleknél egyaránt!

Rendelje meg SZÉN-MONOXID
érzékelőjét is a FILANTROP Kft-nél!
E-mail: filantrop@filantrop.org
T.: 06-76/322-321

www.filantrop.org

ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
Tµ¦É·£ ¦ u uãu Ñ¿·¤¬!

HÉVÍZ

csodasmagyarorszag.hu

ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904

A Renault ajánlásával

renault.hu

* Az akció 2021. szeptember 17-től 2021. október 31-ig vagy visszavonásig érvényes, a legalább 1 000 000 Ft kedvezmény az Új Arkana TCe 140 EDC mHybrid, TCe 160 EDC mHybrid verziókra vonatkozik, és a listaárból kerül levonásra.
A kedvezmény mértéke felszereltségenként eltérhet. Új Arkana vegyes fogyasztás l/100 km: 5,7 – 6,1; CO 2-kibocsátás g/km: 130-137. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a
Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás
függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek
ajánlattételnek. Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

mHybrid verziók
legalább 1 millió ft kedvezménnyel*

RENAULT
ARKANA
még sokoldalúbb

ÚJ

