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Életutak előadás - születésnappal
Március 17-én újabb tartalmas és gazdag te-
vékenységet ismerhettek meg a Dózsa
György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai
az "Életutak” előadássorozat keretében.
Kocsis István ny. ezredes a gyermekkoráról,
diákéveiről, katonai pályafutásáról tartott
sok-sok fényképpel színesített beszámolót.
A 35 éves katonai szolgálaton hét magyar
helyőrség osztozott. Az egyéni élményeken
túl képek villantak fel a hallgatóság részére
a hadseregről is az 1960-as évektől a 90-es
évek végéig. Kocsis ezredes úr szolgálatá-
nak az utolsó 12 évét Cegléden töltötte, in-
nen ment nyugdíjba 25 évvel ezelőtt. A
nyugdíjas években kezdetektől máig átlagon
felüli aktivitással dolgozik a Dózsa György
Honvéd Nyugdíjas Egyesületben és sok éve
elnöke a Ceglédi Városvédő és Szépítő
Egyesületnek. A hallgatóság tapssal és aján-
dékkal köszöntötte a rendezvény végén Ko-
csis ezredes urat a napokban betöltött 80.
életéve alkalmából.
Karmacsi László

Robotika kiállítás
A Tetz Alapfokú Művészeti Iskola képző-
művész növendékeinek alkotásaiból nyílt ki-
állítás március 24-én "Robotika" címmel a
George Pal Filmszínház aulájában. A meg-
jelenteket Pap Zsolt, a Ceglédi Városi Tele-
vízió ügyvezető-főszerkesztője, valamint dr.
Mihálka Györgyné, a kiállító intézmény
igazgatója köszöntötte. A tárlatot Gaják
Gellért, az Ecseri Kft. gyárigazgatója nyitot-
ta meg. A kiállítás megnyitón Tóth László
hegedűtanár működött közre. A diákok ta-
nárai: Bekőné Mózes Márta, Benkő Zoltán,
Dr. Patkós József, Káldiné Megyeri Éva,
Máté Bálintné, Oldal Lászlóné és Rónai
Gábor. A kiállítás április 13-ig tekinthető
meg.
Cegléd Város Oldala

***

***
Tekerd be Ceglédet!
Cegléd Város Önkormányzata a tavalyi
nagy sikerre való tekintettel idén május 14-
én szombaton újra megrendezi a Tekerd be
Ceglédet! elnevezésű városismereti kerék-
pártúrát. A túra során a részt vevők megis-
merkedhetnek Cegléd ismert és kevésbé is-
mert nevezetességeivel, kísérő programokon
vehetnek részt, valamint a túra során össze-
gyűjtött információk alapján, aki helyesen
tölti ki a kérdőívet az a végén ajándékokat is
nyerhet. A nevezés ezúttal is ingyenes, azon-
ban a helyek száma korlátozott! Jelentkezni
május 1-ig lehet a Sportolj Velünk Cegléd
Facebook oldalnak küldött üzenetben.

***

Ceglédi alapítvány nyert
A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályáza-
tának tizedik fordulójában ceglédi alapít-
vány is támogatást nyert: a Töredék Világ
Autizmussal Élő Emberekért Alapítvány
nyert az Együtt az „esőemberkékkel” az
egészségért – programok autista gyerekek-
nek című projekttel.
A ceglédi alapítvány már 19 éve az autisták
jóllétének megteremtésén dolgozik. A fej-
lesztés mellett kiemelten fontosnak tartják a
testi és lelki egészségi állapot javítását. Az
autista gyerekeknek, fiataloknak életmód-
váltásra ösztönző lovas-kutyás-táncos moz-
gásterápiát és egészséges étkezést népszerű-
sítő foglalkozásokat tartanak majd.

***

***
Roma kulturális program
Roma kulturális délutánt tartott a Roma In-
kubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesü-
let március 19-én a Szabadság téren. Először
az egyesület elnöke Jakab István, majd a
rendezvény fővédnöke Földi László ország-
gyűlési képviselő köszöntötte a megjelente-
ket. A roma kultúrát bemutató programban
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országosan ismert művészek léptek színpad-
ra: műsort adott a Pácsáké Rom együttes,
Bangó Marika és a Shukar Art együttes is.

***

Agrárfórum
Az uniós agrárpolitika reformjáról, annak
aktuális kérdéseiről tartott közös fórumot a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Ag-
rárminisztérium Cegléden az Imregi rendez-
vényteremben. A rendezvény részt vett Föl-
di László országgyűlési képviselő, dr. Nyit-
rai Zsolt miniszterelnöki megbízott, dr.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős ál-
lamtitkár és Győrffy Balázs a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara elnöke. Kiemelt téma
volt a gazdálkodókat érintő várható változá-
sok kérdése, valamint a közös agrárpolitika
stratégiai terve.
forrás: ctv.hu

***

Diákpremier
A Magyar Állami Operaház újranyitása al-
kalmából Erkel Ferenc: Hunyadi László cí-
mű operájának főpróbáját tekinthették meg
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
kiválasztott diákjai és tanárai a közelmúlt-
ban. Nagylelkű felajánlás az opera vezetősé-
gétől, hogy a csodálatosan felújított Ybl Pa-
lotába ajándék jegyeket kaptak az Erkel ne-
vét viselő intézmények. A zsúfolásig meg-
telt nézőtéren sok olyan diák foglalt helyet,
akinek ez volt az első opera látogatása. Élet-
re szóló élményt kaptak a diákok és tanára-
ik, és mindenki számára szívből ajánlják a
nagyszerű előadást.

***

Népdaléneklési verseny
Tizennegyedik alkalommal került megren-
dezésre a Ceglédi Táncsics Mihály Általá-
nos Iskolában a Kodály Zoltán Népdalének-
lési Verseny az alsó tagozatosok részvételé-

vel.
2019 óta ez az első közös éneklésük. Na-
gyon sok zenét szerető gyerek énekelt a nem
zenei osztályokból is.
Egyéni, csoportos és népi hangszer kategó-
riában indultak a gyerekek. A versenyzők
díjazása arany, ezüst, bronz minősítő okle-
vél, ami mellé minden résztvevő egy kis
ajándékot is kapott. – számolt be az intéz-
mény közösségi oldala.

***

Újságírók látogatása Cegléden
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége
turisztikai és gasztronómiai szakosztályának
újságírói látogattak Ceglédre. – számolt be
Cegléd város oldala. Látogatásuk a Békebe-
li Cukrászdában kezdődött, ahol Lajos Mary
Hagyomány és modernitás a cukrászatban
címmel tartott bemutatót. Ezt követően a
Városháza épületét tekintették meg, ahol
Hegedűs Ágota alpolgármester köszöntötte
őket. Az újságírók ellátogattak a Tourinform
Irodába, ezután pedig Kőhalmi Dezső bel-
városi séta keretein belül mutatta meg vá-
rosunk építészeti értékeit. A program követ-
kező állomása az evangélikus templom volt,
ahol Kulcsár Kristóf, az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola tanára játszott a
Bach-orgonán. Az élő Kossuth-i hagyo-
mányról is hallhattak előadást Reznák
Erzsébettől a Kossuth Múzeumban. Végeze-
tül a Klément Családi Borászatot látogatták
meg, ahol Klément György agrármérnök,
növénygyógyszerész mutatta be a borászatot
és tartott előadást a ceglédi borkultúráról.
(Fotó: Szokolai Attila)

***

***

Képek fekete-fehérben
Március 25-én a Ceglédi Kossuth Lajos
Gimnázium dísztermében nyílt meg Molnár
Márton grafikus kiállítása. Köszöntőt mon-
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dott Volter Etelka intézményvezető-helyet-
tes.
A kiállítást Lugosi István grafikusművész,
rajzfilmkészítő nyitotta meg. Elmondta:
Molnár Márton „képei körül ambivalens
mágneses tér uralkodik. Választott témája,
ez a sötét, gurgulázó mentális dagonya ta-
szító erővel bír, miközben a végtelen türe-
lemmel elvégzett, precíz és gondos meg-
munkálás közelebb vonz, hiszen a hajszálnyi
vonalakkal megformált részleteket muszáj
közelről is szemügyre vennünk.” (…) „A fé-
lelem ugyanis egy egészséges mértékben
természetes része az életünknek. Nem elke-
rülnünk kellene, hanem szembefordulni ve-
le, hogy megismerjük az arcát, és nevet ad-
junk neki, ezúton felvértezzük magunkat el-
lene, és végsősoron feldolgozzuk a fájdal-
munkat. Ez volna ennek a gyakran alulrep-
rezentált, obskurus, sötét műfajnak az igazi
célja.” – fogalmazott Lugosi István.

Szentek nyomán verseny
Már több mint egy évtizede rendezik meg a
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában
a Szentek nyomán versenyt, melyen minden
évben más szent életével ismerkednek meg
a felső tagozatos diákok. Szent Imre, Szent
Márton, Szent István, Szent László, Szent
Erzsébet, Szent Margit után korunk leendő
szentjeként emlegetett fiatal példaképet vá-
lasztottak az osztályok közötti vetélkedő té-
májául.
„Carlo Acutis élete 15 éve alatt kivívta kor-
társai és az egyház tiszteletét. Mit tett azért,
hogy halála után szinte azonnal elkezdőd-
hessen a szentté avatás folyamata? Az elkö-
telezett hitélet mellett önzetlenül segített a
rászorulókon, gyerekként hitoktatóként mű-
ködött; újdonság azonban, hogy a modern
technológiát Jézus és a szeretet szolgálatába
állította, pl. létrehozta a Virtuális Eucharisz-
tikus Múzeumot. A diákjaink minden osz-
tályból egy csapattal vettek részt a hagyo-
mányos és modern típusú feladatokban. A
rózsafüzér-készítés, ujjfestés, puzzle, a
Carlo életét felelevenítő jelenetek előadása

mellett QR-kódos, internetes játékokban is
részt vehettek, hogy a net hasznos felhasz-
nálásának lehetőségeivel is találkozhassanak
a gyerekek. A régi és új értékek összekap-
csolása Carlo életében és a versenyben is
megvalósult, ezért jó választásnak bizonyult
az internet védőszentjével megismerkedni.”
– számolt be az iskola facebookján Szűcs
Zita pedagógus.

***

90 éves Cica néni
90. születésnapja alkalmából köszöntötték
barátai, egykori kollégái, tisztelői dr. Kiss
Mihályné tanárnőt, vagy ahogy a legtöbben
ismerik Cica nénit. Az Erkel Ferenc Zeneis-
kolában, - ahol 47 évig tanított – zenés mű-
sort adtak és köszöntötte az intézmény igaz-
gatója P. Szabó Zoltánné, Földi László or-
szággyűlési képviselő, dr. Csáky András
polgármester és Hegedűs Ágota alpolgár-
mester pedig emléklapot adott át.
Dr. Kiss Mihályné a zeneiskola nyugalma-
zott zongora-szolfézs szakos tanára, Arany
Katedra és Gubody Díjas pedagógus, 47
esztendőn keresztül tanított a ceglédi zeneis-
kolában. Nyugdíjazása óta a Patkós Irma
Művészeti Iskolában tanít énekszakos hall-
gatókat.

***
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hétvégén lapunk újabb levelet
kapott egy Budai úti lakostól a
Boglárka utcából. A levélíró 6
éves gyermekét félti, miután a
hétvégén kutyáját is megharapta
a nagy termetű róka.

„Ez már tűrhetetlen! Kiengedtem a kutyá-
mat, hogy hall-e az udvarban valamilyen
neszt és hogy a dolgát végezze este 9-kor. A
két méteres(!) róka pedig megfogta! A nyü-
szítésre rohantam ki a sötétben, hogy hol a
kutyám. A róka a házam sarkánál volt és
alig tágított, torkom szakadtából kellett or-
dítanom, hogy a róka elmenjen két méterrel
arrébb. Amikor sikerült a reflektorhoz elér-
nem, akkor rohant el. Hála Istennek csak a
nyakát és a fülét harapta meg a róka a ku-
tyámnak, de sokkott kapott! Az állatorvost
este 10-kor kellett emiatt zavarnunk.
Mindez a saját udvaromban, ahol a 6 éves
gyerekem szokott játszani!!
Azonnali intézkedést kérünk! Félünk a saját
otthonunkban! Már többszöri felszólításra se
tesznek semmit az illetékesek, miközben ha-
marosan elleni fog a róka! Eddig a
baromfiakat pusztította, de már a kisállata-
inkat is! Azonnali intézkedésre van szükség!
A Boglárka utcában van a hatalmas fészke
és nem tágít, az erdőben pedig meg tud la-
pulni.” – írta a feldúlt lakos.

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az
egész városrészt érinti a probléma, többen
fényes nappal is látták a ragadozókat, de a
megoldás mibenlétében már megosztott a
lakosság. Mint a felhívásban szerepelt nehéz
hivatalos úton tenni valamit, „mert a va-
dásztársaság – úgy tudom – lakott övezetre
hivatkozással nem tesz semmit”. Van, aki
arról írt „ne a rókák meggyilkolása legyen a
cél, hanem más humánus megoldás kere-
sés”. Egy tapasztalat szerint az élő csapda
viszont nem működik, a kamerán látható,
hogy simán elsétált mellette a róka.

Tavaly októberben már írtunk arról,
hogy rókák garázdálkodnak a Budai úti
ingatlanokon. Van olyan gazda, akinek
40 szárnyast vitt el a róka. Akkor töb-
ben összefogást sürgettek és felhívást
tettek közzé, hogy megoldás szülessen
a sok Budai úti lakost érintő problémá-
ra.

a
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Róka az udvaron
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z igazán öregek is mondják, volt már ilyen
bolond április. Most tényleg lett is, nem kis
hideggel – és végre csapadékkal. Hóból
csak annyi volt, ami emlékeztetett rá – s ami
hiányzott a télből. Azért rosszul tette, aki a
hólapátot és a szánkót betüzelte, persze, ha
volt hol.
A nyuszika sem érti az úton, most milyen
idő is akar lenni. Szerencsére ösztöneiből,
nem naptárból tájékozódik és csak igyekszik
elkerülni a vadász puskáját.

A húsvéti díszes tojások
készülnek, időben meglesznek.
De a béke nem! A kifejlett birka
azért nyugodt lehet, már szopós
korban van, így nem kerül a hú-
sa a déliek ünnepi asztalára. Él-

het az embereknél biztonságosabban, leg-
alább az őszi szüretekig.

Most azért okom van az aggódás-
ra. A tulipánok hogyan maradnak meg az
ünnepekig, a körtevirág alig válik el a hótól,
bár a méheket nem zavarja, mert szagát nem
szeretik. Sokkal nagyobb veszély fenyegeti
az őszibarack virágokat. Lesz-e belőle gyü-
mölcs, lesz-e értelme meglátogatni a mé-
heknek? Így mégis lehet őszibarack gyü-
mölcs is, vagy téli barack, ami a Kárpát-me-
dencében azonban megfoghatatlan – és nem
fogyasztható.

Szabó Sándor
1.kép Őszibarackvirágok
2.kép Húsvéti tojás, ami szebb és sokkal na-
gyobb…
3.kép Tulipán bimbók havasan
4.kép Figyelmes nyuszi
5.kép Rovarjárás kizárva…
6.kép Soványan - böjtidőben
7.kép Jöhetnek a locsolkodók

a
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Bolondos április
Képekben
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Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel,
így 0-24 órában, non-stop a
horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.

FISH

HUNTER

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!

Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200

Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu
Webáruház: www.fishhunter.hu
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