, 2. szám
évfolyam
XIV.
2020. január 24.

P

A

N

R

O

és Környéke
Cegléd

2020

o
k
s
I lái
Suli melléklet

Á

M

anno 2007

A

3

Újévi köszöntő

JANUÁR 10-ÉN DR. CSÁKY ANDRÁS polgármester
köszöntötte az újévi fogadáson az intézményvezetőket, helyi vállalkozókat a Városháza dísztermében. Beszédében a polgármester megköszönte a támogatást: „Az állandó figyelmük és támogatásuk
nélkül valódi eredményeket elérni nem fogunk.
Ezért beszéltem most talán a szokásosnál többet és
történelmibbet a közösségről, amelybe mindenki
beletartozik, ha a feladatok teljesítésében is megtaláljuk egymást” (...) „összefogással, toleranciával, empátiával, türelemmel – közösen – meg tudjuk oldani az előttünk álló feladatokat. Ehhez kérném segítségüket, egyben megköszönve az
eddigieket. Új évünk boldogsága csak a közösség erejétől
függhet.”– fogalmazott Csáky András.
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Fotók: Kisfaludi István

Doni tragédiára emlékeztek

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ LEGNAGYOBB magyar katonai
veszteségére, a doni tragédiára emlékeztek a világháborús emlékműnél. A ceglédi áldozatok emléke előtt az önkormányzat,
intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői helyezték
el a tisztelet virágait. CTV
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Közöttünk élő irodalom

A CEGLÉDI VÁROSI KÖNYVTÁR Irodalombaráti Kör tartott felolvasóestet január 16-án
a Városi Könyvtárban. Veres Tamás a kör

Fotó: Krizsán Ervin

Kékfestő kiállítás
a galériában

JANUÁR 17-ÉN NYÍLT MEG A CEGLÉDI Galéria ezévi első kiállítása, mely „Kékfestőnek
lenni Isten áldása” címet viseli. A megnyitót Szebeni Szilvia népdalcsokra indította.
Köszöntőt mondott Kozma Attiláné galériavezető, a kiállítás kurátora és DétáriLukács Ágnes a Kossuth Művelődési Központ ügyvezető igazgatója. A kiállítást dr.

egyik vezetője köszöntőjében arról beszélt,
hogy januárban és februárban jelenleg is
Cegléden élő és alkotó írók és költők műveit mutatják be. Az irodalmi kör tagjai felolvastak Igó Norbert Krisztián regényeiből, elhangzottak Gyűrüsi Csaba istenes versei.
Halasi Tamás személyesen mutatta be verseit és frissen megjelent – Mindennapok léptei
című – kötetét. De megidézték a kör tagjai
az 60-as évek Ceglédjét is Dr. Csapó István
állatorvos visszaemlékezéséből.
Az irodalmi estet színesítették Csanád
László „Csiga” gitárral kísért énekei, aki
Korondi Rózsa megzenésített verseiből adott
elő néhányat. A következő estet február 13án tartják, a műsorban Borda János, Egervári József, dr. Koltói Ádám írása és dr. Juhász
István műfordításai hangzanak majd el.

Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség
Igazgatóságának igazgatója nyitotta meg.
A 20. század elején még közel 400 (!) kékfestő műhely működött a történelmi
Magyarország területén. Ma már kiemelt
védettséget élvez ez a mesterség, mert csak
öt aktív kékfestő műhely működik hazánkban. Ezek mindegyike elfogadta a Ceglédi
Galéria meghívását és az iparművészek
részt is vettek a megnyitón. A kiállítás február 15-ig tekinthető meg.
Forrás: Ceglédi Galéria

Fotó: Kisfaludi István

Részlet

SALLAI LÁSZLÓ FOTOGRÁFUSNAK NYÍLT kiállítása január 17-én „Részlet” címmel, a
Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóházban, Dabason. A kiállítást Ligetvári
István, a Trafik Kör Kortárs Művészeti
Egyesület elnöke nyitotta meg. A tárlat február 7-ig tekinthető meg. CEGLED.HU

ÁSVÁNYVÍZ

ÉS KÖTŐELEM ELADÁS

TERMELŐI ÁRON
LAKOSSÁG RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ÁRAKON:
minimum vásárlás 1 zsugor

40 Ft
50 Ft / flakon
2 literes: 1 zsugor 6 db:
60 Ft / flakon

0,5 literes: 1 zsugor 9 db:

/ flakon
1,5 literes: 1 zsugor 6 db:

Viszonteladók részére engedmény!

Vásárlási cím: Cegléd, Külső Pesti út 200.
Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig 7:00-16:00

Elérhetőségeink: (53) 505-640 vagy (53)505-644
www.german-rt.hu

Emléket állítanak
a kisvasútnak

MOZDONNYAL ÉS HOZZÁILLŐ személyvagonnal állítanak emléket a hajdanán
Ceglédet Tiszajenővel összekötő kisvasútnak a korábbi végállomás helyén. – írta meg
a szoljon.hu. Az ötlet még évekkel ezelőtt
merült fel Tiszajenő polgármesterében Virág
Józsefben, mert tudta mekkora szerepet töltött be az állomás egykor a falusiak életében. A kis szerelvényt a MÁV bocsátja rendelkezésükre, és decemberben helyezték el a
valamikori motorszín előtt még ma is meglévő sínpárnál.
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Megalakult a Ceglédi
Lokálpatrióta Klub

JANUÁR 15-ÉN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ keretében
mutatta be Dr. Csáky András az általa alapított civil szervezetet, a Ceglédi Lokálpatrióta
Klub egyesületet, melynek a polgármester az
elnöke. A tájékoztatón elhangzott: a szervezet
célja, hogy fórumot teremtsen Cegléd lakosai
számára minden közérdeklődésre számot tartó ügyben, egyben elősegítse a polgári és emberi jogok, valamint a társadalmi szolidaritás
érvényesülését. Arra kívánnak törekedni,
hogy tevékenységükkel a társadalmi problémák hatékony kezeléséhez, közösségi szükségletekhez is hozzájáruljanak. Az egyesület
elnöksége: Dr. Csáky András, Csábi Andrea
fizioterapeuta és Dr. Virsinger György állatorvos. A szervezet közéleti témákban szervez
majd esteket, az első rendezvényükön arról

Fotó: Kisfaludi István

tart előadást Reznák Erzsébet a Kossuth múzeum igazgatója, hogy miért kétfarkú a ceglédi címeren szereplő oroszlán és hogy
Dózsának volt-e köze Ceglédhez.
A tájékoztatón kérdésre elhangzott: Csáky
András nem zárja ki, hogy az egyesület a
következő választáson jelölőszervezetként is
megmutatkozzon.

Budai úti törpeerőművek Megszűnhet a várakozás a
MAGÁNERŐS BERUHÁZÁSKÉNT KÉT kis napgyerekrendelőkben
erőművet telepítenek a Budai út és vasút közé. A korábban sokszor belvízgondokkal küzdő területből két hektár így új funkciót kap.
Akár négyszáz háztartás elektromos áramellátását is megoldhatja a beruházás, melynek
létrejöttét osztrák befektetők segítik. – tájékoztatta a lakosságot dr. Ferenczi Norbert önkormányzati képviselő a facebook-on.
Az alkalmazott technológia lehetővé teszi a
Budai út mellett futó távvezetékre való közvetlen betáplálást és nem jár sem a zajszint növekedésével, sem a terület szennyezésével. A
kivitelező új lehajtót fog kialakítani a közútkezelői előírásoknak megfelelően, különös tekintettel arra, hogy az úttest melletti csapadékvíz
elvezetést illetve szikkasztást az elmúlt időszakban elért szinten kell tartani. Nyár végére
már biztosan jól látható lesz az új építmény a
vonattal utazók számára is. Jelenleg a kivitelezéshez szükséges mérési munkálatok folynak,
illetve a tartószerkezet vázát kezdik rögzíteni.

MEGSZŰNHET A VÁRAKOZÁS TÖBB CEGLÉDI
körzet gyermekrendelőjében: a ceglédi III.
(Dr. Iacovides Petros) és VII. (Dr. Sívók
Ágnes) gyermekkörzetek rendelőjében telepítésre került az ERODIUM Orvosi Betegirányító Rendszer, ami integrált betegirányítási és online időpont foglalási lehetőséget
nyújt. A rendszer legfontosabb feladata a váróteremben várakozók ütemezése az előre
foglalt időpontok figyelembevételével. Ennek érdekében a váróteremben elhelyeztek
egy érintőképernyős terminált, melyen minden páciensnek be kell jelentkeznie ahhoz,
hogy bekerüljön a várakozási sorba. A páciensek szólítása a várótermi monitoron történő név megjelenítésével, valamint hangos
bemondásával történik. A rendszer a páciensek számára lehetőséget biztosít előzetes
időpontfoglalásra otthonról is, az interneten
keresztül.

a
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Ballada verseny Nagykőrösön

Január 14-én rendezték meg a XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany
János Balladamondó Verseny sajtótájékoztatóját a nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben.

rendezvényen elhangoztak Dr.
Czira Szabolcs polgármester, L.
Simon László országgyűlési
képviselő és Makai Katalin főiskolai docens a verseny szakmai
referensének gondolatai, Juhász
Nándor a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója pedig ismertette a
verseny lebonyolításának menetét.
Dr. Czira Szabolcs beszédében háláját fejezte ki az ősök iránt, akiknek volt bátorságuk
Arany Jánost meginvitálni Nagykőrösre. Ennek köszönhetően Arany legtermékenyebb
időszakának adhatott otthont a város: közel
100 műve született itt, melyből 15 ballada. L.
Simon László országgyűlési képviselő beszédében kifejtette: Arany izgalmas balladáit
olyan szókinccsel és nyelvérzékkel írta, ami
máig értékálló és érthető. – mondta a képviselő, aki az ország egyik legfontosabb irodalmi versenyének nevezte a balladamondót.
Makai Katalin főiskolai docens és a verseny
szakmai referense a versenyfelhívás részleteiről beszélt, de előtte fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ez a verseny nem csak a versenyzők és a város vezetés szívügye. Rengeteg különdíj származik nagykőrösi vállalkozók felajánlásából ezzel is jelezvén, hogy ők
is szeretnének egy ilyen neves és hagyományőrző verseny lebonyolításához hozzájárulni. 1004 iskola kapott meghívót, ezek közül több határon túli intézmény is. Az idei
versenyen Arany három művét is meghallgathatják az érdeklődők. V. László, Tengerihántás és a Rozgonyiné c. balladák lesznek
hallhatók. A jelentkezési határidő február 3.
Juhász Nándor a sajtótájékoztató befejezése-

Fotó: Krizsán Ervin

ként ismertette a verseny programjait. Március 6-án a regisztráció után a jelentkezők egy
városi sétán vehetnek részt idegenvezető kíséretével, majd egy múzeumi tárlatvezetést
követően a napot egy zenés irodalmi est zárja. Másnap délelőtt az elődöntők kerülnek
megrendezésre négy helyszínen, délután pedig a döntők és az eredményhirdetés. Minden
műkedvelőt és érdeklődőt várnak szeretettel
a XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyre.

TARGONCAVEZETŐKET,
TAKARÍTÓKAT, OPERÁTOROKAT
KERESÜNK
Biatorbágyi logisztikai céghez, 3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Keresünk továbbá Üllőre

RAKTÁRI ÁRUKEZELŐKET
ÉS TARGONCAVEZETŐKET
2 műszakos munkarendbe.
Céges busz Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa irányából megoldott.
Felvételi: 2020. február 5. szerda, 13.00 óra,
Cegléd, Kossuth tér 5/a, Művelődési Ház.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 70 342 1653
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Bezárt a jégpálya

Január 13-án megkezdték a jégpálya
bontási munkálatait a Szabadság téren. Ványi Zsoltot az üzemeltető Ceglédi Sportcsarnok Kft. ügyvezetőjét kérdeztük arról, hogy a januári hidegben
kevesebb üzemeltetési költséggel járó,
a ceglédiek körében kedvelt jégpálya
miért nem tart nyitva tovább.

lőször is a jégpálya nem sportlétesítményként funkcionál, hanem
a Ceglédi Advent rendezvény
egyik eseménye, amire azért ruházott be a város évekkel ezelőtt,
hogy a lakosságnak lehetősége
legyen korcsolyázni. Ebből nincs bevétele a
városnak, nonprofit jellegű szolgáltatás, de
azért fontos az, hogy ne termeljünk veszteséget. Egyébként volt már olyan év, hogy január végéig is nyitva tartott a jégpálya, de az
a tapasztalatunk, hogy év elején már jelentősen megcsappan a forgalom. Ennek egyrészt az az oka, hogy az ünnepek után mindenki visszatér a munkába, a családok kiköltekeztek és kevesebb jut szórakozásra,
másrészt az iskolák a félév zárására készülnek és már nem hozzák az osztályokat sportolni. A költségek vonatkozásában elmondható, hogy a pálya fenntartása nem csak a

Fotó: Krizsán Ervin

hőmérséklettől függ, mert a sátort és a korcsolyabérlésre való lehetőséget biztosítani
kell, illetve személyzet is szükséges a működtetéshez és őrzéshez.
Felvetődött az a gondolat, hogy az év végi
ünnepek után ingyenesen, saját felelősségre,
saját korcsolyával használni lehetne a jégpályát addig, amíg az időjárás megengedi.
Ennek lehetőségét megvizsgáljuk majd jövőre, ahogy azt is, hogy ha a Szabadság tér
átalakítása megvalósul, akkor állandó helyszínen lehetne a pálya, homok alap helyett,
deszkapadozaton. – tájékoztatott az ügyvezető, aki hozzátette: az idei szezonban sem
csökkent a látogatószám a ceglédi jégpályánál, az enyhe időjárás és esős napok ellenére sem. Továbbra is népszerű téli program a
korcsolyázás a ceglédiek között.

Újabb M4-es szakaszt adnak át

A NIF ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA ALAPJÁN, az M4 gyorsforgalmi út Üllő-Albertirsa közötti szakasz, valamint az M4 Gyömrő-Üllő csomópont műszaki átadása 2019. decemberben eredményesen lezárult, és a forgalomba helyezési engedély várhatóan hamarosan megszülethet.
Ezek értelmében az M4 gyorsforgalmi út Üllő-Albertirsa közötti szakasz, valamint az M4
Gyömrő-Üllő csomópont várhatóan 2020. februárjában kerül átadásra a forgalomnak.
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Szellő Imre megnősült

SZŰK CSALÁDI KÖRBEN TARTOTTA esküvőjét
Szellő Imre és Békési Annamária január 10én Cegléden. A ceglédi profi ökölvívó, még
három éve a ringben kérte meg párja kezét,
most elérkezettnek látták az időt életük öszszekötésére.
- Nyolc éve élünk együtt, már mindenféle oldalról kiismertük egymást és eldöntöttük,
hogy összekötjük az életünket, hiszen nagyon
vágyunk gyerekekre is és úgy gondoljuk az a
dolgok rendje, hogy apu és anyu, férj és feleség legyen. – mesélte Imi lapunknak. – Azért
húzódott a dolog, mert nem értettünk egyet
abban, hogy szűkkörű vagy nagy lagzi legyen. Én az utóbbi pártján álltam, a párom
pedig az előbbin. Végül úgy döntöttünk, hogy
a hivatalos részt szűk körben a család részvételével szervezzük és augusztus végén,
szeptember elején pedig hatalmas bulit csapunk, ahová meghívjuk a barátokat, ismerősöket és együtt ünnepeljük meg a házasságkötésünket. Külön boldogság volt a kislányom örömkönnyeit látni – aki csak a cere-

LEGYEN BÜSZKE
ÉVEIRE!

mónia napján tudta meg, hogy mi történik –,
végül ő hozta a jegygyűrűket a szertartáson.
Szellő Imrére mozgalmas hónapok várhatnak a magánéleti változások mellett a sportban is 2020-ban. A hírek szerint az Ökölvívó Szövetség tárgyal vele az olimpiai kvalifikációról. Ha Imi indul, akkor Párizsban és
Londonban küzdhet majd az indulásért és siker esetén júliusban Tokyo-ban képviselheti
hazánkat és Ceglédet.
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Közúti balesetek

BALESET TÖRTÉNT A 4-ES FŐÚTON január 19én vasárnap késő este Albertirsa és Pilis között. A balesetben három autó ütközött össze.
Cegléd irányából Budapest irányába tartó
Seat tipusú személygépjármű sofőrje feltehetően elaludt. A szemből jövő, szabályosan
közlekedő Ford és a mögötte haladó BMW
sofőrje próbálták elkerülni az ütközést, ezért
elrántották a kormányt. Mindketten az árokban álltak meg, majd sértetlenül szálltak ki
az autóból. Mindkét autóban ketten-ketten
utaztak. Akkora erejű volt az ütközés, hogy a
Seat gépjármű motorja a gépkocsitól kb. 30
méterre a közeli erdős területre repült. A Seat
sofőrjét, aki egyedül utazott az autóban, a
helyszínre érkező mentőegység könnyebb sérülésekkel kórházba szállította.

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 14-ÉN ESTE Cegléden, ahol két személyautó ütközött össze a
Pesti út és az Összekötő út kereszteződésében. Egy Volkswagen típusú személyautó
Ceglédbercel irányából szabályosan közlekedett Cegléd irányába a Pesti úton, majd az
Összekötő útról a város irányába elé kanyarodott egy Opel személygépjármű. Volkswagen
sofőrje az ütközés elkerülése végett jobbra,
majd balra rántotta a kormányt, és az út melletti árokba csapódott. A ceglédi hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a
gépjárműveket, majd biztosították a helyszínt.
A Volkswagen sofőrje könnyebb sérüléseket
szenvedett, a mentők kórházba szállították. A

helyszínelés ideje alatt a forgalmat rendőrök
irányították.
ÁROKBA BORULT JANUÁR 19-ÉN vasárnap
este egy személyautó Abonynál a Kécskei
úton, ahol egy nagyméretű fa jeges ága leszakadt, amit a személyautó sofőrje megpróbált kikerülni. Majd a saras csúszós úton
autója megcsúszott, ennek következtében az
árokba borult. Az autóban csak a sofőr utazott, akit helyszínre kiérkező mentőegység
könnyebb sérülésekkel kórházba szállították.

Rejtélyes autóroncs a
Horthy kanyarban

JANUÁR 8-RA VIRRADÓRA TÖRTÉNHETETT az
a baleset, amelyben Abony és Cegléd között a
40-es úton árokba borult egy kék Renault
Megane. A Horthy-kanyarban felborult autó
sofőrjéről nem volt információ, a roncs még
másnap este is az árokban volt. A rendőrségre
egy arra közlekedő tett bejelentést, a hatóság
a helyszínen nem talált senkit, de az autó tulajdonosát értesítették. Valószínűleg a sofőr
saját lábán hagyta el a baleset helyszínét, de
megsérülhetett, a helyszínen hagyott kötszerek erről árulkodnak. Később jelentkezett lapunknál a sofőr, aki elmondta, hogy hajnali 3kor Ceglédről tartott haza, amikor a kanyar
előtt jobbról egy őz szaladt ki a bokrokból. Az
ütközés elkerülésére átment a másik sávba, de
elvesztette az irányítást a jármű felett. Komolyabb sérülés nem történt a baleset során.
Fotó: Farkas Zsolt
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Felsővezeték szakadás

Fotó: Farkas Zsolt

FELSŐVEZETÉK SZAKADÁS MIATT nőtt meg január 13-án jelentősen a menetidő a BudapestCegléd vasútvonalon, mert Pilis és Monor között leszakadt az egyik vágány fölötti vezeték.
A sérült szakasz előtt a Kecskemétről a Nyugati pályaudvarra tartó 7029-es számú személyvonat megállt, az utasokat egy másik vonatra szállítják át. A ceglédi vonalon 30-50,
esetenként 60 perccel meghosszabbodott a
menetidő. MÁVINFORM

Ceglédi Cipõgyár Mintaboltja
Cegléd,
Fûtõház u.11.
alatt várja

megújult
kínálattal

vásárlóit!
Gyermek, nõi, férfi
kiváló minõségû
bõrbõl készült cipõk

GYÁRI ÁRON!
ipõ
Munkac
õ
ip
tc
r
o
Sp
õ
ip
Utcai c

Kalló-Plast Kft.,
Cegléd, Fûtõház u. 11., Tel.: 53/311-889.
Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Állattetemek Abonyban

Fotó: Miabonyunk

PETŐ ZSOLT ABONY POLGÁRMESTERE közleményt adott ki a facebook-on a lakosságnak
arról, hogy január 7-én az abonyi Nagyerdő
tisztásán illegális szemétlakást találtak, benne
kommunális hulladék és építési törmelék
mellett, oszló báránytetemek is voltak. A polgármester a helyszínen tett látogatás után arról is szólt, hogy bejelentést tesz a tettesek
megtalálására. „Ez bűncselekmény! Nem csak
az a bűncselekmény, hogy valaki ide kiviszi
ezt a mocskot, pénzért, hanem az is, ha valaki megrendeli! Szégyellje magát az, aki ezt
megtette, megteszi! Hamarosan újabb szankciók és lépések következnek az illegális mocsok ellen!” – fogalmazott a polgármester.

Villanyoszlopcsere
Cegléden

JANUÁR HÓNAPBAN AZ NKM áramszolgáltatója a minőségi áramszolgáltatás érdekében oszlopokat cserél a kisfeszültségű hálózaton Cegléden. A tervszerű
beavatkozások biztonságos elvégzése
miatt rövid időre szükséges az egyes hálózati szakaszok kikapcsolása. A munkák idején időszakos áramszünet lesz januárban Cegléden több utcában. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és
az érintett utcákról a lakosság a
https://www.nkmenergia.hu/aram/aramszu
net oldalon tájékozódhat. – tette közzé az
áramszolgáltató kommunikációs osztálya.
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Ceglédi üzletet nyitott a Galco Kft.
Új mintaboltot nyitott a Galco Kft.
Cegléden a Pesti úton. Az üzlet megnyitóján részt vett Hegedűs Ágota alpolgármester, Földi László országgyűlési képviselő és Reznák Erzsébet a
Kossuth Múzeum igazgatója is. A családi cég története az 1860-as évekig
nyúlik vissza, a Gál familia öt generáció
óta kötél- és zsinórgyártással foglalkozik Cegléden. Most egy újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalkozás, budapesti és szegedi mintaboltjaik mellett immáron Cegléden is várják a vásárlóikat
új üzlethelyiségükben.

a

megnyitón Gál Marianna ügyvezető köszöntőjében elmondta:
„A család Abonyból származik
dédnagyapám költözött ide
Ceglédre. Nagyapám, akire az
50 év feletti korosztályból szinte az egész város emlékszik, a szülői házban tanulta ki a mesterséget. Hat éves korában már kötőféket font. Mesteremberként

a kender szárából ő alakította a fonalát,
majd abból kézzel készítette a termékeit.
Cegléd egyik emblematikus személyisége
volt. Sokan azért emlékeznek rá, mert nem
volt olyan piaci nap, hogy ő ne lett volna
jelen kis kocsijával a bíróság előtti megszokott helyén.
A Galco Kft alapjait már édesapám fektette
le, 1971-ben Cipőfűző gyártó kisiparos lett.
A 70-es évektől kezdve egyre csökkent az
állatállomány, nagyapám fő piaca, és a hagyományos kender mellett megjelent a műszál, melyet már az édesapám által vásárolt
fonatoló gépek cipőfűzővé alakították át.
Innen egyenes út vezetett a többi termék kialakításához és a ceglédi piacot az országos

Fotó: Kisfaludi István

piac követte. 1992-ben a Gál és a company
szóból létrehozta a Galco márkanevet,
1998-ban pedig megalapította a KFT-t. Szigorú volt magához és másokhoz és a minőségből nem engedett. Ezzel alapozta meg a
cég jövőjét. Kíváncsi és újító típus volt.
Minden új technológiát, új anyagot, eszközt
beszerzett, önerőből, folyamatosan, lépésről
lépésre fejlesztett.
Hagyomány, minőség és innováció. Ezeket
tanultuk meg tőle mi, akik ismertük őt és ezt
próbáljuk átadni az új kollégáknak és termékeinken keresztül vásárlóinknak. A jelenlegi
Galco Kft egy nők által vezetett vállalkozás,
egy olyan fél-manufaktúra, ahol egy olyan
szakmát oktatunk és tartunk életben, ami
már nem létezik.”
A most megnyíló üzlet kínálatában számtalan olyan termék van, amit a mai kor divatja
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Képekben

ÓRIÁSI SIKERRE TETT SZERT AZ A FOTÓ,
amely a január 7-ei a felhőket alulról vörösre festő csodás és egyben apokaliptikus napkeltét örökítette meg Cegléden, a Kossuth
téren. Az emlékezetes reggelt a város minden pontján megörökítették a város lakói.

Fotó: Máté Dia

hívott életre, mint a kreatív kellékek, ékszerzsinórok, makramé alapanyagok, de termelés legnagyobb részét még mindig az
iparban, a mezőgazdaságban és a hajózásban
használt kötelek teszik ki. A termékpaletta
gazdagsága indította arra a tulajdonosokat,
hogy a hosszú évek óta működő budapesti
bemutató üzlet után 2017-ben Szegeden, és
most itthon Cegléden is lehetőséget adjanak
arra, hogy a város lakossága a teljes kínálatot lássa és kis mennyiséget is tudjon vásárolni belőle. Mivel ez az üzlet a gyár mintaboltja, ezért lehetőség van egyedi, kis szériás és akciós termékek vásárlására is. A cég
munkatársai örömmel segítenek kiválasztani a célnak legjobban megfelelő terméket.

TÁBLA EMLÉKEZTET A 441-ES ÚT nyársapáti
elágazásánál: Az elmúlt 10 évben – csak a kerékpárosokat – 9 halálos, 12 súlyos, 23 könynyebb sérüléssel járó baleset érte az útszakaszon, ahol életveszélyesen kerülgetik a kiszolgáltatott kerekezőket a nem ritkán 100 km feletti sebességgel száguldó autók, kamionok.

Fotó: Krizsán Ervin

a
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Olvasói levél

Mit tehetünk a környezetvédelemért?
Ceglédi Panoráma XIII. évfolyam 9-ik számában olvastam:
László Ágnes „Üveggyűjtés tanulságokkal” című írását. Mint
írta: „ami már bizonyos, hogy a
jelenlegi rendszer nem alkalmas
tisztán tartani Cegléd városát (…) Foglalkozni kell a problémával (…) Ennek első és
legfontosabb lépése (...) ha mindenki számára ismét elérhetővé tesznek (...) szelektív
hulladékgyűjtő helyeket (...) könnyen megközelíthetően, közel a városhoz.”
Elgondolkodtam: Van-e lehetőségük a
Cegléden élőknek a szelektíven gyűjtött hulladékuk elhelyezésére, mióta Cegléden
megszüntették, illetve lecsökkentették a szelektív gyűjtőszigetek számát:
Mindenféle kiöblített üveghulladék színes és
színtelen öblösüvegek (pl.: boros, üdítős,
dunsztos) gyűjtőhelyei megtalálhatók:
- a DTKH Mizsei úti Hulladékudvarában,
- a DTKH Ceglédi Válogató művében,
- a Pesti úton lévő ALDI üzlet bejárati ajtajánál,
- a Kőrösi úton lévő Penny Market üzletben
(a pénztárnál kell szólni)
- a Malomtó szélen lévő Penny Market üzletben (a pénztárnál kell szólni)
- a Törteli úton lévő LIDL üzletben,
- a Kossuth téri COOP üzletben.
A Kossuth Ferenc úti SPAR üzletben viszszaveszik minden ott árusított termék betétdíjas üvegeit, illetve a nem betétdíjasokat
ott lehet hagyni, át lehet adni, az egységben
található SPAR alkalmazottak valamelyikének.
Ezen kívül alulról jövő kezdeményezésre: a
DTKH havonta 4 helyre, alkalmanként 1-1
hétre kihelyez 1100 literes üveggyűjtő konténereket, amelyek kihelyezési idejét és helyét általában a Ceglédi Panoráma közli.
Ezen kívül léteznek társasházaknál elhelye-

zett üveggyűjtő-konténerek és vannak az ismert, az egységben árusított termékek betétdíjas üvegét visszaváltó üzletek: COOP
Rákóczi út, SPAR Összekötő út, TESCO.
Van egy jogszabály, mely előírja a kereskedelmi egységek számára a vissza-, és vissza
nem váltható csomagolási üveghulladékok
átvételi kötelezettségét.
Elvárható, hogy:
- minden ceglédi lakos a lakóhelyének közelében találhasson olyan helyet, ahol a
szelektíven gyűjtött és elöblített üveghulladékát leadhatja, elhelyezheti, és ezeknek
a helyeknek a címe mindenki számára ismert legyen,
- ezért kérem azon kereskedelmi egységek,
vállalkozások, intézmények jelentkezését,
amelyeknél a felsoroltakon kívül már ma
is minden ember megteheti, hogy a szelektíven gyűjtött és elöblített üveghulladékát leadja.
Azért, hogy ennél többet tehessünk a környezetünk védelméért, kérem azokat a vállalkozásokat, kereskedelmi, vendéglátó egységeket, egyéb intézményeket, társasházak
közös képviselőit, akik a jogszabálynak
megfelelően kívánnak cselekedni, vagyis az
üveghulladékokat szelektíven gyűjtenék,
hogy ezirányú igényüket írásban, egymással
összefogva egy közös kérelemben, a
dtkh@dtkh.hu, vagy az ugyfelszolgalat@dtkh.hu
e-mail címre küldjék el.
Ha az előbb felsorolt vállalkozások, közületek, intézmények vezetői, társasházak közös képviselői egyetértenek a fenti javaslattal, akkor elküldhetik, megadhatják az adataikat, elérhetőségüket az
elhetobbkornyezetert@gmail.com e-mail
címre, hogy a kérelmet, egyetértésük esetén, aláírásukkal hitelesítve, továbbíthassam a DTKH címére.
EGY TETTREKÉSZ CEGLÉDI
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Biciklisek
szürkület után

„Megtiltanám a biciklis közlekedést
szürkülettől lakott területen kívül. Láthatósági mellénnyel is alig észrevehetőek a biciklisek olyan területeken, ahol
közvilágítás nincs és teljesen sötét van.”
– írta I. Gabriella olvasónk, aki tapasztalatait osztotta meg a kivilágítatlan,
szabálytalanul közlekedő kerékpárosokkal kapcsolatban.

v

olt olyan, hogy lakott területen kívül
csak kb. 30 méterről vettem észre az
előttem tekerő bringást! Volt rajta láthatósági mellény, és így sem látszott
jól, szerintem kopott lehetett... Nem
tudtam használni a távolsági fényszórót, mert szemből jöttek autók. A biciklisnek
nem volt hátsó lámpája, de még piros fényviszszaverőt sem rakott fel hátra. (…) Ne vegyünk
fel kopott láthatósági mellényt éjszakai biciklizéshez és ne biciklizzünk sötétben, ha lehet!
Ha szemből jön autó, de még távol van, viszont
előzni szeretnék, mert a megengedett sebességnél lassabb az előttem haladó jármű, akkor is veszélyes lehet egy szintén szemből jövő biciklis,
mert ha van is lámpája, nem biztos, hogy a mögötte jövő jármű fényszórója nem nyomja el a
kerékpár világítását, pláne, ha az utána jövő autós elfelejti a távolsági fényt vissza venni...
Nemrég volt egy ilyen halálos baleset, ahol
a szemből jövő biciklist nem vette észre az

autós előzéskor és egy fiatal lányt halálra
gázolt. (A pasi ittas volt, jogsi nélkül vezetett és visszaesőnek számított.) Én józanul
sem tudtam messziről, hogy mi van előttem,
mert szabálytalanul közlekedett a biciklis.
Vidéken sokan a KRESZ ismerete nélkül
használják a közutakat biciklivel! Kötelező
felszerelés nélkül, láthatósági mellény nélkül, ittasan! Ezt miért nem tilos???
Az elektromos bicikliket szintén betiltatnám!
A legtöbben azok közül, akiket én láttam így
közlekedni sosem vezettek még autót, a
KRESZ-ről még csak nem is hallottak. És az
út szélén fehér lámpával kalimpáló gyalogosokat is megkérném a mellény használatára,
mert az előbb felsorolt okokból nem biztonságos a sötétben anélkül kóborolni.”

Házszámok Ugyerben

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG! ÉRDEKLŐDÉSSEL
olvastam a november 16-i dátumozású számukban megjelent, Ugyerrel kapcsolatos cikket.
A leírtakkal egyetértek, kiegészítésül az alábbi tényeket-megállapításokat kívánom tenni:
Nagyapám tanyájának házszáma a kezdetektől fogva mindig Örkényi út 554. volt. Ebbe
kotort bele vagy 15-20 éve az az eszement ötlet, hogy a házszámok eltörlésével csak helyrajzi számokkal jelölték az ingatlanokat. Nyilván, ma már kideríthetetlen, ki volt az elmerokkant hivatalnok, aki ezt kitalálta.
Február elején kaptam egy levelet az önkormányzattól, „házszám megállapítása” tárgyában. A határozat szerint az ingatlan házszáma (címe): Varga dűlő 9.
Gyerekkorom nyarait ebben a tanyában töltöttem. Soha nem hallottam a Varga dűlőnek még a
hírét sem, egyszerűen elképzelni sem tudom,
honnan vették elő ezt a nevet. Néhány hete
megint érkezett egy levél, szintén „házszám
megállapítása” témájában, de egy másik helyrajzi szám vonatkozásában. A cím: Örkényi út 212.
Mivel nem tudtam mire vélni a dolgot, bementem a hivatalba, ahol azt a tájékoztatást kaptam,
hogy a fenti címen egy erdő van, az nem a tanyára vonatkozik. Vagyis magyarul: ma már az
erdőnek is van házszáma, címe! Aki érti, fejtse
meg! Tisztelettel: CSURI KÁROLY”

Delegáció a Szent Péter Bazilikában

ó

ÚJÉVI SZENTMISE RÓMÁBAN
Amikor 2019. szeptember 14-én értesítést kaptam Dr. Varga-Berta Józseftől, – az
EMF alapítvány elnökétől – nem hittem a szememnek! Többször is el kellett olvasnom levelét, amelyben az állt, hogy iskolánk kitartó és szép munkája alapján
a ceglédi SZKKIO 2018/19 évi „ARANY” minősítésű csapata is delegációs jogot
kapott a római misszióba. Ez azt jelentette, hogy részt vehettünk Ferenc pápa
2020. január 1-jén tartott újévi szentmiséjén.

riási megtiszteltetés, hogy nemcsak a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolát, hanem
hazánkat is képviselhettük ezen a
csodálatos eseményen. A Csillagénekesek között iskolánk két
növendéke – Tóth Kinga és Göndics Zoltán
a Szent Péter osztály (7. c) tagjai – reprezentálta Magyarországot.
Lelki feltöltődésben, szeretetben, nagy nevetésekben és meghitt pillanatokban egyaránt
bővelkedett ez a 3 nap, amelyet az „Örök
Városban” eltölthettünk két tanítványommal. A Ferenc pápával való személyes találkozás, a Vatikáni Rádió szeretetteljes fogadtatása, a történelmi jelentőségű helyszínek
mind egy életre szóló élményt adtak nekünk!
Nincs a világon még egy hely, ahol ennyire
nagy dózisban lenne jelen a művészet, a történelem, úgy egyáltalán a kultúra. Hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy egy ilyen lélekemelő tapasztalattal gazdagodhattam!
Ezúton is köszönjük az EMF alapítvány biztosította lehetőséget!
BALOGH BOGLÁRKA – osztályfőnök

A programban részt vevő gyermekek véleménye, érzései:

AMIKOR KIDERÜLT, HOGY ÉN VAGYOK az
egyik szerencsés, aki részt vehet a római jutalom úton, még fel sem fogtam, hogy ez

mit jelent. Az utazásig hátralevő idő azonban olyan gyorsan eltelt, hogy a következő
pillanatban már a repülőn ültünk úton az
„Örök Városba”. Egy élményemet emelném
ki, ami nem más, mint a pápai mise a Szent
Péter Bazilikában. Bár nem értettünk szinte
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semmit, úgy éreztem megnyugodtam és jó
itt nekem. Furcsa volt látni a pápát, főleg
azt, hogy ő is egy törékeny ember. Rengeteg
látnivalót megnéztünk, és sok új élménnyel
gazdagodtam, pl. eljutottam a Vatikáni Rádióba is. Nagyon örülök, hogy eljöhettem
ide, remélem, egyszer még visszajöhetek!
TÓTH KINGA, Szent Péter osztály – 7. c
MEGLEPŐDTEM, AMIKOR KIVÁLASZTOTTAK
és megszavaztak osztálytársaim, jó érzés
volt, hogy támogatnak, és velem együtt örülnek. Boldog és örömteli érzés volt hazánkat,
iskolánkat képviselni Rómában az újévi
szentmisén. Már vártam nagyon, hogy személyesen is találkozhassak a szentatyával,

mégis más volt személyesen látni Ferenc pápát, mint a tévéből, felemelő érzés. Amikor
belépett a bazilikába, úgy éreztem, a templom megtelt szeretettel.
Iskolásként nagyszerű érzés volt abban a hatalmas régi városban sétálni, amelyről eddig
történelem órákon hallottunk, és látni személyesen azokat a helyeket, épületeket,
amelyekről tanultunk.
Egy mozzanatot emelnék ki. Az utcán sétálva Teréz Anya Nővéreit látva fejemet kicsit
biccentve köszöntöttem őket: szívélyes, hálás mosoly és kis fejhajtás volt a válaszuk.
Remélem, hogy egyszer még szüleimmel is
eljutok erre a csodálatos helyre!
GÖNDICS ZOLTÁN, Szent Péter osztály – 7. c
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Ceglédi gimnazista
a MOL Tehetségtámogató
Programjában

nyert
támogatást – köztük
Bartúcz Anna a Ceglédi Kossuth Gimnázium tanulója – a
MOL Tehetségtámogató Programjában.
A MOL Tehetségtámogató Program ebben a tanévben összesen 19 millió forinttal
támogatja a 10 és 23
év közötti eredményes diákok, művészjelöl-

tek és természettudományos tehetségek pályafutását. A pályázaton elnyert támogatási
összeget a tehetségek leginkább hangszer
megvásárlására, előadások, tudományos versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök biztosítására, vagy egy-egy verseny
útiköltségeinek támogatására fordítják.
Bartúcz Anna (14), animáció területén nyert
el támogatást. Anna 12 évesen kezdett el
animációs kisfilmeket készíteni, 2018-ban
az egyik filmje nyert a II. Ceglédi Filmszemlén, egy másik díjazott lett a VISZ pályázatán, és a Szabadfogású Számítógépversenyen. Egy élőszereplős filmmel kijutott
Bécsbe a Video- und Filmtage fesztiválra.
2019-ben Székely Éva megmenekülése című animációja nyert a III. Ceglédi filmszemlén és a III. Hét Domb Filmfesztiválon,
díjazott lett a 26. Országos Diákfilmszemlén
és a IV. Ars Sacra Fesztiválon.

CEGLÉDEN IS IGÉNYBE VEHETŐ az emelt szinten érettségizni szándékozók számára az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága, a Klebelsberg
Központ és a Magyar Rektori Konferencia
közös programja, az Irány az Egyetem 2020.
A program keretében a jelentkezők segítséget
kapnak az emelt szintű érettségire történő felkészüléshez. Minden olyan, nagykorú, cselekvőképes, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, az érettségi bizonyítványt 2019. december 31. előtt megszerzett magyar állampolgár jelentkezhet, aki valamely tárgyból
emelt
szintű
érettségi vizsgát
szeretne tenni a
2020. május-júniusi érettségi
időszakban. A
felkészítők 2020.
január harmadik
hetében kezdődnek el, és 2020.
április 30-ig tartanak.

A HARMADIK HELYEN VÉGZETT a ceglédi
közgáz csapata az immár hetedik alkalommal meghirdetett PénzSztár Hazai és Külhoni Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenyén. Az első helyen a Pécsi Apáczai Csere János Általános
Iskola és Gimnázium ZsANK nevű csapata
végzett, a második A Ravasz, az Agy és a 2
Csavaros eszű nevű békéscsabai csapat lett,
míg a harmadik a ceglédi Team Wilson lett.
1048 csapat, több mint 4000 hazai és határon túli magyar diák nevezett az október eleje óta zajló versenyre, melynek legfontosabb célja a középiskolás fiatalok
pénzügyi, gazdasági
és vállalkozási ismereteinek felmérése és
bővítése, valamint
olyan kompetenciák
(pl. csapatmunka,
kritikus szövegértés,
érvelés, prezentációs
készség) fejlesztése,
melyek szintén nélkülözhetetlenek a
21. században.

NYOLC PEST

MEGYEI

FIATAL MŰVÉSZ

Irány az egyetem 2020!

Bronzérmes csapat

A melléklet az újságból vágás nélkül kiemelhető!
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Kedves Szülők, Kedves Tanulók!

A Ceglédi Tankerületi Központ, a térség – Ceglédi, Nagykőrösi, Nagykátai járás – legnagyobb intézményfenntartója nevében szeretettel köszöntöm Önöket! A következő oldalakon
a ceglédi és Cegléd környéki iskolák bemutatkozásait olvashatják, melyek segítik Önöket a tájékozódásban, az iskolaválasztásban. Bár a szülők és a
gyermekek (teljes joggal) elsősorban az intézményekre kíváncsiak, engedjék meg, hogy néhány fontos adattal felvázoljam,
milyen körülmények között működnek iskoláink.
A Ceglédi Tankerületi Központ legfontosabb feladata a hozzá
tartozó 40 iskola és a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
biztonságos és kiszámítható működtetése volt eddig is, és természetesen a jövőben is így lesz. Központunk munkáját 54 fős
munkatársi közösség segíti. Éves tevékenységünk és működésünk a napi feladatok megoldásán túl számos jó gyakorlattal
egészül ki. Szervezzük a Tankerületi Szabadegyetemet, Szakmai Konferenciákat, Szülők Akadémiáját, Vezetői Klubokat. A
Szabadegyetemen előadóink között üdvözölhettük 2019-ben
Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkárt, Hajnal
Gabriellát a Klebelsberg Központ elnökét, Gloviczki Zoltánt
az Oktatási Hivatal elnökét, Prof. Dr. Csépe Valériát, a MTA
tagját és az Érintések Improvizációs színpad tagjait.
A Kodály program keretében 45 millió forintot költöttünk
hangszerek vásárlására iskoláink igényei alapján. Rendszeresen támogatjuk pedagógusaink továbbtanulását, továbbképzését, hozzájárulunk tanulmányi költségeikhez (80%-át átvállaljuk) belső pályázatunk elbírálását követően.
Remélem, a következő oldalakon bemutatkozó iskolák közül
minden érdeklődő szülőnek és tanulónak sikerül majd kiválasztani a hozzá legközelebb álló, a számára leginkább megfelelő iskolát, és együtt indíthatjuk az új tanévet 2020 szeptemberében!
FODOR GÁBOR tankerületi igazgató

a

Tanulás és diákélet a Gimiben

ceglédi gimi Dél-Pest megye
egyik legizgalmasabb iskolája: régi, ám szellemisége, céljai nagyon is modernek. Hivatásunk,
hogy a hozzánk járó diákok nyelveket tudjanak, hogy főiskolákra,
egyetemekre jussanak be. Folyamatosan fejlesztjük az informatikai eszközeinket, a szaktárgyi oktatást kiegészíti az eredményes
nyelvvizsga-felkészítés (a gimi az ELTE –
Origó Nyelvi Centrum partneriskolája), és a
felsőoktatási intézményekkel is közvetlen kapcsolatot tartunk fenn (többek között a BMEvel, Corvinus-szal), hogy minél könnyebb legyen bejutni az ország legjobb egyetemeire.
Az elmúlt tanévek eredményei is mutatják, hogy
sikeres az oktató-nevelő munkánk: jóval az országos átlag
felett teljesítünk az országos kompetenciaméréseken, sokan
szereznek közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát, többen két nyelvből, és tanulóink szép számmal emelt szinten tesznek eredményes vizsgát.
Az elmúlt években a legrangosabb középiskolai
tanulmányi versenyen, az OKTV-n is többen jutottak a döntőbe, s értek el dobogós vagy olyan
helyezést, amellyel plusz felvételi pontokat szereztek. Továbbtanulási arányunk kiemelkedő, az
elmúlt években 90% körüli. Diákjaink számos
országos és Kárpát-medencei versenyen érnek el
szép sikereket, legyenek azok természettudományos vagy pénzügyi témájúak.
A 2020-ban induló képzéseink:
• a 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,

• a 8.-osoknak – három hagyományos négy
évfolyamos osztály.
A négyosztályos képzésbe beiratkozók a nyelvi (angol és német), matematikai és integrált természettu-dományos, humán és informatika tagozat közül választhatnak, ezt
kiegészíti a választható fakultációs és nyelvi
sávórák rendszere. Két idegen nyelv tanulása
végig kötelező.
Nemcsak a szaktudományok magas szintű
művelésére fordítunk nagy gondot, hanem a
művészeti tárgyak támogatására is: fontos
szerep jut az énekoktatásnak, ugyanakkor a
diákjaink művészeti kibontakozását is támogatjuk. Színes szakköri életünk van: színjátszó kör, hadtörténet, matematika, biológia
szakkörök működnek nagy sikerrel Az iskola
mindig
is
büszke volt
azokra a hag y o m á nyaira, amelyek különlegessé teszik,
amiért érdemes hozzánk
jelentkezni,
nálunk tanulni: ilyenek a
gólyanapok,
kulturális bemutatók, christmas partyk, ám kiemelkedik a három legjelesebb eseményünk,
a szalagavató bál, az éneklő osztályok versenye és a fordított nap.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Valljuk, kitartással, szorgalommal, egy kossuthos érettségivel sokra viheti az ember. Ezt bizonyítja sok-sok nálunk
érettségizett sikeres volt diákunk, akik különböző területeken, például az üzleti életben, a
művészetekben, a sportban lettek sikeresek.
Várunk téged is a gimiben!
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Miért a Ceglédi Közgázt válaszd?
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 Azért mert kompetenciaalapú oktatással










egyénre szabott tanulási utakat biztosítunk.
Azért, mert a szakmai mellett a közismereti tárgyakból is felkészítünk az emelt
érettségire, ezzel a felsőoktatásban való
továbbtanulásra.
Azért, mert a diákprogramok, a színházlátogatások, a múzeumi órák, az iskolakönyvtár programjai, a kirándulások, versenyek hasznos elfoglaltságot jelentenek
a tanítási órákon kívül is, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Közgáz egy jó hangulatú suli legyen.
Azért, mert Cegléden csak nálunk tehetsz
ECDL (Európai Számítógép-használói
Jogosítvány) vizsgákat, és mi fel is készítünk ezekre.
Azért, mert informatikusaink elsajátítják
a Cisco Hálózati Akadémia tananyagait.
Azért, mert Cegléden csak nálunk tehetsz
Language Cert angol nyelvvizsgát, és
mi fel is készítünk erre.
Azért mert változatos sportköreinkkel

biztosítjuk a mindennapos sportolás lehetőségét.
 Végül, de nem utolsó sorban azért, mert
a Ceglédi Közgáz a felvételi, az érettségi
és a tanulmányi versenyek eredményei
alapján 2013-ban országosan a 14., Pest
megyében pedig a 3. helyen állt a szakgimnáziumok rangsorában!

A Közgázba a 2020/21-es tanévre három
kilencedik évfolyamos osztályba jelentkezhetsz.
A 9. a közgazdaság ágazat angol vagy német nyelvet, a 9. c informatika ágazat angolt tanulóknak, míg a 9. b osztály egyik fele (a közös közismereti tárgyak mellett) a
közgazdaság, a másik az informatika ágazat szakmai tárgyait tanulja, angolosként.
Azokat is várjuk, akik az általános iskolában
németet tanultak, és informatika ágazatra jelentkeznek, mert számukra kezdő angol csoportot indítunk a 9. b-ben, hogy a kötelező szakmai angol nyelv elsajátítása ne
okozzon gondot. >>>
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A technikumi 5 éves képzésben, mindhárom osztályban, már kilencediktől megvalósul a választott szakma tanulása.
Közgazdaság ágazaton tanulható szakma a
Pénzügyi-számviteli ügyintéző és a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző. Az informatika ágazaton tanulható szakma az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus és a
Szoftverfejlesztő és –tesztelő. A képzés során
végig a tanulmányi eredményedtől függő öszszegű ösztöndíjban részesülsz.
A középiskolai oktatást érettségi vizsga zárja 12. és 13. évfolyamon, közép- vagy
emelt szinten a kötelező közismereti tárgyakból. A 13. évfolyamon csak szakmai és

idegen nyelvi képzés lesz, melyet szakmai
vizsgával zárunk, ami emelt szakmai érettséginek is megfelel.
Szóval, ha nyolcadikos vagy, és egy olyan
pozitív légkörű iskolába szeretnél járni,
amely a közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítés mellett szakmai végzettséget is ad, és ahonnan jó eséllyel jelentkezhetsz majd egyetemre vagy főiskolára,
akkor jelentkezz a Közgázba!

udjuk, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik milyen nehéz
döntés előtt állnak, ezért szeretnénk
segítséget nyújtani Önöknek, amenynyiben még nem sikerült eldönteniük, hogy mely iskola melyik képzését milyen sorrendben jelöljék meg.
Ilyenkor a szülők és a tanulók jövőre vonatkozó elképzelései sok esetben különbözhetnek és ekkor jön a nagy kérdés, hogy a szülő vagy a tanuló akarata érvényesüljön?
Mi pedagógusok azt gondoljuk, hogy a pályaválasztás során a tanuló érdekeit kell
minden esetben szem előtt tartani, hogy a
középiskolai évek ne kudarcot, hanem sikerélményt jelentsenek a tanulók számára.
Fontos, hogy a tanuló abba az iskolába kerülhessen, ahol a lehető legjobban érzi magát és a számára leginkább áhított szakmát
tanulhassa.
Magyarország Kormányának kiemelt stratégiai célkitűzése a szakember utánpótlás kinevelése, éppen ezért a most középiskolába
jelentkező tanulók egy teljesen megújult

szakképzési rendszerben kezdhetik el tanulmányaikat. Így a 2020/2021. tanévre már
technikumba és szakképző iskolába iskolázzuk be tanulóinkat.
A technikum 5 éves, amelynek első két
évében a közismereti tárgyak mellett ágazati szakmai ismereteket adó képzést kapnak,
az ezt követő három évben a tanulók duális
képzésben vesznek részt. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé és így a képzés alatt a tanulók
jövedelemhez juthatnak.
Négy kötelező közismereti tárgyból tesznek
érettségi vizsgát a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az
ötödik érettségi tárgy.
A 12. évfolyam végén maximum három
érettségi tárgyból (magyar nyelv- és irodalom, matematika és történelem) tehet a tanuló érettségi vizsgát.
Így a 13. évfolyamon a tanuló a szakmai
képzés mellett az idegen nyelvet is tanulja
és az év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap: érett-

t

Imréné Lukácsi Ildikó
a CSZC Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnáziumának igazgatója
www.ckik.hu, 53/505-090

Tanulj szakmát a Bemben!
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ségi bizonyítványt és technikusi végzettséget igazoló oklevelet.
A technikusi oklevél a tanulók számára
előnyt jelent a szakirányú egyetemi vagy főiskolai továbbtanulás esetén is!
Technikum 9. évfolyamára az alábbi szakmákra hirdetünk felvételt: gépgyártástechnológiai technikus, mechatronikai
technikus, elektronikai technikus, ipari informatikai technikus, közszolgálati technikus, fodrász és kozmetikai technikus.

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő
két évben pedig duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A
végzés után itt is nyitott a lehetőség – esti
munkarend szerint – az érettségi, majd akár
a technikusi képzettség megszerzésére.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az alábbi szakképesítésekre iskolázunk be tanulókat: villanyszerelő, szerszám és készülékgyártó, gépi és CNC forgácsoló, hegesztő,
divatszabó, festő, mázoló, tapétázó, asztalos, rendészeti őr.
Eddig is mindig igyekeztünk olyan szakmákat felkínálni a tanulóinknak, amelyek tanu-

lása során ösztöndíjban részesülhetnek, most
azonban a megújuló ösztöndíj rendszerben a
szakképző iskolában mindenki szakképzési
ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elérheti a
minimálbért. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egyösszegben kapja meg a tanuló.

A gyakorlati oktatás a technikum 9-10. évfolyamain és a szakképző iskola 9. évfolyamán az iskolai tanműhelyben, vagy tanműhelyé nyilvánított gazdálkodó szervezetnél
kerül megszervezésre, ezt követően vagy
gazdálkodó szervnél munkaszerződéssel,
vagy az iskolai tanműhely keretei között.
A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a http://www.bem-cegled.hu honlapon,
iskolánk
facebook
oldalán
(https://m.facebook.com/bemcegled/) vagy
személyesen lehet érdeklődni az 53/505
350-es telefonszámon.
Minden tanulónak és szülőnek kívánom,
hogy a lehető legjobb döntést sikerüljön
meghozniuk a jövő generációjának sikeres
boldogulása érdekében.
FERNENGEL KATALIN igazgató

a

Versenyképes
szakmai tudás

Ceglédi SZC Unghváry László
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2 tagozaton kínálja képzéseit.
A technikumi tagozaton a kereskedelem ágazat és vendéglátóipar ágazat mellett turisztika ágazatban is 5 éves
képzésben tanulhatnak nálunk a diákok közismereti és szakmai tantárgyakat. A négy
kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés
szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik
érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres
vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló, – kézhez kapja az
érettségi bizonyítványát és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban
megszerzett tudás megteremti a lehetőségét
annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
A másik tagozaton, a szakképző iskolában
három év alatt szerezhető OKJ-s szakmai
végzettség. Egy osztályban kereskedelmi értékesítőket (eladókat) képzünk, ez magában
foglalja a régi élelmiszer-vegyi áru-, gyógynövény-, ruházati eladó és műszaki cikk eladó szakmákat. A vendéglátó szakmákban
1-1 cukrász, pincér-vendégtéri szakember és
szakács osztályt indítunk.
Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt
követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy
akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhában,
tanétteremben mester szakoktatóktól sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat, majd

tanulószerződéssel folytathatják a gyakorlatukat külső munkahelyeken. Iskolánk mintegy 50 kereskedelmi és vendéglátóegységgel
áll kapcsolatban, ahol élőmunkában tapasztalhatják meg a szakmák követelményeit, valamint a szakma iránt elkötelezetteknek lehetőségük van külföldi szakmai gyakorlatokon
való részvételre is, ahol a szakmai tudásuk
mellett az idegennyelvi tudásukat is magasabb szintre emelhetik, sőt tanulóink immár
ez évben is részt vehetnek a támogatott külföldi nyelvtanulási programban.
Több évtizedes hagyomány, hogy diákjaink
szép sikereket érve el öregbítik iskolánk hírnevét a gyakorlatorientált megmérettetéseken, az országos szakmai tanulmányi versenyeken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és változatos programokat kínál tanulóink számára, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük
van többféle sportágban sportversenyeken
részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a
városi rendezvények lebonyolításába, akár
színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendezvények vendéglátós tanulóink által történő
lebonyolításáról legyen szó. Az iskola több
ezer kötetes könyvtára, melyben a szakmai
kiadványok is nagy számban megtalálhatók,
kiváló lehetőséget biztosít mindkét tagozaton tanuló diákjaink számára tudásuk bővítésére és elmélyítésére.
BARANYI TIBOR igazgató
Ceglédi SZC Unghváry László
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.
www.cegledikersuli.hu
+36 53/505-480
kervendszki@cegledikersuli.hu
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Vár az abonyi Kinizsi Gimnázium
Suli m elléklet

Kinizsi Pál Gimnázium (2740
Abony, Kossuth tér 18.) Pest
megye déli részén található, 17
km-re Ceglédtől. A kisvárosi jellegből adódóan a pedagógusok jól ismerik a
gyerekeket, szülőket, és jó kapcsolat alakítható ki a gyermekük
tanulmányait figyelemmel kísérő
vidéki tanulók szüleivel is. Diákjaink nevelése-oktatása nyugodt
körülmények között folyik. Kis
létszámú iskola lévén több figyelmet
tudunk fordítani a tanulókra.
A 4+1 nyelvi előkészítő osztályos gimnáziumi képzésünk az idegennyelvek hatékony elsajátítására, nyelvvizsgára felkészítésre, egyetemeken való továbbtanulásra fókuszál. Felméréseink és beiskolázási mutatóink szerint a
szülők és diákok igénylik ezt az oktatási formát. A nyelvi előkészítő évfolyammal működő 4 + 1 évfolyamos gimnáziumi osztályban
a középfokú komplex nyelvvizsgák aránya
(B2) a rendes érettségi vizsga idejére, osztályoktól függően 50-60%, a legutóbbi tanévben 65% volt. Mindezek mellett összességében tantárgyi emelt szintű érettségi vizsgákon
a végzős tanulók sikeresen teljesítettek és így
a felvételihez szükséges többletpontokat is
megszerezték. A diákok motiváltságának köszönhetően a különböző tanulmányi versenyeken is vannak országos és megyei eredményeink. Az itt érettségiző tanulóink közül
sokan mérnök, hadtudományi és honvédtisztképző karon logisztikai és katonai üzemeltető, programtervező informatikus, óvodapedagógus, sport- és rekreációszervező, villamosmérnök szakon tanulnak tovább.
A négyosztályos gimnáziumi képzés az általános műveltség megszerzését, jó érettségi
eredmények, majd felsőfokú továbbtanulási
lehetőségek elérését célozza. A négy évfolya-

mos képzés során is megszerezhető a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga.
Mindkét osztályban lehetőség van a Honvédelmi alapismeretek tantárgy, valamint a
Társadalomismeret modultárgy –
mely három területet foglal magába: pszichológia, gazdasági ismeretek és társadalomismeret – tanulására, majd választott tantárgy-

ként érettségi vizsgát is tehetnek a diákok.
Iskolánkban a tanulóknak sokféle programot
biztosítunk, ami csapatépítő jellegéből adódóan segít a társas kompetenciák fejlesztésében.
Az országos kompetenciamérések alkalmával igen jó eredményeket érnek el diákjaink,
a megismert CSH mutatók alapján a hozzáadott pedagógiai érték is magas.
Intézményünkben a diákok és a pedagógusok
mindent megtesznek annak érdekében, hogy
elérjék a kitűzött céljaikat. Örömmel tölt el
bennünket, ha a diákokat és a szülőket elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgalmas tanuló eredményt hoz önmaga, családja és iskolája számára is.
Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071
KAVECSÁNSZKINÉ PÁL ERIKA intézményvezető

Török János iskola képzései

A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola képzési formái a 2020/2021-es tanévben

Technikumi képzéseink: 5 év
 környezetvédelmi technikus – tagozatkód: 0003
 mezőgazdasági technikus – tagozatkód:
0001
 gyakorló ápoló (felnőttbeteg-ápoló; csecsemő-és gyermekápoló) – tagozatkód:
0002

Szakképző iskolai képzéseink: 3 év
 gazda (állattenyésztő, lovász) – tagozatkód: 0004
 kertész-tagozatkód: 0005
Pályázatok, melyben részt vettek, illetőleg
részt fognak venni diákjaink:
Határtalanul: olyan mobilitási program, mely-

nek keretében környezetvédő tagozatos tanulóink látogathattak Erdélybe 3 hétre, szakmai
tapasztalatszerzés céljából. Erdélyből érkeztek diákok az elmúlt tanévben hozzánk, segítségükkel szelektív hulladéktároló épült az iskola területén. Továbbra is folyamatosan pályázunk ebben a tanévben is.
Rákóczi Szövetség: lehetőséget nyújt a különböző évfolyamok számára külföldi tapasztalatcserére. Évente legalább három ingyenes osztálykirándulást tudunk biztosítani külföldre a különböző évfolyamokon.
Motiváló erőként hat a tanulmányi átlag
alapján működő ösztöndíj-pályázatok nagy
része, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulást.
BÁCSKAI JÓZSEF igazgató
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Képzések a Toldi iskolában
Suli m elléklet

skolánkat 66 éve a Nagykőrösi Konzervgyár szakember utánpótlása céljából alapították. 1971-ben költözött
az iskola a jelenlegi épületegyüttesbe,
ahol egy telephelyen találhatók az elméleti tantermek, a tanműhelyek, a
kertészet, a kollégium, az ebédlő (saját konyhával), a sportcsarnok és a sportpálya. Alapvetően országos beiskolázású szakképző intézmény, de fő beiskolázási körzetünk: városunk, Pest, Bács-Kiskun, JászNagykun-Szolnok megye és az ország
Dunától keletre eső települései. Tanulólétszámunk az utóbbi tíz évben 600-900 fő körüli. Távollakó tanulóink számára az iskolával egybeépült kollégiumban ingyenes férőhelyet biztosítunk, ahol 2-3 fős szobákban
kapnak elhelyezést.
Képzéseink eredetileg az agrár ágazathoz
kapcsolódnak, de akad egy kivétel is! Az 5
éves technikusképzések mellett érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek 2 éves képzésekre is lehet jelentkezni. A szakmai gyakorlatok megvalósításához saját tanműhellyel
rendelkezünk mindegyik képzésünk tekintetében. Kiemelt feladatnak tekintjük az idegen
nyelv és az informatika oktatását, valamint a
munkaerőpiac oldaláról jelentkező igényeknek való
megfelelést. Tehetséges tanulóinknak szakkörökön
biztosítjuk a képességfejlesztést, segítjük a rászorulókat felzárkóztató foglalkozások tartásával. Az
Erasmus Plus program keretében tanulóink külföldön
is teljesíthetik nyári gyakorlatukat. Iskolánk ECDL
vizsgaközpont, de érettségizőink utazás és turizmus fakultációt is választhatnak.

Képzési területeink:
Technikum (5 év):
Élelmiszeripar ágazat
 Sütő- és cukrászipari technikus
 Élelmiszer ellenőrzési technikus
Agrár gépész ágazat
 Élelmiszeripari gépésztechnikus

Szakképző iskola (3 év):
Élelmiszeripar ágazat
 pék
 pék-cukrász
 élelmiszeripari gépkezelő
Vendéglátóipar ágazat
 cukrász
Kertészet és parképítés ágazat
 kertész
Érettségire történő felkészítés:
+2 év a szakmai bizonyítvány megszerzése
után
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
Oktatási azonosító: 032637
Web: www.toldi-nk.sulinet.hu,
Email: toldi@toldi-nk.sulinet.hu
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Bemutatkozik a Táncsics iskola
Suli m elléklet

Kedves Szülők! Kedves Nagycsoportos
Óvodások!
A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola közel 150 éve áll a közoktatás szolgálatában.
Egyik meghatározó profilunk a zenetagozat,
mely 1955 óta működik. Nyelvi tagozatot 1953
óta indítunk, amelyet 2020 szeptemberétől angol-magyar két tanítási nyelvű képzéssé tervezzük bővíteni, mely jelenleg az előkészítés
fázisában van. Iskolánk az ének-zene és nyelvi
tagozaton szakosított tantervvel működik.
Legfontosabb feladatunk, hogy a tudás átadása mellett kultúraközvetítő szerepet is
vállaljunk, a zenét, a művészeteket értő és
szerető embereket neveljünk. Mindemellett
hangsúlyos szerepet kap a gyakorlatorientált
ismeretek, a természettudományos tudás és
az életviteli kompetenciák fejlesztése is.

a

Angol-magyar két tanítási
nyelvű osztály
(tervezett – előkészítés alatt)
Zöldi Lászlóné, Czinege Erika
Elsődleges célunk az idegen
nyelv megszerettetése, az érdeklődés felkeltése. Az élményszerű nyelvtanulás segítségével a szókincs észrevétlenül beépül, bővül, a gyerekek tevékenyen vesznek
részt a tananyag feldolgozásában, elsajátításában. Heti öt órában, csoportbontásban tanulják az angol nyelvet, angol nyelven folyik majd a rajz, ének-zene és a testnevelés
tanítás anyanyelvi tanár közreműködésével.

b

Normál tantervű osztály —
Kósa Istvánné, Karsai Gertrud
Népkör utcai épületünkben minden gyermek saját képességeihez
mért fejlesztésben részesül. Nagy
hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére. Módszereinket a gyermekek életkori sajátos-

i
z

ságaihoz igazítjuk. A sokoldalú fejlesztő tevékenység elősegíti tanulóink képességeinek
optimális kibontakozását. A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, a személyes élményekre, felfedezésekre építve jutnak
el a tanulók a bonyolultabb gondolkodási műveletig, az elemi problémamegoldásig.

Informatika orientáció
— Fehérvári Edina
A számítógép alkalmazása az oktatásban
lehetővé teszi a diákok figyelmének a
felkeltését, a tudás- anyag érdekesebb,
esztétikusabb, élményszerűbb megjelenítését, megkönnyíti a tananyag megértését és befogadását. A multimédiás rendszerek
segítségével történő tanulás megfelel a modern
ember információfelvevő stílusának. Az interaktív tanulási programok lehetővé teszik, hogy diákjaink aktív, konstruktív résztvevői legyenek a
tanulási folyamatnak, így a kutató, felfedező,
cselekvéses tanulás kerül előtérbe.

Ének-zene tagozat —
Lomniciné Kancsár Margit,
Kasztelné Farkas Gabriella
A zene olyan emberformáló erő,
mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene pozitív

érzelmi hatású, oldja a belső feszültséget,
fokozza a gyermek érzelmi kiegyensúlyozottságát. A zenei nevelés hatására a tanulók értelmi képességei is fejlődnek: a figyelem, az emlékezet, a képzelet, a spontán alkotóképesség. A közös éneklés csiszolja, formálja a jellemet, fejleszti az alkalmazkodást, a társakra való odafigyelést. A gyermek- és népdalok segítségével
játékosan megtanulják a zeneelméleti ismereteket, fokozatosan elsajátítják a zenei
írás–olvasás alapjait, megtanulnak furulyázni.

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat előkészítő, játékos foglalkozásainkra: hétfő zeneovi, kedd infoovi, csütörtök
idegen nyelvi játékok.
A foglalkozások 1630-kor kezdődnek az
Eötvös téri és a Selyem utcai épületben.
Bemutató óráinkra február 18-án és 6-án
8 órától várjuk az érdeklődő szülőket.
Felvételi az ének-zene tagozatra március
19-én és 20-án 15 és 17 óra között.
RIMÓCZI GÁBOR igazgató
2700 Cegléd, Eötvös tér 8. 53/311-731
www.ctmi.hu, info@ctmi.hu

Oktatás keresztény szellemiséggel

a

A Cegléd szívében alapított iskolánk
több évtizede része a város lüktető forgatagának és 27 éve küldetésünk a katolikus szellemiségű nevelés és oktatás.

„katolikus iskola” elnevezés öszszeköti a családokat, hiszen iskolánk azokat a gyermekeket és
szülőket várja, akik elfogadják
és támogatják a keresztény szellemiség értékeit. Így iskolánk
tárt kapukkal várja a keresztény családokat
és azokat, akik még nem döntöttek Krisztus
mellett, de támogatják gyermeküket abban,
hogy keresztény nevelést
és
oktatást
kapjanak. A
Szent
Kereszthez és a
jézusi példához hasonlóan
fontosnak
tartjuk a pozitív emberi tulajdonságok
erősítését diákjainkban.
Ilyenek példá-

ul a szeretet, az irgalmasság, a kitartás, a
sportszerűség, az önzetlenség. Gyermekeink
hetente kétszer hittanórákon tanulhatnak a
kereszténységről, nemcsak római katolikus,
hanem evangélikus és református hitoktatás
keretében is.
A 2020-2021-es tanévben is három első osztályt indítunk, amelyek megegyeznek abban, hogy biztos alapot adnak diákjainknak,
hogy a későbbiekben ezekre az alapokra lehessen építkezni.
Mindhárom osztályunkban az angol, illetve
a német nyelv alapjait is elsajátíthatják tanulóink. Az osztályok közötti különbséget
az orientációk adják, amelyek játékos, gyakorlati, délutáni foglalkozásokat rejtenek.
MAGYAR
KULTÚRA
ORIENTÁCIÓ
(angol, vagy
német nyelv):
Magyar hagyományainkkal, szokásainkkal,
a
magyar >>>

történelem évezredeivel és a magyar nyelv
szépségeivel ismerkedhetnek meg a tanulóink a foglalkozásokon. Leendő osztálytanítók: Mondok Tímea és Dr. Madarászné Varsányi Ágnes

TERMÉSZETBÚVÁR ORIENTÁCIÓ
(angol, vagy német nyelv):
A természettudományos, vagyis a teremtett
világ értékeire, azok működésére és védelmére vonatkozó megfigyelések, gyakorlati
foglalkozások viszik közelebb a gyerekeket
Földünk megismeréséhez. Leendő osztálytanítók: Bognárné Szabó Csilla és Berkó Edit
INFÓKALAND ORIENTÁCIÓ
(angol, vagy német nyelv):
Az informatika, vagyis az algoritmikus gondolkodás alapjain elindulva, diákjaink megtanulják élményeiket gyakorlati formában,
információk keresésén és összerendezésén
keresztül megélni. Leendő osztálytanítók:
Ócsai Annamária és Orosz Istvánné
A „Szent Kereszt” sajátosságai
Az organikus pedagógia, amely az érzelmekre irányuló oktatási forma. Rengeteg élményt adunk a tanítási órákon, valamint délutáni és iskolán kívüli foglakozásokon. Ezek
az élmények jobban megmaradnak, használhatóbbak lesznek a tanulmányok során, valamint a nagybetűs ÉLETBEN.
A családi életre nevelés (CSÉN) órák is a
jövő emberét nevelik. Különböző témák,
szituációk játékos megélése ad mintát, illetve fejlesztik tanulóink társas- és szociális érzékenységét.

Második osztálytól furulyaoktatással is hozzájárulunk tanulóink fejlődéséhez. A zene és
a hangszer adta lehetőségek fejlesztik az agy
működését, valamint a kis kezek munkáját.
A környezettudatos szemléletformálás
egyre több lehetőségét tárjuk fel iskolánkban: iskolakert, szelektív hulladékgyűjtés,
erdei iskola, sport- és lelki táborozások.
A magatartás és szorgalom jegyek mellett
szöveges értékeléssel biztatjuk tanulóinkat
és mutatjuk meg nekik a jó utat a társadalom
útvesztőiben.
Felsős évfolyamokon csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, valamint a matematikát. Ezzel biztosítjuk tanulóink egyedi
haladását, tehetségük kibontakozását.
Iskolánk folyamatos megújuláson megy keresztül. Az épület külső és belső képének változása a falak között folyó tanítás biztonságát,
egészséges környezetét jelenti, míg pedagógusaink folyamatos képzése az oktatás megújulását, színesítését adja. Közösségünk ereje: az
egymásra figyelés, a segítés, a mosoly, vagyis
keresztény szellemiségünk alapja: a szeretet.
Szeretettel várjuk
az érdeklődő családokat:
2020. február 12-én 16:30
Sulikopogtató foglalkozásra
2020. február 27-én
Nyílt nap (leendő elsős osztályfőnököknél)
2020. március 11-én 16:30
Sulikopogtató foglalkozás
További információk és érdekességek:
www.szkkio.hu
SÁGI ANIKÓ SZKKIÓ igazgató

Vélemény

A középiskolai felvételikről

a

Akinek végzős általános iskolás gyermeke van, az tudja, hogy most van itt a továbbtanulási döntések ideje. A szülők és a gyerekek ismerkednek a továbbtanulási lehetőségekkel, a középiskolákkal, az általuk meghirdetett tanulmányi területekkel (avagy „tagozatokkal”), különféle jelentkezési lapokat, nyomtatványokat
töltenek ki, lázasan készülődnek a felvételi vizsgákra.

jelentkezés abból áll, hogy eldöntjük, melyik intézmények,
mely tagozataira szeretnénk jelentkezni, és ezeket sorba állítjuk: első helyre azt írjuk be, ahova gyermekünk legszívesebben
szeretne bekerülni. Persze azt, hogy a gyermekünk melyik helyre szeretne leginkább
bejutni, mi szülők is befolyásolhatjuk. A felvételi vizsgákon nyújtott teljesítmény (és
más kritériumok, például az általános iskolai
jegyek) alapján minden intézmény, minden
tagozata szintén felállít egy sorrendet az oda
jelentkezettekről. Ezen sorrendek ismeretében az oktatási hivatal fogja eldönteni, hogy
kinek melyik jelentkezése volt sikeres: senkit sem fognak egynél több helyre felvenni,
hogy azok között döntenie kelljen. Ezt a
döntést az oktatási hivatal egy matematikai
algoritmus, az úgynevezett stabil párosítások
elmélete segítségével fogja meghozni. Ez az
algoritmus teljesíti az alábbi kritériumot: ha
az én egyik jelentkezésemet elutasították, annak csak két oka lehet: vagy felvettek egy általam jobban preferált helyre, vagy nálam
jobbakkal töltötték fel a létszámot
ezen a helyen.
Az egyik ceglédi
intézmény nyílt
napján az az érdekes
kijelentés
hangzott el, hogy
„ide
márpedig
csak akkor veszik

fel a gyermeket, ha ezt a helyet írja be legelsőnek a jelentkezési lapra”. Ez teljesen értelmezhetetlen ebben a rendszerben: ha minden intézmény így gondolkodna, akkor teljesen felesleges lenne megjelölni második, harmadik
helyeket, mert azokon a helyeken úgyse vennének minket komolyan. Nem, ilyen szabályt
egyetlen intézmény se fogalmazhat meg. Sőt,
az a helyzet, hogy az intézmény még csak tudomást se szerez arról, hogy egy jelentkező
hányadik helyen írta be a jelentkezési lapra.
Az én értelmezésemben nem jogszerű ilyet
kérdezni a szülőktől vagy a jelentkező diákoktól, illetve a válaszadást meg lehet tagadni. Ez
olvasható az Oktatási hivatal honlapján:
„tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon
hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak
be jelentkezést. ... Azt a tanulmányi területet
kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná
tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák
a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem
ismerhetik meg.” Ezt „A középfokú felvételi
eljárás információi” oldal „Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára”
aloldalán találjuk
meg. Ezen a honlapon egyébként
minden fontos információt megtalálunk a felvételi
eljárás rendjével
kapcsolatban.
BERNÁTH
ATTILA szülő
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Vár a Dózsa György Kollégium
Suli m elléklet

ceglédi Dózsa György Kollégium a város szívében helyezkedik
el. A város összes középiskolája,
valamint a busz és a vasútállomás is pár perc sétával elérhető
épületünktől. 1974 óta
nyújtunk otthont a közeli és távolabbi vidékekről érkező diákoknak. Szobáink 3 ágyasak, előterükben beépített szekrény és
mosdó található. Emeletenként
vizesblokk, két tanuló, illetve tv
szoba és teakonyha áll a diákok rendelkezésére.
A földszinten található az étterem. Napi 3szori étkezést biztosítunk az itt lakóknak,
akik helyben működő konyhánkban készülő
ételeket fogyaszthatnak nálunk.
A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az
SNI tanulók felkészülését gyógypedagógus
szakember is támogatja.
Kollégiumunk jól felszerelt könyvtárral áll
diákjaink rendelkezésére, ahol minden feltétel biztosított a nyugodt és alapos felkészüléshez. Könyvtári állományunk közel 7ooo
kötetes, folyóiratok, számítógépek és internet segíti a diákok tanulását.
A diákok szabadidejükben különféle szakköri és sportfoglalkozásokon is részt ve-

hetnek, használhatják a kollégium konditermét.
A Diákönkormányzat közreműködésével
hangulatos közös kollégiumi programokat,
kirándulásokat szervezünk. Arra törekszünk,
hogy a kollégisták második otthonuknak érezzék intézményünket.
Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet bemutató képek találhatóak honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu
VÁRUNK:
• ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.
Elérhetőségeink
Címünk: 2700 Cegléd,
Rákóczi út 54-56.
Tel.: 53/310 988;
30/578 41 51
e-mail: dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk szeretettel intézményünkben!
A 2020/2021-es tanévre új kollégisták jelentkezését a középiskolai felvételt követően várjuk!

TÁJÉKOZTATÓ

a

a PATKÓS IRMA
Művészeti Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium és AMI
érettségit adó képzéseiről a
2020-2021-es tanévre vonatkozóan
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Kedves leendő tanulóink!

2020-2021-es tanévben is szeretettel várunk mindenkit, aki a nyolcadik osztály elvégzése után olyan
iskolában szeretne továbbtanulni, ahol azon túl,
hogy felkészítik az érettségire, valamint a továbbtanulásra, egyúttal érdeklődési körének megfelelő
művészeti képzésben is részesülhet! Tehát, aki szeret táncolni, énekelni, sportolni, vagy esetleg az irodalom és a
színjátszás érdekli, vagy komoly továbbtanulási tervei vannak,
annak mindenképpen nálunk a helye!
A 2020-2021-es tanév beiskolázásával kapcsolatban az alábbi
tájékoztatót szeretnénk figyelmükbe ajánlani:
Az iskola hivatalos adatai:
Neve: Patkós Irma Művészeti Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
Címe: Cegléd, Kossuth tér 5/a , Pf.: 255
Telephely: Cegléd, Széchenyi u. 16.
OM azonosító: 200185
Fenntartó: Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány

Tanulmányi területek kódjai:

0001-es kódon

a gimnáziumi képzésre lehet jelentkezni. Általános tagozatra,
Sport tagozatra és Dráma tagozatra
A képzés időtartama 4 év (9-12. évfolyam). Tanulóink a 12. évfolyam elvégzését követően érettségi vizsgát tesznek. Sikeres
érettségi után lehetőségük van felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy ha akarnak, maradhatnak iskolánkban felnőttképzésen.
A képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenni
magyarból és matematikából. A gimnáziumi osztályba 3,5-ös
vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi
elhelyezés biztosított.
>>>

A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő.
A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs!
Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet
készítünk azért, hogy pályáját személyre
szabottan tudjuk segíteni.
Választható idegen nyelvek: Választható első idegen nyelv: angol, német, spanyol
Választható második idegen nyelv: angol,
német, francia, spanyol, olasz, orosz
A továbbtanulásoknál előírt emeltszintű
érettségi felkészítést minden tárgyból biztosítjuk! Több egyetemmel és főiskolával
van stratégiai együttműködésünk!

0002-es kóddal

művészeti technikumi táncos képzésre lehet
jelentkezni.
9-13. évfolyamon. 12 évfolyam után érettségi vizsgát tesznek, 13. évfolyam végén
technikusi szakmai vizsgát emelt szinten.
Párhuzamos művészeti képzés keretében.
A képzés időtartama 5 év
Tanulóink a 13. év végén szakmai végzettséget színházi táncos, vagy néptáncos,
vagy kortárs-modern táncos szakon szerezhetnek.
A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és matematikából.
A technikusi osztályba 3-as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni.

Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő.
A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs!
A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a
fenntartó és az iskola gondoskodik!
Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л
DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a Patkós
Irma Színházban és a Л Színházban (Pinceszínházban) töltik.
Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet
készítünk, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem partnerintézménye!

0003-as kóddal

a technikusi színész képzésre lehet jelentkezni. 9-15. évfolyamon.
12 évfolyam után érettségi vizsgát tesznek,
13. évfolyam végén technikusi szakmai
vizsgát emelt szinten. Párhuzamos művészeti képzés keretében.
A képzés időtartama 5 év
Tanulóink a 13. év végén szakmai végzettséget színész II. szakon szerezhetnek.

A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és matematikából.
A technikusi osztályba 3-as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni.

Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő.
A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs!
A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a
fenntartó és az iskola gondoskodik!
Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л
DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a
Patkós Irma Színházban és a Л Színházban
(Pinceszínházban) töltik.
Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet
készítünk, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.
Egyéb fontos tudnivalók:

A középiskolai képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
Mindenkinek a saját általános iskolájában
kell leadni a jelentkezési lapot. A Patkós
Irma Művészeti Iskolába jelentkezni szándékozóknak a 0001-es, vagy a 0002-es,
vagy a 0003-as tanulmányi területi kódszámot kell a jelentkezési lapra írni attól függően, hogy melyik szakra jelentkeznek. A jelentkezési lapon kérik az intézmény vagy telephely kódját is: a 02-es számot kell beírni!
Tanulóinkat és szüleiket megilleti minden
olyan járandóság, melyet a jogszabály a
tanulóknak biztosít!
Előzetes egyeztetés alapján minden érdeklődőnek lehetőséget biztosítunk a személyes találkozóra, iskolalátogatásra!

Kapcsolattartás:
e-mailben: pimititkarsag@gmail.com
tel: 06-53-310-759, 06-53-310-945
(A központosnak mondani kell,
hogy a művészeti iskolát keresik,
majd kapcsolja a titkárságot!)
Levélben:
Patkós Irma Művészeti Iskola,
Gimnázium és Szakgimnázium
(2701 Cegléd, Pf. 255.)

Beiskolázási felelős:
Andó László igazgató, Sztankaninecz
Beatrix igazgató helyettes,
Csiki Eszter iskolatitkár, valamint
Jámbrik Máté elnök,
a fenntartó képviseletében.
SZERETETTEL VÁRJUK
JELENTKEZŐINKET!

HA TOVÁBBTANULÁS,
AKKOR PIMI!
ANDÓ LÁSZLÓ ig.

Patkós Irma
Művészeti Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium ás AMI
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.
2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 255.
E-mail: pimititkarsag@gmail.com
pimi.hu
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Új tanév - új program a Refiben
Ceglédi Református Általános
Iskola és Óvoda a 2020/21-es
tanévben 3 elsős és egy előkészítő osztály indítását tervezi.
Idegen nyelvi osztály (angol
vagy német nyelv, sakk,
LEGO-Matek) osztályfőnökei Törökné
Veres Mária és Lukácsiné Bíró Márta tanító nénik lesznek, akik játékos módszereikkel és kedvességükkel varázsolják el a gyermekeket.

Marika néni vezetésével a kisdiákok meghódítják Betűországot, és gyakran tesznek majd
látogatást a Sakkpalota lakóinál is. A tanító
óráin a sport a játék, a tudomány és a művészet egyszerre jelenik meg. Feledhetetlen, kalandos éveket töltenek vele a gyermekek.
Márti néni minden nap fiatalos lendülettel jó
hangulatú, élménydús órákat tart. Már második éve építi be a matematika tananyagába a LEGO-t, melynek használatával a matematikát kézzelfoghatóvá teszi, a tanulókat
játékosan vezeti be a matematika varázsla-

tos, de nem könnyű világába, közben pedig
csapatmunkára inspirálja őket. Programjával
diákjait kitartásra ösztönzi, és elősegíti pozitív hozzáállásukat a matematikai problémák megoldásához.
A 2020/2021-es tanévben új kezdeményezésünk a két tanítási nyelvű osztály beindítása. A kisgyermekek sokkal fogékonyabbak
az új dolgok iránt, életkori adottságukból
adódóan rengeteg játékkal lehet színesíteni a
tanórákat, így élvezettel tanulnak. Ezeket
szeretnénk előnyként használni a korai
nyelvoktatásnál. Az idegen nyelv beépülne a
mindennapjaikba. Az osztály egyik fele angol/magyar, a másik fele német/magyar két
tanítási nyelven tanul. A heti öt idegen nyelvű óra mellett a választott idegen nyelven folyik a rajz, a technika és a testnevelés óra is.
Miért is jó ez? A sok új ismeret elsajátítása
során a gyermekek megtanulnak idegen
nyelven gondolkozni és az összefüggéseket
meglátni. Kutatások bizonyítják, hogy ezeknek a gyermekeknek a szövegfeldolgozó,értelmező képessége jobb, mint a hagyomá-
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nyos osztályokba járó társaiké. Tehát elmondhatjuk, hogy a nyelvtanulásba fektetett
sok idő és energia „visszahat” a többi tantárgyban folyó tanulásra. A szülő-gyermekpedagógus szoros összefogása, együttműködése ennek az oktatási formának számos kihívását is könnyedén megoldja majd. Ennek
az osztálynak Kasza Ildikó és Szalai Anett
lesz a tanítója.
Mindketten nagy tapasztalattal rendelkező,
sokoldalú pedagógusok.
Anett néni változatos, színes órákkal törekszik megszerettetni tantárgyait. Hitoktatóként bibliai történetek által segíti őket a lelki fejlődésükben, és megtanítja nekik a vallás és a hit fontosságát. Anett néninél minden diáknak élmény és öröm a tanulás derűs
személyiségének, változatos és játékos módszereinek köszönhetően.
Ildikó néni fiatalos lendülete, jókedve és lelkesedése átragad minden tanítványára. Van
tapasztalata, hisz korábban a nagykőrösi
Arany János Református Általános Iskola és
Óvoda két tanítási nyelvű osztályának német
nyelvtanára volt. Diákjai elért eredményeire
méltán büszke lehet. Szakszerű fejlesztő
munkájával járul hozzá a tanulók nyelvi fej-

lődéséhez. Diákjaival a szabadidő kötetlen
eltöltése során, és amikor csak lehetőség
nyílik, az idegen nyelvet fogják használni.
Ennek köszönhetően szókincsük észrevétlenül gyarapszik, kifejezésmódjuk rugalmasabb lesz.
Az osztályban Baloghné Görög Erika a
szolnoki Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában szerzett
tapasztalatait, tudását kamatoztatva fogja a
szeretett angol tantárgyát tanítani.

Mindkét nyelvtanár szeretettel és nagy hozzáértéssel fogja vezetni a gyermekeket az
idegen nyelv birodalmában.
A tanulók nyelvi fejlődését angol illetve né-

met anyanyelvű tanár is segíti. A lektoraink
által diákjaink közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az angol illetve német kultúrával,
szokásokkal, nyelvi változatokkal.
Művészeti osztály, osztályfőnökök: Monori Ildikó és Hajas Istvánné, akik fiatalos lendülettel, mosolygósan várják a gyermekeket.
Esztike néni türelme, mindenkire odafigyelő
szeretete megkönnyíti az iskolakezdést a gyermekek számára. Óráin mindenkinek >>>

osztályunkba Tóth Istvánné Koltai
Györgyi és Szuda Jánosné tanító nénik
várják a gyerekeket.

lehetősége nyílik kipróbálni magát a verselésben,
mesék dramatizálásában és a bábozásban is.
Ildi néni kedvessége és nyugalmat sugárzó
személyisége biztonságos légkört teremt diákjainak. Oktató munkájában arra törekszik,
hogy a művészetet is bevezesse a gyerekek
mindennapjaiba. Az osztályába járó kisdiákok az alsó tagozatos kisgyermek életkori sajátosságainak legmegfelelőbb elfoglaltságokban vehetnek részt. Az ábrázolás mellett
lehetőségük van kézműveskedni is.
A családias légkörű, kislétszámú előkészítő

Györgyi néni tanítóként és gyógypedagógusként nagy szakértelemmel, türelemmel,
szeretettel és odafigyeléssel, a komplex foglalkozásain rengeteg eszközzel, sok mozgással, izgalmas feladatokkal készíti fel a gyermekeket az iskolakezdésre. Különösen odafigyel az egyéni képességek megtalálására,
kibontakoztatására.
Tünde néni délutáni foglalkozásait sok-sok
közös játék, együtt átélt élmények jellemzik.
Az évek óta eredményesen működő iskola
előkészítős gyermekeink számára kudarcmentes az iskolakezdés.
Mindegyik osztálytanító megtesz mindent
annak érdekében, hogy a kisgyerekeknek
zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola
közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen
jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az
iskolában, és sokat fejlődjenek, okosodjanak.
Sok szeretettel, odafigyeléssel mindig jó
eredményeket tudnak elérni. Türelmesen
foglalkoznak azokkal, akiknek több segítségre és figyelemre van szükségük ahhoz, hogy
tudják a lépést tartani. Támogatják a tehetséges gyermekek fejlődését. Az IKT eszközöket, digitális tananyagokat is szívesen hasz-

nálják annak érdekében, hogy színesítsék az
olvasás, írás, számolás tanítását. Fontosnak
tartják, hogy az iskolát diákjaik a második
otthonuknak tekintsék, ahol béke, nyugalom
és sok új ismeret vár rájuk. A tanulás mellett
rengeteg játék-lehetőséget biztosítanak számukra. A nevelők törekednek a megfelelő
szokás- és értékrend kialakítására. Lényeges
számukra, hogy diákjaik bizalommal legyenek irántuk és, hogy érezzék, a „második
anyukájukra” mindig számíthatnak. A tanító
nénik úgy végzik oktató-nevelő munkájukat,
hogy becsületes, jóindulatú, egymást tisztelő
emberré váljanak tanítványaik.
„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem
megmutatja nekik, hogyan arassák le saját
gondolataik gyümölcseit.” (Kahlil Gibran)

z

Velük találkoznak hétről-hétre az iskolába
készülő nagycsoportos óvodások. 2020. ja-

nuár 21-től folytatódnak Sulivárós alkalmaink. Minden kedden 17 órától a leendő elsős
tanító nénik által tartott játékos készségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, emellett angol és német nyelvű órákat
is tartunk nekik.
A foglalkozások jó lehetőséget adnak, hogy
a résztvevők bepillanthassanak iskolai életünkbe, és megismerhessék a leendő első
osztályos tanítókat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2020.
január 28-án, kedden 17 órakor a Gyülekezeti Házba (Cegléd, Iskola utca), ahol az
iskola igazgatója és a tanító nénik részletes
tájékoztatást adnak az induló osztályokról,
és minden feltett kérdésre válaszolnak.
2020. február 4-én nyílt óráinkra is szeretettel várjuk a leendő elsős szülőket és az intézményünk iránt érdeklődőket! A nyílt nap
programját a táblázat mutatja.
Tisztelettel: ISKOLAVEZETÉS

Betekintés a muzsika világába
enetanulás. Ha kimondjuk ezt a
bűvös szót automatikusan is a
szépségre, a jóságra, a lelki gazdagságra való nevelés jut eszünkbe. Pedig ez a fogalom még ennél
is többet hordoz magában, hiszen
az ember a zenével történő foglalkozását
egy életen át művelheti és a zene által kapott
pozitív impulzusokat folytonosan talizmánként viselheti a lelkében.
Most már elmondhatjuk, hogy évek óta hatalmas sikert arat a televízió komolyzenei
tehetségkutató műsora, a Virtuózok, melyben az egészen kicsiktől a tinédzserekig
megmutathatják a gyerekek, mire képesek a
hangszereikkel. A zenetanulás azonban nem
csak a kivételes tehetségű gyerekek javára
válhat, hiszen rengeteg előnyös hatása van
egész fejlődésükre.
A zenéből, zenetanulásból fakadó nevelő hatást

már az ókori görögök is felfedezték, és központi helyet biztosítottak a zenetanításnak az ifjak
nevelésében. Ez a fajta szemlélet több évezreden és kultúrán átívelt, s minden korszaknak
megvolt a saját módszere és képzete a zenetanításról. Itthon Kodály Zoltán volt az, aki szervesen bekapcsolódott ebbe a hagyományba, és
maradandó értéket, nevelési hagyományt hozott
létre. Céljául tűzte ki a kultúra, a zene közkinccsé tételét, a nemzet, a közösség formálását,
a személyiségek átformálását. Éppen ezért az
általa kidolgozott elképzelés szerint a zenetanulás nem csak a művészi pályára készülők számára lehet rendkívül nélkülözhetetlen és hasznos.
Zenét tanulni sohasem késő, mégis ha lehet,
érdemes minél hamarabb elkezdeni a zenével való foglalkozást.
Ma már számos tanulmány bizonyítja, hogy a
zenével foglalkozásnak a teljes >>>

személyiség kibontakoztatásában – és más területek együttes fejlődésében is – a szerepe
pótolhatatlan.
A zenélés önkifejezést, koncentrációt segítő, feszültségoldó hatása számos szempontból bizonyított. Személyiségfejlesztő hozadékai érettebbé teszi az embereket az élet
nagy kihívásaira.
A Bázisintézményként működő Ceglédi
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Pest Megye legnagyobb zeneiskolája. Tanulói létszáma 890 fő. A beiratkozó növendékeknek sokféle hangszertanulásra adódik lehetősége: zongora, gitár, hegedű, cselló, ütő,
furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita,
kürt, harsona, tuba szakokon, vokális tanszakon pedig magánéneken sajátíthatják el a
zenetanulás fortélyait.
Intézményünk hangszerállománya megyei
szinten is kiemelkedő, rendelkezünk megfelelő mennyiségű tanulói és mester hangszerek-

kel. Az iskolánkba beiratkozott növendékek
2x30 perces egyéni hangszeres főtárgy órán
vehetnek részt, és 2x45 perces szolfézs órán tanulhatják a zenei-elméleti ismereteket. A legkisebbeknek játékos tanítással indítjuk el a zene világával való ismerkedést. A gyermekdalokon keresztül fejlesztjük hallás és ritmusérzéküket, amely koruknak megfelelően sok-sok
mozgással és játékkal történik. A zenei előképzőt már általános iskola 1. osztályától indítjuk.
Megfelelő csoportlétszám összejövetele esetén, zenetanáraink kijárnak az általános iskolákba megtartani a szolfézsórákat. A hangszeres növendékeknek néhány évi zenetanulás
után lehetőségük van, hogy kipróbálják magukat különböző társas zenei formációkban és
bekapcsolódjanak a kamarazenei csoportok,
zenekarok munkájába. A kiemelkedő képességű és szorgalmas növendékeinknek lehetőségük van részt venni különböző hangszeres és
elméleti tantárgyakra kiírt tanulmányi versenyeken, valamint tehetségkutató versenyeken.
A mese világával is összekapcsolt hangszerbemutató
zenei előadásunkat május
14-én tartjuk, a
felvételi alkalmassági vizsgák pedig június első hetében
lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét tanulni vágyó fiatalokat, akik
szívesen foglakoznának a zene alapos megismerésével, a
zenei tudás, zenében való jártasság elsajátításával.
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„Várkonyisnak lenni jó!”
Suli m elléklet

a

Kedves Szülők! A fenti jelmondatot egy
tanulónktól vettük át és büszkén valljuk mindannyian! Ezt olvashatják a legnagyobb közösségi oldalon évek óta és
azon munkálkodunk, hogy azok a tanulók, azok a szülők, akik a „várkonyis”
közösségbe tartoznak, minden nap
megtapasztalják ezt!

családok életében mérföldkő az
iskolakezdés, éppen ezért fontos,
hogy a szülők a legmegfelelőbb
általános iskolát és tanító nénit
válasszák ki gyermekeik számára. Iskolánk, a Várkonyi István
Általános Iskola több évtizedes múltra tekinthet vissza a matematika és idegen nyelv
emelt szintű oktatása terén.
2007-ben elnyertük az ÖKOISKOLA, 2016ban az „Örökös ÖKOISKOLA” címet, hiszen különös hangsúlyt helyezünk a környezettudatos szemlélet kialakítására és az
egészséges életmódra nevelésre. 2017-ben
az „Örökös Boldog Iskola” címet is kiérdemeltük. Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűsen és élménygazdagon teljenek.
A 2018-2019-es tanévben bevezettük a

Komplex Alapprogramot az alsó tagozaton,
amit ebben a tanévben már a felső tagozaton
is alkalmazunk. A Komplex Alapprogram
jelszava: „Tanulni élmény!”, koncepciója
pedig az „Élménysuli”.
A mindennapos testmozgást tornatermeink,
tánctermünk és tágas sportudvaraink teszik lehetővé. Több sportágból választhatnak tanulóink, amelyeket sportegyesületekkel együttműködve, szakedzők irányításával iskolánkban sajátíthatnak el.
Tehetséggondozás területén számos versenyre készítjük fel diákjainkat. Fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti mindennapi munkánkat.
Az iskola minden tantermébe számítógépek
és projektorok kerültek elhelyezésre, mindenütt biztosított az internet-hozzáférés. Az
informatika tantermeinkben a legújabb generációs gépek segítik a tanulók zavartalan
oktatását.
Minden alsó tagozatos osztályunk délután –
önálló napközis csoportként – a saját termében marad. A tanulóknak ebédlőinkben,
helyben tudjuk az étkezést biztosítani.
Széchenyi úti épületünk udvarán pihenőszigetek járulnak hozzá a szabadidő kellemes eltöltéséhez, valamint lehetőséget ad
arra, hogy a tavaszi és őszi időszakban, a
szabadban is lehessen foglalkozásokat tartani.
Az osztályokat heterogén tanulócsoportként alakítjuk ki, így mindegyik
osztályban biztosítható az emelt
szintre előkészítés és az általános
tantervű képzés, melyek között rugalmasabb lehet az átjárás.
A 2020/2021-es tanévben az elsős
osztályaink mindegyikében lesz
emelt szintű és általános tantervű nevelés-oktatás. >>>

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

c

ezekben az osztályokban.
Minden osztályban kiemelt feladat, hogy tanulóink már a korai életszakaszban megismerhessék a környezetvédelmet, az egészséges életmódot, a természetvédelmet; elsajátítsák az ehhez kapcsolódó tudatos magatartást és életmódot.

A leendő első osztályos gyermekek számára
szervezett játékos „Csengőszó” foglalkozások időpontjait és további részletes tájékoztatónkat a www.varkonyisuli.hu, illetve
facebook oldalunkon olvashatják.
Örülnék, ha Önök is megismernék azt az érzést, hogy „Várkonyisnak lenni jó!” Várjuk
Önöket a Várkonyi István Általános Iskola
közösségében!
BÖGÖS ISTVÁN intézményvezető

Várkonyi István Általános Iskola
2700. Cegléd, Széchenyi út 14/d
Tel: 53/311-191, 30/500-5920
E-mail: iskola@varkonyisuli.hu

Bemutatkozik a Losontzi iskola
egléden 1951 óta működik önálló
gyógypedagógiai intézmény. 2013ban Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménnyé váltunk.
Intézményünk jelenlegi neve a
Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium,
amely Cegléden a Buzogány utca 23. szám
alatt található.
Intézményünk profilja óvodás korú gyermekek, általános iskolás és szakiskolás diákok
nevelése-oktatása, akik szakértői vélemény
alapján nyerhetnek felvételt. Óvodánkba –
Cegléd és Nagykáta járás területéről; Szakiskolánkba – Cegléd, Nagykáta és Nagykőrös járása területéről érkeznek gyermekek/diákok.

Elsődleges célunk, hogy igazodjunk a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteihez, személyiségük és képességük fejlesztéséhez. A kulcsszó és a kiindulási alap az
egyéni differenciálás a gyógypedagógia
eszközrend-szerével.
Mottónk: „Dolgozz keményen, csendben, és
hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted!”

(Frank Ocean)

Intézményegységeink:
 Óvoda és Autista Óvoda
 Általános Iskola, Autizmussal Élők Iskolája
 Fejlesztő nevelés-oktatás
 Szakiskola – Készségfejlesztő Iskola
 Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
 Kollégium

Szakiskolánkban a következő képzésekre
várjuk a jelentkezőket:
• Textiltermék összeállító
• Asztalosipari szerelő
• Bevontelektródás kézi – ívhegesztő
• Kerékpárszerelő
• Számítógépes adatrögzítő

A 2020/2021-es tanévtől 2 új szakma kerül
beindításra intézményünkben:
• Kerti munkás
• Parkgondozó

Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel

 Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a

hagyományőrzésre, így a tanév során számos rendezvény keretein belül tartunk
megemlékezéseket, ünnepségeket, vetélkedőket, versenyeket.
 Tanulóink folyamatosan részt vesznek
megyei és országos sportrendezvényeken,
ahol különböző sport-ágakban, kiváló
eredményeket érnek el.

 Utazó gyógypedagógusi hálózatunk mű-

ködése során a város általános és középiskoláival együttműködve nyújtunk segítséget az integrált nevelés-oktatásban.
 Az óvodai és a kollégiumi intézményegység területén sikeresen működik a kutyaterápiás foglalkozás.
 Az autizmussal élő tanulók rendszeresen
részt vesznek lovasterápiás foglalkozáson.
 A Készségfejlesztő Iskolában az idén bevezetésre került a Háztartástan – életvitel
képzés.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet.
FARKAS EDIT intézményvezető
Intézményvezető:
Farkas Edit
Intézmény székhelye:
2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
Elérhetőségek: Tel.: 06/53 311-905
E-mail: losontzi@losontzi.hu
Web: www.losontzi.hu
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Bemutatkozik Ceglédbercel
német nemzetiségi nevelést
folytató kétnyelvű óvodája
Suli m elléklet

m

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
Önöket, engedjék meg, hogy röviden
bemutassuk intézményünket.

agyarország első EU-támogatással létesült korszerű és minden igényt
kielégítő óvodája 2006.
március 29-én került átadásra Ceglédbercelen.
Az intézmény 2017-től óvodabővítési pályázatnak köszönhetően hat vegyes életkorú
gyermekcsoporttal működik, melyben 155
kisgyermek elhelyezésére van lehetőség.
2009-ben, az ÁMK megalakulásakor a fenntartó, a lakosság
igényeinek megfelelően, önként
vállalt feladatként a bölcsődei
ellátást is megszervezte. Intézményünk esztétikus,
modern
épület, a kor követelményeinek
megfelelő környezetet és felszereltséget biztosít a gyermekek neveléséhez. Fekvése ideális, zöld környezetben,
csendes és nyugodt helyen van. A galériás
csoportszobák, udvari játszóhelyek árnyékolása biztosított, az udvar köré sövényt telepítettek. Korszerű fektetők állnak a gyermekek rendelkezésére, három csoportban
külön altató helyiségekkel. A mozgásfej-

lesztést a jól felszerelt tornaszobában és
minden csoportból a szabadba nyíló „tornáztató” részen biztosítjuk. Az intézmény
kiszolgáló konyhával és ebédlővel rendelkezik, melyben külön konyhai alkalmazottak
látják el a konyhai feladatokat. Nagy előnyt
jelent, hogy minden csoport saját mosdó helyiséggel, és öltözővel rendelkezik, így biztosított a tevékenységek folyamatossága. Az
óvoda áramellátását korszerű napelemek segítik. Az intézményben tartózkodó gyermekek és felnőttek egészségének védelme érdekben, a hőség okozta káros egészségi hatások megelőzése céljából megkezdődött a
klímaberendezések ütemezett beszerelése.
Így nyáron a gyermekek altatását ideális hőmérsékletben
tudjuk biztosítani. A csoportokban a fenntartó
által biztosítottak a neveléshez
szükséges jó minőségű, kreatív
eszközök. Intézményünkben a
hat óvodai csoport működését
12
felsőfokú
végzettségű óvodapedagógus látja el, akik
munkáját 6 szakképzett dajka és 2 pedagógiai asszisztens segíti. A dajka nénik folyamatosan a csoportokban tartózkodnak, így
hatékonyan tudják segíteni a nevelő-gondozó munkát. A sajátos nevelési igényű és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek szakszerű fejlesz-

tésére biztosítottak a speciálisan képzett
szakemberek, gyógypedagógusok. A köznevelés rendszere, szocializációs tevékenységének minősége meghatározza a következő
generáció értékrendjét, valamint jelentős
mértékben befolyásolja a sérült emberek
esélyét a társadalomba való beilleszkedésre.
Ezért elengedhetetlennek tartjuk
a sérült gyermekek teljes elfogadásának szemléletét, a feltételek
sajátos igényeikhez adaptálását.
Nagy hangsúlyt
fektetünk a szakmai kooperációra, a team-munka alkalmazására. A logopédiai ellátást, a nem SNI gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat
biztosítja óvodánkban.
Jelenleg 3 német nemzetiségi nevelést és 3
általános feltételek szerinti óvodai nevelést
folytató csoportunk van. A német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda,
mindkét nyelv, a nemzetiség nyelve és a magyar nyelv fejlesztését szolgálja. Az óvodapedagógusok közül jelenleg 5 fő rendelkezik
a német nemzetiségi neveléshez szükséges
diplomával is.
Nevelési feladatunk a gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes, gondoskodó óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, bizalom, a

gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek
biztosítása, gyermekközpontúság és befogadás övezi. A pedagógiai munka folyamatos
fejlesztésével biztosítjuk óvodánkban a 2,57 éves korosztály nevelését, 5 éves kortól az
iskolai életmódra való felkészítést. Az óvodáskorú gyermekek testi, értelmi
fejlesztését, érzelmi nevelését,
szocializációját,
az iskolai potenciális tanulási
zavarok megelőzését. Korszerű
színvonalon
gondoskodunk
az óvodáskorú
gyermekek személyiségének fejlesztéséről. A mindennapokban a szabad játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. A helyi köznevelés erőssége, az
óvoda nevelési programjának specialitása a
német nemzetiségi oktatás, – nevelés valamint a művészeti nevelés hagyományainak őrzése. A mai világ egyik legfontosabb
követelménye, és elvárása is egyben a
nyelvtudás. A német nemzetiségi néphagyományok ápolása mellett, egy korszerű
program is megvalósul, mégpedig az idegen nyelv játékos tanítása. A nemzetiségi
óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek
életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. >>>

Felkészíti a gyermekeket a német nemzetiségi nyelv iskolai tanulására. Óvodánkban törekedni kell arra, hogy a gyermekek érzelmi
biztonságának megteremtése mellett – figyelembe véve a gyermekek nyelvismeretét –
minél teljesebbé váljon a német nyelven folyó kommunikáció. Az óvodapedagógusok a
rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítják az utánzáson alapuló
nyelvelsajátítást. A kétnyelvű csoportokban a
tevékenységekbe, játékba ágyazott nyelvi
helyzetek élményt nyújtanak, és megfelelő
érzelmi telítettséget biztosítanak a gyermekek
számára. A korai kétnyelvűség segíti a gyermekek kifejezőkészségének gyorsabb fejlődését, az egészséges alkalmazkodóképesség
kialakulását, és a problémamegoldó gondolkodás fejlődését. Szívügyünknek tekintjük a
hagyományok ápolását, Ricarda Huch –t
idézve „A tradíció nem a hamu megőrzését,
hanem a láng fenntartását jelenti”. Célunk a
gyermekek számára megmutatni régi magyar,
és német nemzetiségi értékeinket, táncainkat,
zenéinket, énekeinket. Fontosnak tartjuk a
magyar, és német nemzetiségi népi játék,
néptánc tanításainak módszertani
specifikumait. Az
autentikus művészeti értékekkel
tudunk azonosulni. Évek óta nagy
sikerrel működik
az óvoda „Schmetterling” német
hagyományőrző nemzetiségi tehetségkereső néptánc csoportja. Fellépéseikkel
nemcsak az óvoda, de a község életét is színesítik. Az óvodában a magyar és a német
nemzetiségi nevelés egymást gazdagítva, erősítve működik. Az általános feltételek szerint
nevelő csoportokban nagy hangsúlyt fektetnek a magyar hagyományok ápolására. Az
óvoda másik tánccsoportja az „Ugribugri”
magyar tehetségkereső tánccsoport, melynek feladata az óvodai életkor sajátosságaira
építve, a néphagyományokra, a gyermekdalokra, és gyermekjátékokra alapozva a tánc és

hagyományok megszerettetése, mozgáskultúrájuk fejlesztése. Kiemelt feladat továbbá intézményünkben az egészséges életmódkultúra alapozása, a természet- és környezetvédelem, a környezettudatos magatartás kialakítása, a mozgás fontosságának hangsúlyozása, gazdag programokat kínáló kulturális – szabadidős események, helyi hagyományokat éltető és ápoló rendezvények szervezése, a közösségi nevelés erősítése.
Az óvodapedagógusok kiemelt figyelmet fordítanak a nevelésben a prevencióra, a differenciálásra, elengedhetetlen
az
egyénre szabott
fejlesztés, mely
rugalmasságot és
nagyarányú figyelemmegosztást igényel. A
nevelőtestület
sokéves szakmai
tapasztalatával,
kiváló szaktudásával, folyamatos
önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor
társadalmi és szakmai kihívásainak. Januárban
„Bemutató napokat” tartunk, mely során a
szülők betekintést nyerhetnek óvodánk pedagógiai-szakmai munkájába, gyermekük mindennapi életébe. Megfigyelhették, a játékba integrált tanulást-fejlesztést, hogyan zajlanak a
kezdeményezések, foglalkozások a vegyes
életkorú csoportokban. A vegyes csoportban
nevelkedő gyermekekre jellemző, hogy önállóbbak, vonzzák őket a nagyobbak tevékenységei, előbb ügyesednek, hiszen fokozottabban

áll rendelkezésükre az utánzásos tanulás lehetősége. A gyermekek alkalmazkodóbbak, sokkal inkább jellemző a tolerancia, a fejlett empátiás képesség, a segítő, gondoskodó magatartás. A 2019/2020–as nevelési évtől a tehetségígéretes gyermekek fejlesztése érdekében
Tehetségműhelyeket alakítottunk ki. A „Párácska” környezetismereti tehetségműhely
célja a környezettudatos magatartás mélyítése
játékos tevékenységeken keresztül, fenntarthatóságra nevelés, ökológiai szemléletmód ala-

pozása szakvizsgázott óvodai környezeti nevelő vezetésével. Az Ovi-foci tehetségműhelyt
pedagógus végzettségű fociedző alkalmazásával valósítottuk meg, aki az óvodás gyermekeket az egészséges életmódra, a mozgás szeretetére neveli, megteremti a sportjátékok alapjait.
Óvodánkba nem csak Ceglédbercel területéről,
hanem a környező településekről is szeretettel
fogadjuk a hozzánk érkező gyermekeket.
„Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady
Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót „kiszeretni”. (Böjte Csaba)
Szeretettel várjuk az áprilisi nyílt napunkra az óvodánk iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket!
Az óvoda dolgozói nevében:
HORSIK ZSUZSANNA

ÁMK igazgató/intézményegység-vezető
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Ki Mit Tud? a PIMI-ben

a

z új év új kihívást is hozott a
PIMI-s diákoknak. Január 14-én
került sor az első Ki Mit Tud?-ra
a Patkós Irma Művészeti Iskolában, amire a tanulók igen szép
számú, összesen 25 produkcióval neveztek. Minden produkció bronz,
ezüst vagy arany minősítésben részesült, attól függően, hogy sikerültek. A minősítéseken túl a verseny végén a zsűri minden tagja kiemelt egy produkciót, ezek különdíjban
részesültek, valamint volt egy személy, akiről a zsűri közösen hozott döntést – ő megkapta „Az Év Felfedezettje” különdíjat.
A zsűri tagjai a következők voltak: Bekker
Bernadett, a Cegléd TV és Rádió munkatársa, az iskola nagyprodukcióinak állandó

szereplője, Ádám Ildikó,
az iskola táncpedagógusa,
a Relevé Tánciskola alapítója, Gerebicz Adrienn, az
iskola és a gyulai tánciskola táncpedagógusa, Az
iskola fenntartójának képviseletében Jámbrik Máté,
az iskola koreográfusa, és
Mahalek Gábor, az iskola
színésze, dráma- és színészpedagógusa.
A versenyzők több kategóriában is neveztek, a
délelőtt folyamán az iskola tanulói, a megjelent
szülők és a zsűri láthatott
kortárs modern-, társas-,
show- és néptáncot, hiphop-ot, egy jelenetet, valamint hallhattak verseket,
musical- és népdalokat.
Annak ellenére, hogy az
iskola történetében először
Fotók: Töreki Zsolt
rendeztek tehetségkutatót,
az esemény kiemelkedően színvonalasra sikerült. A versenyzők nem vették fél vállról a
felkészülést, a bemutatott produkciók egytől-egyig kiválóan sikerültek, a zsűrinek
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nem volt könnyű dolga, míg végül megszülettek az eredmények:

BRONZ minősítést kaptak:
Kovács Napsugár (9. SZG) – Érzelmek címmel, kortárs-modern szóló kategória
Odor Barbara (11. SZG) – Kosztolányi Dezső:
Akarsz-e játszani, vers és próza kategória
Berényi Katalin, Berki Fanni, Molnár
Mercédesz, Rigó Teodóra, Farkas Emese,
Buzsák Róbert (12. SZG) – DK Dance Group
címmel, csoportos show-tánc kategória
Domokos Ádám, Mestyán Erik (11. és 10.
SZG) – Balázs Fecó: A csönd éve volt, ének
(duett) kategória

EZÜST minősítést kaptak:
Jakab Alinka (10. SZG) – Szabadság címmel, kortárs-modern szóló kategória
Tobai Kitti Laura (10. SZG) – Fájdalmas
léptek címmel, kortárs-modern szóló kategória
Niklesz Emma (9. SZG) – Váratlan üzenet
címmel, kortárs-modern szóló kategória
Tar Eszter (12. SZG) – Nyáry Luca:
Slampoetry, vers és próza kategória
Horváth Bence (9. SZG) – Heltai Jenő: Vallomás, vers és próza kategória
Máté Eszter, Ilonka Zoltán (9. SZG) – Elengedtelek címmel, társastánc kategória
Berki Fanni, Újvári Adrienn (12. SZG) –
Let’s get loud címmel, társastánc kategória
Szabó Sarolt Ildikó (9. SZG) – Macskák
musical: Éjfél és Népdalcsokor: Akkor szép

az erdő, Barna kislány, Szól a füge madár,
ének kategória
Horváth Klementina, Kovács Petra Mariann
(10. SZG) – A szomorú titok címmel, kortárs-modern duó kategória
Csoh Elizabet, Liptai Lili (9. SZG) – Igaz barátság címmel, kortárs-modern duó kategória
Dobos Luca, Varga Maja (10. SZG) – Nem
enged címmel, kortárs-modern duó kategória
Dobos Luca, Farkas Zsolt, Kállai Flórián,
Nagy Norbert, Sallai Norbert, Sárik Dániel
(10. SZG) – Három nővér című paródiával
Bíró Noémi, Tobai Kitti Laura (10. SZG) –
Nincsen rózsa tövis nélkül címmel, showtánc duó kategória
Farkas Klaudia, Magyar Panna (9. SZG) –
Gyerekek a háborúban címmel, show-tánc
duó kategória
ARANY minősítést kaptak:
Ilonka Zoltán (9. SZG) – Az idő címmel,
kortárs-modern szóló kategória
Máté Eszter (9. SZG) – Idő címmel, kortársmodern szóló kategória
Faragó Ádám (11. SZG) – Valahol
Európában musical: Valahol Európában,
ének kategória
Buzsák Róbert (12. SZG) – Dánielfy Gergő:
Azt mondtad, ének kategória
Drewberry Anna, Papp Lajos (11. SZG) –
Tyukodi táncok címmel, autentikus néptánc
kategória
Rigó Teodóra, Zombori Bianka (12. SZG) –
Climax címmel, hip-hop kategória
A zsűri különdíjazottjai:
Bekker Bernadett különdíjasa: Faragó Ádám
(Valahol Európában)
Ádám Ildikó különdíjasa: Buzsák Róbert
(Azt mondtad)
Gerebicz Adrienn különdíjasa: Ilonka Zoltán
(Idő)
Jámbrik Máté különdíjasa: Rigó Teodóra,
Zombori Bianka (Climax)
Mahalek Gábor különdíjasa: Tar Eszter
(Slampoetry)
A teljes zsűri által választott, „Az év felfedezettje” különdíjban részesült: Máté Eszter
MAHALEK GÁBOR

a
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Tudomány

„Vöröshagyma” – nemcsak vörös…
vöröshagyma (Allium cepa) napjainkban a világ fontos, nélkülözhetetlen élelmiszernövényévé
vált, a burgonya és a paradicsom
után a harmadik legnagyobb felületen termesztett zöldségféle.
Termőterülete 1985-ben még csak 1,5 millió
hektár volt – 17 millió tonnával, 2015-ben
pedig már a világ 134 országában 3,5 millió
hektárról 60 millió tonna termést takarítottak be. Legnagyobb termelők Kína, India és
az Egyesült Államok, együtt 37 millió tonnával, a teljes termelés 85 %-a. Jelentős
még Egyiptom, Irán, Törökország,
Pakisztán, Brazília, Oroszország és DélKorea termelése is – olvasom a FAO statisztikákban.
Magyarországon 2014ben sem termelték meg a belső szükségletet,
ezért 9 ezer tonna importra is szükség volt.
Hódossy Sándor professzor adatai szerint a
hazai vöröshagyma-ágazat – alacsony jövedelmezőségű, a fogyasztás nálunk évtizedek
óta stagnál, 7-8 kg/év/fő-nél megállt.
Pedig a faj térnyerése elsősorban az utóbbi
években felgyorsult a világban, köszönhetően tápláló és gyógyító hatásának; kevés kalóriát és számos értékes vegyületet, pl. vitaminokat, ásványi sókat és antioxidánsokat
tartalmaz. A vöröshagymában található
kvercetin nevű antioxidáns segít lassítani az
elhízást. Kénvegyületekben is gazdag, amelyek markáns méregtelenítő hatásúak. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a vöröshagyma fogyasztása csökkenti a prosztatarák kialakulásának kockázatát, gyógyítja az
asztmát, a kettes típusú cukorbetegséget, továbbá a vérkeringést is javítja. Nem véletlenül szerepeltette a vöröshagymát George
Mateljan a világ 100 legegészségesebb élelmiszere között a 2007-ben megjelent könyvében. A vöröshagymafajtákat általában a
hagymatestet fedő külső buroklevél színe

(sárgásbarna, lila, fehér, egyéb), termeszthetőségük és felhasználhatóságuk alapján csoportosítják.
Legnagyobb arányban a jellegzetes főző típusú, sárgásbarna külső buroklevelű fajtákat
termesztik. Ebben a csoportban találhatók a
markáns, csípős ízű fűszerező fajták, de az
enyhe, édeskés ízű, a Bermuda típusból kialakult Granex-Grano fajták is. Az idetartozó Texas sweet fajtát egyenesen úgy jellemzik, hogy „ugyanúgy nyersen fogyasztható,
mint az alma”; ezek jól tárolhatók, egész évben rendelkezésre állnak. A lila külső levelű
fajtákban cianidin nevű antocián található,
amely főzés közben gyakran elbomlik. Kevésbé csípősek, enyhe, inkább édeskés ízűek. Főleg nyers saláták készítésére és friss
fogyasztásra valók. Flavonoidokban is gazdagok, de átlagos körülmények között 3-4
hónapnál tovább nem tárolhatók. A fehér
buroklevelű fajták kevésbé elterjedtek, inkább a választékot színesítő, bővítő jellegűek – talán leginkább német területeken termesztik. Aroma anyagaik markánsak, csípősségben alig maradnak el a sárgásbarna
buroklevelű fűszerező fajtáktól.
Felhasználásban a fűszerezésre felhasználható, háztartási főző, friss fogyasztásra és
nyers saláták készítésére alkalmas fajták lé-

teznek. A hűtőipar a 10-12 % szárazanyagtartalmú nyersanyagot részesíti előnyben,
szárítmány előállításra azonban a legalább
16-18 % szárazanyag-tartalmú fajtákat keresik. (Hol vannak azok az évek, amikor a déli szél hagyma szagát hozta, tudták a ceglédiek melegszik az idő…)
A vöröshagyma igen változatos körülmények között is sikeresen termeszthető, 45°C-on már jól csírázik és kelés után akár
mínusz 6°C-ot is kibír. Nagy termés eléréséhez azonban 20°C körüli (de legalább 1416°C) hőmérséklet szükséges, napi 12-14
órás megvilágítás mellett. A tényleges szükséglet fajtatípus függő, a déli fajtáknak1012 óra körüli, az északiaknak 14-16 óra kö-

rüli megvilágításra van szükségük. Nagy
melegben (27°C felett) a növekedés visszaesik, és meghosszabbodik a tenyészidő
(ilyen körülmények között akár 9-10 hónap
is lehet) és a hagymatestben több kéntartalmú vegyület képződik, amelytől erősen csípőssé válik.
Természetes körülményeink között a vöröshagyma magvetéssel történő állomány beállítása akkor sikeres, ha elegendő természetes
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• Kukorica és napraforgó vetőmagok
(Monsanto, Martonvásári, Szegedi,
RAGT, Caussade fajták)
• Tavaszi árpa, tavaszi zab vetőmagok
februártól
•

Burgonya vetőgumó mini és
zsákos kiszereléssel rendelhető

• Olajradiátorok, hősugárzók
•

Keményfa brikett 10 db feletti
vásárlásnál 900 Ft/10 kg/cs

csapadék áll rendelkezésre (az ország nyugati részén) vagy az öntözés biztosítható.
Helybevetésre csak a nem cserepesedő, jó
víz, levegő- és tápanyag-gazdálkodású, humuszos vályog talajok vehetők számításba.
További fontos tényező a talajfelszín egyenletessége. Előnyös a február végi, március
eleji vetés, ha a magvetés dughagyma előállítására szolgál, elég márciusban-április elején elvetni. A hagymatest beérésének elősegítése érdekében, többfelé a lombozatot a
hagymatest felett 10 cm magasságban levágják, amely érésgyorsító hatású. Az egyéves termesztésben előállított vöröshagyma
szárazanyag-tartalma kisebb, tárolhatósága
pedig rosszabb, mint a dughagymás (kétéves) termesztésben előállítotté.
Dughagymás termesztést a régi időkben
szinte kizárólagosan alkalmazták, a makói
hagymatermesztés e módszeren alapult. Ha
a második éves hagymatest felmagzását el
akarták kerülni, a dughagymát a kemence
sutban fonnyasztották. A kisebb, kevesebb
tartalék-tápanyaggal rendelkező dughagymák kevésbé hajlamosak megfázásra, ill.
magszár-képzésre (bördősödés). Nálunk ma
történelmi mélyponton áll a hazai vöröshagyma-termesztés, miközben a világ az
egyéves termesztés irányában lendületesen
fejlődött. Ma már a hazai termesztők csak a
szükséglet felét-kétharmadát termelik meg.
Ma a világszínvonalat Kína, India, Pakisztán
és Irán képviseli...
ESDÉ
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História

„Messzeringó gyermekkorom világa”

j

Illusztráció

ól emlékszem Bennó atyára. Szüleim
(Szabó Jenő 1904-2001 és Stehenits
Margit 1904-1990) 1927-ben kötöttek házasságot, majd apám a friss
alerdészi diplomával Gyürky grófné
birtokán kapott állást Ó-Szőnyben,
sajnos rövid ideig. Legidősebb bátyám, Emil, ott született (1928-1993.)
Aztán pályamunkás, töltésépítő, majd a
nyúlhegyi rokonság gönyűi ágának védőszárnyai alatt újságárus volt. Gönyűn megszületett Győző, Aladár, Dénes, Jómagam
Alfréd (1939 –). Az öt fiúval kerületet-vezetői állást, szolgálati lakást kapott 1942-ben
a Pannonhalmi Apátság erdészeténél, így
aztán Borsos bácsiék után a véneki „révházba” költöztünk, szemben a község templomtornyával, a Mosoni-Duna Szentiván felőli oldalán. Ablakunkon kinézve a kerten
túl a „Kis-Duna” (ahogy mi neveztük), majd
Pokornyi bácsi révész kunyhója volt látható,
s a töltés után a templomtorony. Mögöttünk
az „Országút” 2-300 méterre volt tőlünk,
Győr 10 km-re. Újmajor felé Győrszentiván
4 km lehetett, a homokos, fenyőerdős mellékutakon. Lakásunk Szentivánhoz tartozott.
A jó ismerősök gazdagon termő kertünkön
keresztül jutottak a Duna-partra, láttuk mikor ér át erre az oldalra a ladik.

Bennó atya gyakori látogató volt nálunk, mielőtt a véneki szolgálat ellátására a révhez
érkezett. Rendszerint kerékpárral jött, az ’50es évek elején meg egy kis szürke Sachs motorral. A jármű nálunk pihent. Előfordult,
hogy sietős feladata lévén a befagyott Dunán
a száraz nyárfa-ágakkal kijelölt, homokozott
útsávon biciklivel suhant át, úgy szállt sötét
köpönyegében a jégen, mint ahogy a szentlélek suhan a segítséggel: mindig mindenhol
időben ott volt. Bangháéknál pihent meg,
majd Pados József kántor-tanítóval, aztán
Gábriel Győző sekrestyéssel találkozott.
Családunk hatodik gyermeke kislány lett, az
első, az egyetlen, tehát: Évike. A háborús borzalmak után, 1945 augusztusában született.
Néhány hét után meghalt, Bennó atya temette
DR. SZABÓ ALFRÉD (79) aranydiplomás
tanító, magyar-történelem; pedagógia
szakos tanár. Gönyű – a szülőfalu, Vének – a gyermekkor, Pápa, Pécs – az iskolák, Bakonybél, Tiszalök az első
munkahely. 1968 óta Cegléden él családjával együtt. Tanított általános- és
középiskolában, óraadója volt a
Kossuth Gimnáziumnak: Dolgozott a
városi művelődésügyi osztályon. 1986ban doktorált az ELTÉ-n neveléstörténetből. 1999-ben a Bem József Szakközépiskola igazgató-helyetteseként nyugdíjba vonult, majd tovább tanított.
2007/2008-ban az akkor megalakult
Gubody Ferenc Szakképző iskola első
igazgatója volt. 2006-tól a TIT ceglédi
titkára. Pályája kezdetétől érdeklődési
körébe tartozik a nevelés- és iskolatörténet, a helytörténet. Több ilyen tartalmú kötet szerkesztője, felelős kiadója,
lektora illetve írója.
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őt a Károlyházi temetőbe. Vigasztalása meghallgatásra talált: 1949 januárjában megérkezett a második kislány, a család angyalkája:
édesanyám kérte is Bennó atyát, hívjuk őt Angyalnak, de akkor mi lehetne a neve? Igen,
van ilyen név – mondta, úgy kell bejegyezni,
hogy Angéla. Ő keresztelte meg a húgomat.
Jómagam 1946 szeptemberében lettem elő
osztályos. A szétszéledt utóhadak dezertált
emberei a környékünkön is meghúzódtak.
Volt, aki dolgozott, volt, aki fosztogatott. A
háború után kétszer állt meg egy lovas kocsi
a házunk előtt, s minden mozdíthatót elvittek! Raboltak. Az öt fiút bezárták az egyik
szobába, a másikban szüleimet állították falhoz és pakoltak. A második eset után Vénekre menekültünk, bunker a Somosban,
majd a pásztor-házban kaptunk egy szobakonyhát. Itt ért az iskolába járás kötelezettsége. Egy tanteremben az összevont alsófelső tagozat! Szerdánként egész nap hittan,
Bennó atya tartotta. Nem volt akkor még
óvoda, féltem az iskolától. Előfordult, hogy
kirohantam a tanteremből, s valamelyik bátyám szaladt utánam és visszavitt. Hallott erről Bennó atya valamit, mert mellém ült,
szemben a csoporttal, az első pad sarkára,
hogy jobban figyeljen rám. Persze a menekülési kényszer erős volt még, egy szemvillanás alatt átugrottam a pad tetején és bőgve
rohantam a pásztorházba. Édesanyám kukoricára térdeltetett és várt. Most Bennó atya
jött értem. Csak annyit mondott, miközben
megfogta a kezemet: nem szabad Frédikét

büntetni, ő visszajön velem az iskolába, a
többiek közé. Nagyon érdekeseket tanulunk
ma is! – És mentem. Bizalma, megértése új
útra térített, ezután több évtizedet iskolapadban töltöttem. Hála Bennó atyának. Tőle tanultuk meg a karácsonyi betlehemezési szokásokat, a mendikáláskor szokásos énekeket, a rendet, fegyelmet a dolgaink körül. Ő
készített fel az elsőáldozásra, majd az 1949es szentiváni bérmálkozásra. (Az 1948-as államosítás után még 1949 februárjában is
kaptunk osztályzatot hit-és erkölcstanból –
IV. o. félévkor).
Emil bátyámat ő készítette föl a polgári iskolai vizsgákra, majd az 1949. februári esküvőjét is ő tartotta Kóbor Máriával, Véneken. Aladár, aki már a győri tanítóképzőbe
járt, gyakran orgonált a miséken Pados tanító úr és Bennó atya irányításával. (Én voltam a fújtató.)
Szerény, egyszerű és rendkívül tiszta tekintetű, világos gondolkodású emberként mutatta
meg gyerekkoromban az Istenhez vezető
utat. Köszönöm, hogy megfogta a kezemet!
DR. SZABÓ ALFRÉD

Fertődön nemrég emlékeztek Mariházy Bennó bencés

atya születésének 100. évfordulójára, 2020-as kötetük-

ben a Fertődi Kalendáriumban jelent meg ez a visszaemlékezés. Dr. Szabó Alfrédot az atya tanította betűvetésre, írásában visszaemlékezik első osztályba lépésének első napjaira.

Cegléden prémium minőségű
belvárosi társasházban
75-140 m2-es lakások
megvásárolhatók, leköthetők
- hőszivattyús hűtés-fűtés
- napelempark
- választható exkluzív
burkolatok, szaniterek
- elektromos, távirányítós redőnyök

Érdeklődni: 06/20 915-3389
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EMLÉKEZŐ, BÚCSÚZÓ
A múltlétű – ha emlékezünk rá – jelenlétűvé válik.

Fényember (Markovics Ferenc 1936-2019)
önyvének dedikációja is emlékeztet
arra, hogy kétszer „vallattam” őt
pódiumbeszélgetésen, egyik kiállítását is megnyitottam. Megőrzött
jegyzeteimből „exponálja” őt emlékezetem.
Ki volt ő? (Volt… szörnyű leírni!) Reneszánsz
típus: fotóművész, fotóriporter, filmgyári standfotós, író, újságíró, szerkesztő, tanár, keresztrejtvény-készítő… Embert fénylő. Fényben ember.
Jellemét megvilágító gondolatai megtartott céduláimon vannak, ezekből válogattam.
„A morális zűrzavarban, humánkáoszban is hiszem, hogy jó az ember. E hitnek ábrázolása az
én ars poeticám.” / „Az ember, mint biológiai
lény múlandó, mint eszmény örök.” / „Apám
intelmét követem: mielőtt ítélek valakiről, próbálom megérteni, miért így cselekszik.” / „A
szépség nem hibátlanság; a hiba javít az esztétikán, egyedivé tesz.” / „Szülővárosom, Cegléd
életre szóló iránymutatást, parancsokat ültetett
a sejtjeimbe.” (Cegléd Barátainak Köre elnöke
volt tíz évig.) / „Az önértékelés megbízhatat-

lan, ezért örök kétely feszít: ki-mi vagyok én?”
A Ceglédi Galériában történt. A kiállítást megnyitó szónok után előlépett jó barátja, a jeles
költő(nk), Baranyi Ferenc. Mindig „akadt”
vers a zsebében. Akkor is. Felolvasta. Íme három sora: „Az lenne jó, ha kedved így maradna, / hogy legyen, aki fényekkel tanít / móresre egy világot…”
KOLTÓI ÁDÁM

özépiskolás volt, másodikos. Magyaróra
előtt a folyosón várt. Félénken, zavartan. Kezében papírlapok remegtek. A külsőre ezt írta: „VERSEIM (Elolvassa?)”
Elolvastam. Negyvenhét év múltán a nekrológot is. Mily’ messzimagas távlatba vitte őt akkor kitörő tehetsége!
Tanár, iskolaigazgató, költő, író, szerkesztő,
irodalomtörténész; több kötet szerzője, jeles
díjak érdemese.
Nem csivitelő, szállongó diáklány volt, – ódai
érzelmektől és filozofikus gondolatoktól ihletett személyiség. Érettségi dolgozatát esszé

színvonalon írta meg. Zárkózottsága akkor
nyílt ki, ha alkotó feladatokat kapott. Diáktársaival irodalmi színpadot szerveztünk, iskolaújságot és iskolarádiót szerkesztettünk. Nyomtatásban a Diákélet című iskolai kiadványban
jelentek meg első versei. E lapban mutatkozott
be ígéretes grafikáival Gulicska Lőrinc, aki
mára egyedi stílusú képzőművésszé vált.
Újra átolvastam Dobozi Eszter diákkori kéziratait. Oly’ apró betűkkel írt, mintha visszafojtani
kívánta volna a közlésvágyat alkotói késztetése.
Életkorával nem azonos szigorral „bánt” önmagával. Drámai feszültségű az én-keresése. Az
ilyen „csak egy kislány” bírja-e bejárni a talen-
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Önironikus az itt közölt fotója: Zeusz, a Villanófények Ura

Az Egy (Dobozi Eszter 1956-2019)

Korondi Rózsa

tuma előtt felsejlő távlatot? Önkétely viaskodik
magabízással.
Idézek korai verseiből, amelyeket 1970-1974
között (14-18 évesen!) írt. „Mindenkinek tisztelet. / De én nem tudom, mi vagyok.” (Tisztelet) „Az
önvizsgálat műtőasztalán / feszítem naponként
magamat.” (Mérlegen) Az öntudatra ébredését is arcul üti: „Barátom, én magam állítok törvényt
magamnak, / magamnak büntetek is érte: / magamat – magammal.” (Nyílt levél)
A költő vátesz. 1986-ban jelent meg Az Egy című verseskötete. Ebben olvasható a Szimmetriák: „…ez a más-lét / megfeleződünk / leválvaszakadva / test a keresztről / kereszt a testről / aztán a kiteríttetés / most vagyok én.”
Idő előtt az időtlenségben.
KOLTÓI ÁDÁM

Valcer

Emlékszel még.....?
szállt a dallam az öre
g harmonikából
és visszhangzott az alu
ljáró falának ütődve.
A hideg kövön, ócska
kabáton borostás fér
fi
húzta a járókelők füléb
e a kolduló-nótát.
Mellette kisszéken, vé
kony ruhában párja üld
ögélt,
vastag könyvébe me
rülve olvasott.
Lábánál két nagy sza
tyor – benne talán az
otthonuk.
Közöttük a földön eg
y kopott, nyitott bőrön
d,
alján egy maréknyi ap
rópénz –
felváltott reményeik és
aznapi életük.
A januári hidegben az
emberek
melléjük érve, közömb
ös arccal siettek továb
b,
vagy másfelé néztek.
Nem akarták látni ők
et.
A pizzéria pultjainál
teli szájjal faltak az éh
esek,
a könyvárus a falnak
dőlve, egykedvűen bá
mult.
Egy pórázon vezetett
kutya körülszaglászta
a bőröndöt,
gazdája nagyot rántot
t rajta, lábai kalimpálta
k,
nyüszítve futott embe
re mellé.
És a dallam csak kering
ett, szállt… –
a meleg kabátok, teli
pénztárcák,
tömött piaci táskák
és a szíveken fekvő ara
nykeresztek között.

Kisfaludi-Koltói:

KÉP-ÍRÁS

a lányt.
Legény: Forgóba ülteti
Forgat valamit a fejében.
ág.
Leány: Forog vele a vil
a világ.
og
for
e
ött
Körül
t.
szó
a
ja
gat
Legény: Jól for
d.
föl
a
e
Leány: Forog vel
a leányt…
Legény: Hintába ültette
Forgószél
Halálforgás
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In memoriam

Búcsú Mártikától
November elején, egy délelőtt,
Pásztor Zoltán „kollégám” telefonált, hogy rövid idő múlva
érkezik.
– Örömmel várom, csak jöjjön –
biztattam. Nemsokára üdvözölhettem. Isten hozta, minálunk – fogadtam derűsen, de amikor kézfogáskor arcára néztem…, az
csupa szomorúság, lehangoltság volt.
– Meghalt Mártika, mondta halkan, csüggedten, és átadta az általa készített gyászlapot. Hitetlenkedve kezdtem olvasni: Irházy
Lászlóné született Lendvay Márta 2019. október 24-én, 72 évesen, rövid betegség
után…, temetése november 12-én…, gyászmise november 16-án…
Mártika távozása meglepett, mivelhogy halála előtt pár héttel, a lelkes
odaadással és tehetséggel
létrehozott nyomdaműhelyükben tett látogatásomkor,
szorgosságban találtam. A
kis üzem egyik ékességén, a
papírvágógépen dolgozott.
Az odakészített A/3-as papírstószból kisebb méretet,
A/4-est „alkotott”. Mellette
álltam, kíváncsiskodtam: –
Nem egyhangú ez a munka?
– Ó, nem, nekem a nyomdai
munka minden fázisa alkotás – felelte mosolyogva… Közben telefonon keresték. Félbeszakítva a vágást, asztalához sietett, és két
megrendelő hívását és kívánságát is,
prompt, elintézte… Tetszett lendületessége,
rokonszenves volt természetes közvetlensége, egyszerűsége. Tervei voltak, életigenlők.
Már jövő nyárra utazást tervezett. Övéiről
lelkesülve beszélt, lányai családjairól, három unokájáról: Zsófiról, Robiról, és a legkisebbről, a három éves Olivérről. Szeretteit szeretetével elhalmozó ember volt…

A hirtelen jött betegség gyógyításáért, a sikeres gyógyulásért Mártika családja minden
megtett – próbálták menteni a menthetetlent… – A válságos héten, igyekeztünk minél
többet Mártikával lenni, segíteni, de mindhiába… – emlékezik Zoltán, az átélt, fenntartó
reményre, és… a fájdalmas csalatkozásra.
– Igen, nagyon megrendített Mártika halála
– folytatja látogatóm –, hiszen közösen alapítottuk kis üzemünket, most karácsonykor
múlt huszonöt éve, hogy együtt dolgoztunk
ezek között a keretek között… 1987 óta ismerem, akkortájt bérszámfejtési csoportvezetőként dolgozott egy nagy építőipari cégnél, ahol a kollégája lettem. A rendszerváltozással beköszöntő forgószél aztán elfújta a
vállalatot, mindenkinek váltania kellett. Családi hagyományai révén voltak vállalkozói
ismeretei, – ambíciója, nekem erős affinitásom a kiadványszerkesztés, grafikai –,
nyomdai világ irányába. S mivel jól tudtunk
együttműködni, meghívott, hogy dolgozzunk
közösen ezen a teljesen új területen. A
Bedében, egy építőcég kicsi bérelt helyiségében indult a munka, két kopott íróasztallal,
és egy elavult számítógéppel, nehéz körülmények között. A szükséges technikai
eszközöket folyamatosan, a
kis cég jövedelmét visszaforgatva vásároltuk, fejlesztettük. Mai szemmel talán
megmosolyogtató, de a
nyomdai kézirat akkoriban
szó szerint szabadkéz által
írt papírt jelentett. Az újságok, kiadványok szövegét,
nyersanyagát tördelés előtt
Mártika vitte gépre, a sokszor olvashatatlan,
cifra írásokkal is elboldogult, szinte írásszakértővé kellett válnia. Milyen örömmel
vette kézbe aztán a friss nyomdaillatú, kész
munkát! Megszámlálhatatlanul sok könyv,
újság, kiadvány, nyomdatermék létrehozásában, alkotásában vettünk részt a negyed évszázad alatt… Mindig a stabilitásra törekedtünk, kis lépésekben haladt előre a vállalkozás fejlesztése. Ilyen kis cégméretben (is) nagyon fontos a jó munkahelyi légkör,
kollegalitás, lojalitás, a >>>

segítőkészség, együtt-gondolkodás. Mártikára ezekben mindig lehetett számítani, ma
már ritkaságszámba menően természetesen
önazonos volt…
Most, üres asztalánál, egy cserép színes virág emlékeztet Rá… és Reményik Sándor
versrészlete a gyászlapról:

A hét festménye
Mátékovits Mónika:
A tiszta forrás

MÁTÉKOVITS MÓNIKA 1
ÉVE TAGJA a Benedek
Péter Rajzkörnek. Keramikusként végzett a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában és jelenleg
Albertirsán
tanít
a
Tessedik Sámuel Általános Iskolában.
A rajzkörben a feladat az volt, hogy alkossunk ismert zeneszerzők zeneisége alapján.
Tehát a hangok, a stílus, a korszak, az életérzés, a zene belső lüktetése alapján „szólaljon
meg” a választott
zeneszerző
a
vásznon. Mónika
festményét
Bartók Béla zeneszerző művei hatották át. Bartók
zenéjében a pentatónia, a disszonancia kikristályosodása a tiszta
hangokban, kicsit
a vadság és a
nyugalom szimbiózisából kiteljesedő tiszta napkelte
és naplemente,
már-már a csodaszarvas is felénk
közeleg, hiszen
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„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.”

Epilógus. Mártika elment közülünk, magához ölelte őt az Úr. Hitem szerint, igazán.
HÁLO

És az ő szarvuk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A karcsú testük
Gunyában nem járhat
Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép
Tűzhely hamujába,
Csak a puha avarba;
A szájuk többé
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.
(Bartók: Cantata profana-részlet)

A festmény két hétig látható a Bern Kávéházban, Cegléden az Árpád utca 23/A-ban.

KISZELY MARGÓ
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Alkotók

Kunok a kávéházban

onnan jöttek? Szegedről, Szankról,
Ceglédről…. Már-már hallani
lehetett a lovak patáinak dobogását, ahogy Kecse András tette fel a Bern Kávézó falára rajzait, melyek hitelesen mutatják
be a kun nép szokásait, öltözeteit, fegyverzetét, persze több képen mindez
lovon ábrázolva.
Jöttek a barátok, ismerősök, érdeklődők,
András nagy tisztelői, a kéttagú zenekar,
hozták a sámándobot, a modern keverőt,
erősítőt. Aztán egy nagyobb ajtónyílásban
megjelent az előadó, Dr. Kürti György nyugalmazott gimnáziumi tanár, szétnézett és
nem értette, hogy ki ez a sok – számára idegen-ember. Aztán megnyugodva vette tudomásul, hogy bizony az ország kun-lakta részéből, Szegedről és környékéről érkeztek
kiskunkapitányok, írók, költők, filmrendezők, polgármester is akadt közöttük. András
barátai szép számmal megtisztelték a rendezvényt és bizony nem is bánták meg,
hogy messziről eljöttek.
Az óra fél hatot
mutatott, kezdődött a zene:
Szoboszlai
Csaba
és
Horváth Szilvia
három dalt adtak elő, két szomorú, szívbemarkoló ősi balladát és egy sámán-torokhangon
kezdődő improvizációt, mely igazán meglepő,
ősi sztyeppék hangulatába juttató dallam és ritmuskompozíció volt, amire sokáig emlékezünk
majd. Az ősi szabadság világának vadsága és a
fiatal előadóművészek frissessége egyszerre hatotta át a jelenlévők lelkét.
Dr. Kürti György „Cegléd és a kunok” címmel

tartott előadást és mindjárt a bevezető mondataival felcsigázta a hallgatóságot, hiszen
Cegléd-környéki településeket, dűlőket, utcaneveket sorolt, mintegy kérdezve: ismerős?
Mizse, Törtel, Értemen belüli, Csemő…és sorolta…sorolta. Igen, ezek kun nevek. Aztán
egy kis történelem következett, ki, mikor jött a
Kárpát-medencébe, kik ölték meg a királyt,
vagy mégse? Netán csak provokáció volt? Így
Igazán érdekfeszítő és izgalmas előadást hallhattunk. Köszönjük tanár úr, igazán jól átéreztük a kunok bejövetelét az előadás kapcsán.
Aztán András következett, aki elmondta, hogy
vezetéknevének különlegessége hajtotta egy
ma is tartó nyomozásba. „Kecse”…vajon mit
jelent? Éjszaka született. Miért ilyen különleges, mert kun eredetű…. Kik voltak ők, hon-

nan jöttek, milyen volt a ruházatuk, fegyverzetük, nyelvük, szokásaik? Mindezeket
András tanulmányozza, kutatja, könyvekből,
internetről, baráti beszélgetései során.
A program végén a közönség, a vendégek még
sokáig maradtak, beszélgettek, nézegették a
falon a kun-történelmi tanulmányrajzokat, kérdezgették a mestert, a zenészeket és Kürti tanár urat is, aki nem győzött válaszolni.
Sokat kaptunk ezen az estén? Igen, szellemiekben kun-életérzésben, barátságban.
KISZELY MARGÓ
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Ez történt Cegléden 100 éve 6.
Ahhoz, hogy valamit szeretni tudjunk
előbb meg kell ismernünk. Így van ez
városunkkal is. Az „Ez történt Cegléden
100 éve” cikksorozat célja az, hogy
megismerve városunk múltját még jobban kötődhessünk Ceglédhez. Átléptük
a 2020-as év kapuját, így az e rovat következő részei már az 1920-as korabeli
cikkekből kerülnek válogatásra.

e

LCSÍPETT ZSEBTOLVAJ.
K. József abonyi lakost – szegedi csillagbörtön volt lakóját –
zsebtolvajlási gyanú okok miatt
letartóztatta
rendőrségünk.”
(Czeglédi Hiradó II. évfolyam,
6-ik szám Vasárnap, Január 18. 3. o).
„A VILLANYVILÁGÍTÁSI zavarokkal
kapcsolatban Molnár Zoltán v. képviselő a
közgyűlésen felvetette azt az eszmét, hogy
nem lehetne-e felhasználnunk hajtóerőül a
vizi erőt? Szükséges volna, hogy a város vezetősége szakemberekkel tárgyaljon erről a
kérdésről.” (Czeglédi Hiradó II. évfolyam,
6-ik szám Vasárnap, Január 18. 3. o).
„SZOMORÚ ADATOKAT közölt a kormányelnök az országgal. Hazánk területének 70%-át elvesztettük s a megmaradt kis
Magyarországnak 90 milliárd korona államadósággal kell küzdenie. Ezenkivül a románok 46 milliárd kárt okoztak.” (Czeglédi

Hiradó II. évfolyam, 5-ik szám Csütörtök,
Január 15. 2. o).
„A BORBÉLYOK ÉS A TISZTASÁG. Az
utóbbi időben az emberek között járva feltűnt nekünk, hogy igen sokan vannak közöttünk, kiknek az arcát csúnya kiütés lepte el.
Mindannyian a borbélyokra panaszkodnak,
kiknél nagy tisztátalanság uralkodik. A legtöbb üzletben nincs fertőtlenítő szer, ha van
is nem mindenütt használják. Közös és tisztátalan hajkeféket és sokszor használt, tisztátalan terítőket és piszkos törülközőket találunk mindenütt. Felhívjuk a rendőrség figyelmét, hogy nézzen utána a dolognak s
szigorúan ellenőrizze a borbély üzleteket.
Ha már 3 koronát kell fizetnünk egy borotválkozásért és 7-et egy hajnyírásért, akkor
legalább ne legyünk kitéve mindenféle járványnak.” (Czeglédi Hiradó II. évfolyam, 5ik szám Csütörtök, Január 15. 3 . o).
,,E. SÁNDOR TERRORISTÁRÓL, kit
Czegléden csíptek el, kiderült, hogy vadházasságban élő T. Katalin nevű feleségével
együtt nagymennyiségű holmit loptak össze.
Volt czeglédi lakásukon házkutatást tartott
az államrendőrség, de a holmiknak nem jutott a nyomára.” (Czeglédi Hiradó II. évfolyam, 3-ik szám Csütörtök, Január 8. 3.o.).
,,ELJEGYZÉS. S. József főgimnáziumi tanár, lapunk főmunkatársa eljegyezte G.
Ilonkát. Gratulálunk!” (Czeglédi Hiradó II. évfolyam, 4-ik szám Vasárnap, Január 11. 2.o.).
Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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Renault KADJAR

Már ﬁx havi 49 000 Ft*-tól
2 millió forint beﬁzetése esetén
*A ﬁnanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötött szerződésekre érvényes Renault Kadjar Life TCe 140 FAP személygépjármű esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat:
ﬁx 4,81%, devizanem: forint, önerő: 2 000 000 Ft, futamidő: 36 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 40%, THM: ﬁx 4,99%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A ﬁnanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit ﬁnanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye
a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos
Renault Márkakereskedőjét. Új KADJAR Life TCe 140 FAP vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4 – 7,0; CO2-kibocsátás g/km: 145 – 158. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok
meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi
hatóságnál. 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. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault
Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.

renault.hu

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

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER
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Sporthősök a színpadon

A XVIII. Ceglédi Sportgála szervezői ezúttal is reprezentatív környezetben fogadták az évenként ismétlődő rendezvény közel 400 vendégét a Gál József Sportcsarnokban. Volt mit ünnepelni a legnevesebb ceglédi sportlegendák és megannyi remek eredményt elérő fiatal jutalmazása során. Az est vendégei között
volt Gyulai István a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke és Földi László országgyűlési képviselő, akik Dr. Csáky
András polgármesterrel egyetemben a gála védnökei voltak.

zerencsés időpontban került megrendezésre a Sportgála, mivel találkozhattak a vendégek az elmúlt
év kimagasló sikereket elérő ikonjaival. Vastaps fogadta Lőrincz Tamás birkózó világbajnokot, a
sportág minden idők legeredményesebb magyar versenyzőjeként, öccsét Viktort, akit a
Nemzetközi Birkózó Szövetség 2019 legjobbjának járó elismeréssel díjazott. Ugyancsak nagy tetszés fogadta az Ungvári testvé-

reket, Miklóst és Attilát. A „korelnök”
Miklós az elmúlt évben, a Tokióban megrendezett VB-n a Nemzetközi Szövetség
döntése alapján elsőként vehette át a „Fair
Play Díjat”.
A gála résztvevőit Dr. Csáky András polgármester köszöntötte, kifejezve elismerését
az elmúlt évi ceglédi sportsikerek kapcsán
és reményét, hogy az olimpia évében tovább
nő Cegléd jó hírneve, úgy a sportsikerek,
mint a sportolási feltételek javítása terüle-

Fotók: Kisfaludi István
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tén. Utóbbi kapcsán bejelentette, hogy előrehaladott állapotban van a birkózó csarnok
és a valamennyi sportág és az iskolai testnevelés érdekeit is szolgáló atlétikai pálya
megvalósítása a Malomtó-szélen.
A színpompás bevezető show után átadásra
kerültek a különböző kategóriák legjobbjainak járó elismerések. A szervezőbizottság
döntése alapján a korábbiaknál jóval több
különdíj is gazdára talált.
Az önkormányzat döntése alapján a
„Cegléd Város Sportjáért Díj” két sportember kezébe került. Jezerniczky Attila évtizedek óta a sport szolgálatában áll, folyamatosan közvetlen, vagy közvetett módon
részt vett a város sportjának szervezésében.
Sokoldalú tapasztalataival járult hozzá a verseny- és szabadidő sport fejlesztéséhez.
Randos Gabriella a szertorna és a
sportakrobatika területén jegyezte el magát
a versenysporttal, ahol szép sikereket ért el.
Húsz éve a Fit-Kid ágazat fejelődésének országos- és nemzetközi harcosa, sportvezető,
szervező és edző egyben, ahol a ceglédi
sportolók számtalan nagy sikert tudhatnak
maguk mögött.
Az elmúlt év legjobb felnőtt sportolói voltak
a férfiaknál Lőrincz Tamás és Lőrincz
Viktor birkózók, akik két éve már a Bp.
Honvéd színeiben versenyeznek, de családjukkal Cegléden élnek továbbra is. Tamás
világbajnoki címet ért el és ezzel a magyar
birkózás történetében a legtöbb dobogós helyezést vívta ki, Viktor VB ezüstérmes volt
2019-ben és amint fentebb említettük a világ
legjobb birkózójának kijáró címet érte el,
összesített értékrend alapján. A nők között

Majorosi-Lázár Anita kapta az elismerő kitüntetést. A Ceglédi Kettlebell SE versenyzője élharcosa sportága térhódításának, világ- és Európa-bajnok. Pozitív kisugárzásával, kimagasló szervezőkészségével hasznos
tagja a tágabban vett sportéletnek.
Az utánpótlás korú sportolók között a két
dzsúdós érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést. A lányoknál a „világszenzációt” jelentő Özbas Szofi sikerei rengették meg a
tatami aktív és inaktív szereplőit. A CVSE
18 éves tehetsége a korábbi ifjúsági olimpiai bajnoki címe után, az elmúlt évben „mindent vitt”, amit lehetett. Az „Év női judósa
Magyarországon” címhez kellett az U-23-as
és junior korosztályú Világ- és Európa-bajnoki győzelme is. Kiugró múlt évi eredményei egyre inkább a Tokiói olimpia felé orientálják (…). A fiúknál klubtársa Vég
Zsombor kapta a kitüntető címet. Első volt
a Junior Európa Kupa küzdelmeiben, valamint bronzérmes az U-23-as EB és junior
Európa-bajnokság küzdelmeiben. Fejlődése
a legmagasabb célok elérésére is késztetheti
a jövőt illetően.
A hagyományos értékrend számítás szempontjait alapul véve „Az év szakosztálya”
címet a Ceglédi Vasutas SE judo szakosztálya kapta meg.
Az előbbiekből adódóan nem volt meglepetés, hogy a legjobb edzői cím ezúttal a
CVSE judo szakosztályának szakmai teamjét célozta meg. Bíró Tamás mesteredző
mellett Bíró Norbert, Ken Kaida, Mester
Dániel és Varga István szorgoskodtak
azon, hogy a CVSE megszámlálhatatlan országos bajnokságot és Magyarország leg-
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eredményesebb szakosztálya címet érje el
ebben a rendkívül népszerű sportágban.
„Az év csapata” rangsorban az elmúlt években jeles közösségek értek el szép sikereket.
Az elmúlt esztendőben ezt a címet a Ceglédi Kosárlabda Egyesület férfi csapata érte el. A magasba törő közösség töretlen kitartással és lázas elszántsággal lépeget előre.
Az NB II-ben elért bajnoki cím megszerzése után kivívták az osztályozón az NB I/B.be jutást, ahol ugyancsak szépen helytálltak.
A „Jó tanuló – Jó sportoló” cím elérése
minden alkalommal igazi példakép és elismerés a fiatalok felé. Az általános- és középiskolai szinten odaítélt elismerések erősítik ezt a hagyományt. Az általános iskolások között Ungvári Tibor (CVSE, birkózó)
és Vég Luca (CVSE, judo), míg a középiskolások között Ócsai Máté (CVSE, asztaliteniszező) és Keszthelyi Luca (CVSE, atléta) kapta meg a kitüntetést.
A XVIII. Ceglédi Sportgála Szervező Bizottsága ezúttal a következő különdíjakat
adományozta a 2019. évi tevékenységeket
értékelve.
Jansik Szilárd az FTC és a magyar válogatott vízilabdázója: Szilárd a CVSE-ben kezdett vízilabdázni, majd a KSI és első osztályú klubokon át vezetett útja az FTC-be.
Utóbbival Magyar Kupát, OB I-es bajnokságot, Európa Szuper Kupát, Bajnokok Ligáját
nyertek. Jansik Szilárd a felnőtt válogatott
biztos pontja, a most folyó Európa bajnokság résztvevője.
Ade Sowunmi a Ceglédi Kék Cápák kézilabdázója: A „ceglédisport.hu” felhívása
alapján a város legnépszerűbb sportolója

címre lehetett szavazni, melynek eredménye
alapján Ade Sowunmi érdemelte ki ezt a
megtisztelő címet.
Szegedi Dániel a Ceglédi VSE dzsúdósa:
Az Európa Kupa küzdelmeiben két első és
egy harmadik helyezést ért el. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon pedig a harmadik helyezést érte el.
Szuperinfo-CVSE férfi asztalitenisz csapata: A csapat (Marsi Márton, Dr. Varga
Csaba, Ócsai Máté, Biedermann Dániel és
Gergye Zoltán) bajnoki címet vívott ki az
NB I Keleti csoportjának küzdelmeiben, ami
által feljutottak az országos Extra Ligába.
Vasgyúró-Gym erőemelő csapata: Belme
Péter és Szabó Zsolt Viktor vezetésével működik a 40 főt foglalkoztató klub, ahol amatőr és egyéb sportágak minősített sportolói is
részt vesznek a munkában. Szép sikereket
értek el versenyzőik a hazai és nemzetközi
erőemelő bajnokságokon. Kiemelhető Belme Péter teljesítménye, aki fekvenyomásban
világ- és Európa-csúcsot állított fel.
Város Szabadidősportjáért Díj kitüntetettje:
Ceglédi Futó Club Egyesület. Az egyesület, melynek 50-60 tagja van, több helyi és
országos rendezvényeken vesznek részt.
Egymást ösztönözve és segítve hódolnak az
egészséges életmódot megalapozó futásnak.
A XVIII. Ceglédi Sportgála jól szolgálta a
város sportszervezeteinek és szurkolótáborának kollektív összetartozását, egymás sikereinek segítését és népszerűsítését. A rendezvény időpontjának előre hozatala pedig
helyesnek bizonyult, a felkészülési és versenynaptári események tükrében.
MAGYAR LÁSZLÓ
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Tankó-Walter

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

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

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

Birkózó eredmények

SZOMBATON AZ ÉV ELSŐ VERSENYÉT rendezték meg Érden. Az Érd Kupa nemzetközi
Lakatos Gábor emlékversenyén 5 ország,
közel 400 versenyzője mérte össze a tudását.
A legkisebbek szabadfogásban, a nagyobbak
kötöttfogásban. A Ceglédi VSE fiataljai 21
fővel vettek részt a megmérettetésen. A ceglédi fiatalok szép eredményekkel kezdték
meg az idei év verseny szezonját.
Eredmények:
gyermek korosztály 26 kg 5. Rafael Sándor
29 kg 3. Ungvári Zalán
diák II. 42 kg 3. Sipka István
58 kg 5. Balogh Norbert
diák I. 32 kg 2. Kiss Rómeó
46 kg 3. Nagy István

50 kg 2. Ungvári Tibor
3. Manczák Martin
58 kg 2. Molnár Vivien, 5. Jenei Márk
serdülő 62 kg 1. Csiszár Adrián
68 kg 5. Varró Zoltán
kadet 57 kg 3. Rafael Dániel
kadet lány 57 kg 3. Rafael Tímea

JANUÁR 18-ÁN, PÉCSETT RENDEZTÉK meg a
2020-as év első hazai válogató versenyét. Az
évadnyitó viadalon a felnőtt korosztály mérte
össze tudását a három szakágban, amelyben
összesen 109-en mérlegeltek. A megmérettetés több súlykategóriában is válogató volt a
februári római Európa-bajnokságra. Ugyanezen a héten megrendezésre került római
UWW-rangsorverseny miatt több kiválóság
nem vett részt a hazai válogatón. Ők már a
hazai válogató eredményétől függetlenül
résztvevői lesznek az Európa-bajnokságnak.
A Ceglédi VSE 8 fővel képviseltette magát a
három szakágban, a női mezőnyben 1, szabadfogásban 2 és a kötöttfogásban 5 fővel.
Eredmények női
53 kg 3. Rehor Orsolya
kötöttfogás
55 kg 4. Horváth Csaba
60 kg 1. Kecskeméti Krisztián
2. Török Tamás
82 kg 3. Nagy Péter
97 kg 6. Szűcs Péter

PAP FERENC
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Judo Magyar
Kupa Cegléden

SZOMBATON AZ UNGVÁRI
Miklós Ceglédi Judo Központ
adott otthont az összevont felnőtt és junior Magyar Kupa
küzdelmeinek. Az év első hazai
országos versenyén harmincnyolc klub száztíz judósa lépett
tatamira. Az éremtáblázatra huszonhét egyesület tudott felkerülni, az aranyérmeken kilenc
egyesület osztozott. A Magyar
Kupát a Rákosvidéke Hajtós
DSE csapata hódította el, Hajtós Bertalan tanítványai négy
arany-, egy ezüst- és egy
bronzéremmel szerezték meg
az első helyet, megelőzve a
képzeletbeli dobogón a házigazda Ceglédi VSE (3, 0, 1) és
a BHSE (1, 2, 0) együttesét.
Bt.

Aranyérmet nyert
Lőrincz Viktor

RÓMÁBAN HÉT KÖTÖTTFOGÁSÚ súlycsoport
küzdelmeivel megkezdődött 2020 első nemzetközi rangsorversenye, a Matteo Pelliconeviadal. A magyarok közül a 2019 legjobb kötöttfogású birkózójának választott, vb-ezüstés bronzérmes, Eb-győztes, olimpiai 5.
Lőrincz Viktor (87 kg) amerikai, kínai, török
és indiai riválist felülmúlva a dobogó tetejére
állhatott. Ezzel a ceglédi kiválóság egyedülálló bravúrral 2018-tól sorozatban hat rangsorversenyt nyert meg.

Ceglédi eredmények:
Férfiak
60 KG (9 induló)
3. Hegedűs Levente (Ceglédi VSE)
66 KG (11 induló)
1. Szegedi Dániel (Ceglédi VSE)
73 KG (16 induló)
1. Ócsai Sándor (Ceglédi VSE)
5. Ürögdi Dominik (Ceglédi VSE)
+100 KG (8 induló)
1. Árvai Péter (Ceglédi VSE)
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Off-road sikerek

VARGA VIRÁG OLVASÓNK 68 ÉVES édesapja
sporteredményeiről írt lapunknak: a ceglédi
Varga József egy rendhagyó sportágban az
off-roadban ér el kiemelkedő eredményeket.
„Már annyi mindennel találkoztam a Panorámában, hogy gondoltam, akár ez a téma is
említésre méltó lehet. Édesapám, Varga
József eredményeiről szeretnék „dicsekedni”, mivel ő úgyse tenné meg soha. Kicsivel
több, mint 10 éve talált magának egy olyan
sportot/szórakozást, amit a lehető legmagasabb szinten űz, még így, 68 évesen is. Ez
pedig nem más, mint az off-road.
Világéletében bütykölt, autót, motort, mezőgazdasági gépeket és még sorolhatnám, most
pedig a terepjárók szerelmese. Ahogyan a
versenyeké is lett, szépen lassan. Rengeteg
díjat besepert, mestere a pontkereséseknek,
bármilyen terepen megállja a helyét, kijön
bármilyen elakadásból és ami a legtiszteletreméltóbb szerintem, hogy ugyanezekben segít minden versenytársának is. Senkit nem
hagy ott, ha kell, a saját helyezésének kockáztatása ellenére sem. Egy igazi off-road
közösség oszlopos tagja, ahol mindenki elis-

Meghívó

Menekültkérdésről
Cegléden

KÜLÖNLEGES ESEMÉNYRE KERÜL SOR a Találkozz Istennel!” következő eseményén
2020 február 9-én vasárnap 18.00-kor az
Ipartestület Székházában (Cegléd, Szolnoki u. 1.), ahol többek
között egy muszlimok között szolgáló keresztény misszionárius,
arabisztikát végzett baptista lelkész lesz a vendégünk (nevét biztonsági okokból nem írhatjuk ki).
- Kik is ezek a menekültek? Tényleg menekültek? Ha igen,
akkor honnan menekülnek és
miért? - Miben hisznek és ho-

meri tudását és a másokhoz való viszonyát,
segítőkészségét. Egy-egy versenyen, mindig
megemlítetik a társai nekem, milyen különleges édesapám van és hogy megdöbbentő,
milyen jó formában van ilyen idősen.
A legutóbbi díjával – saját bevallása szerint
– elérte a csúcsot, így már csak aktív résztvevőként indul, nem versenyzőként. Ez egy
hatalmas vándorkupával járt, így ez is felkerült a többi serlege és medálja mellé.
Nagyon büszke vagyok rá és felnézek rá
minden tekintetben. Keményen dolgozott
egész életében és dolgozik a mai napig is a
mezőgazdaság és állattenyésztés világában,
így nagyon örülök, hogy ilyen idősen talált
egy olyan hobbit, ami teljesen kikapcsolja,
mégis aktívan tartja.” – írta olvasónk.
gyan élnek? - Ez számunkra egy veszély,
amit át kell vészelnünk, vagy netán lehetőség, amivel kezdenünk kell valamit? - Vajon mit gondol erről Isten?
Keressük együtt a válaszokat vendégeinkkel
a Találkozz Istennel interaktív rendezvényén, ahol vetítés is lesz és a közönség is
felteheti kérdéseit.
Az esemény házigazdája: Krizsán Ervin
Meglepetés vendégek!

