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Címlap

z év vége és a hideg tél beköszöntével sem áll meg az élet a Kossuth Művelődési Központban. Rengeteg izgalmas programmal várjuk Önöket ebben az időszakban is.
A nagyszínházi bérletünk után útjára indítjuk Pódium Bérletünket a Kamaratermünkben. Az új sorozatot a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, Pogány Judit megindító és egyben elgondolkodtató előadásával nyitjuk meg. A további előadásainkon
nem kisebb művészeket köszönthetünk színpadunkon, mint Csuja Imre és Mácsai Pál.
A karácsonyra hangolódva idén is megelevenedik a Magyar Táncművészeti Egyetem jóvoltából Csajkovszkij karácsonyi világa, „A Diótörő”. Az évet egy igazán különleges koncerttel zárjuk: a Talamba és a Hot Jazz Band magyar-amerikai estjét láthatják nálunk, ahol
olyan nagyszerű szerzők slágerei csendülnek fel, mint Bernstein, és olyan híres előadók dalai, mint Karády Katalin, Jávor Pál és még sokan mások.
Folytatódnak közkedvelt programsorozataink. A JazzPéntekek sorát az EMeRTon-díjas énekesnő, Szulák Andrea jazzkoncertjével nyitjuk. A Magyar Kultúra Napján a Sárik Péter
Trió
és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar kamarazenekaráP A N O R Á M A
nak Beethoven estjével köszöntjük a Cegléd Város Kultúrájáért díjjal kitüntetetteket.
Kiadó: Panoráma Média Kft.
Az új évben folytatódik az Életképek – lelki egészségmegőr2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
ző
előadássorozatunk és a közkedvelt Kulissza beszélgetések
info@cegledipanorama.hu
is. A 2020-as év első Kulissza vendége Zorán lesz. Február
cegledipanorama.hu
14-16 között az országos Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat ideje alatt többek között a Little G Weevil duó konLapigazgató-főszerkesztő:
certjével, a Csörömpölők családi koncertjével és farsangi játKrizsán Ervin
Tel.: (20) 415-0243
szóházzal várjuk a látogatóinkat.
Szerkesztő: Krizsán Anett
Reméljük, hogy a közel 50 programunk közül mindenki megtalálja a számára megfelelőt, mellyel a hideg téli estéket emMegjelenés: páros hét pénteken
lékezetesebbé teheti.
Engedjék meg, hogy az év vége közeledtével megköszönjem
Következő lapzárta:
hűségüket, kérem a jövőben továbbra is szeressék és keressék
2020. január 6.
a ceglédi Kossuth Művelődési Központ előadásait, programPéldányszáma: 15.000 db
jait. Nem utolsó sorban szeretném kifejezni a hálámat mindISSN 1789-8889
azoknak,
akik egész évben sokszor erejükön felül segítették
Nyomdai munkák:
munkánkat. Többek között így valósulhatott meg egy óriási
Arany Napsugár Kft.,
Nyíregyháza
álom is: 1985-ös átépítése után, 2019-ben megújulhatott a
Felelős vezető:
színházi nézőtér. Ez a szék, „csak szék bársonnyal bevonva”
A nyomda ügyvezetője
ahogy Napóleon mondta, ha nem ülne rajta a néző, aki trónná
teszi
azt, hiszen itt minden érte, miatta történik esténként. KöLapunk megjelenését
szönöm
Önöknek, akik jegyvásárlásukkal, bérlet váltásukkal
támogatja:
a bizalmukról biztosítanak bennünket, hogy amit Ceglédre hívunk, színpadra állítunk ÉRTÉK.
A 2019-es év megannyi emlékezetes percet hozott számunkra, amelyeket örömmel osztottunk meg Önökkel. Reméljük,
hogy a 2020-as év felejthetetlen élményeit is Önökkel együtt
élhetjük majd át!
DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES ügyvezető igazgató
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Ceglédi Advent

SZECSŐDI PÉTER PLÉBÁNOS GYÚJTOTTA MEG
Cegléden Advent első vasárnapján az adventi koszorún az első gyertyát a Szabadság
téren, ahol ezután a Szent Kereszt Általános
Iskola diákjai adták elő Jézus születésének
történetét. A színpadon Szebeni Szilvi és A
Jó zenekar lépett fel, majd a Living Room
adott koncertet.
A hétvégén hagyományokhoz híven újra
csíkszeredai vendégek érkeztek városunkba.
Szombaton a gimnáziumban nyílt kiállítás a
Nagy István Líceum képzőművész tanulóinak alkotásaiból, este pedig a vendég diákok
adventi hangversenyt adtak a Városháza
dísztermében.

Fotó: Kisfaludi István

Mikulásfutás az
Infineonnal

A MIKULÁSFUTÁS MÁR HAGYOMÁNY Cegléden, ahol évről évre egyre nagyobb létszámban, vesznek részt a város lakói, mind gyerekek, mind felnőttek. Idén december 8-án 11
órától állhattak rajthoz a verseny résztvevői
Cegléden a Szabadság téren. A nevezés feltétele egy cipősdoboznyi ajándék, valamint egy
mikulássapka volt, amit ebben az évben is a város legnagyobb munkáltatója az Infineon biztosított a résztvevőknek. Az Infineon nemcsak,
mint támogató vesz részt az eseményen. Közel
1300 dolgozója közül a tavalyi évhez hasonlóan, több munkavállalója is családokkal, barátokkal együtt teljesítették a versenyszámokat.

„Elhagyott”
mikuláscsomagok

„VANNAK MÉG JÓ EMBEREK, ezt a csomagot
fedeztem fel a Széchenyi úti óvoda kapuja
előtt” – küldött fotókat ma reggel H. Veronika olvasónk egy fűzfa tövében „felejtett”
meglepetésről, melyen ez volt olvasható:
„Én egy elhagyott csomag vagyok. Azért
hagytak el, hogy szebbé tegyem a napodat.
Vigyél haza!” Valószínűleg a „Hagyj el egy
mikuláscsomagot! jótékonysági akció” egy
ceglédi résztvevője lehet a tettes.
Tavaly indították a Facebookon a kezdeményezést és akkora sikert aratott, hogy idén is
meghirdették a szervezők, akik azt kérték a
résztvevőktől „december 6-án, hagyj el egy
mikuláscsomagot, hogy szebbé tedd egy másik ember napját!”
Fotó: Kisfaludi István
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Vállalkozói nap

BEKÖSZÖNTÖTT A TÉL, DE AZ IPARTESTÜLET
székházában továbbra is folytatódnak a rendezvények. Az Iparkamara Területi Klub keretein belül újító rendezvénysorozat vette
kezdetét. Az I. Vállalkozói nap jóvoltából
több színvonalas, tartalomban gazdag, de
mégis a végzős középiskolai hallgatók nyelvezetének megfelelően prezentált előadásokat hallgathattak a diákok.
Papné Takács Orsolya nemrég nyílt Pixis delikátjának a „születéséről” mesélt. Vállalkozásának indításához, az üzlet nyitásához
szükséges lépéseket, örömöket és buktatókat
ismertette. Bátyi Zsolt információbiztonsági
tanácsadó a személyes és vállalkozói adatvédelemről, míg Mátrai Zoltán könyvelő és
közgazdász a szárazabb papírmunka és
pénzügyi terület kötelező elemeit mutatta be
a fiataloknak „emészthető formában”.
A délelőtt legmeghatározóbb része Mándó
Milán a minner.hu megteremtője és irányítója
előadása volt. Milán 12 éves tőzsdei múlttal
rendelkezik, bróker cégeknél és privátbankoknál szerzett nagyobb rálátást a hazai pénzpiaci életre, ezért az elmúlt években cégek üzleti
modelljeinek és marketingterveinek kidolgozásában vett részt. Előadásának anyaga a
munka iránti töretlen lelkesedését és kitartását
tükrözte, számtalan vicces, tanulságos példa
bemutatásán keresztül.
Köszönet a Szakképzési Centrum közreműködéséért a diákok részvételéhez.
MÁRKODI-GÖRBEDI MELINDA

Iparosok Milánóban

A VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB KÉZMŰVES vásárában mutatkozhatnak be termékeikkel
ceglédi kézművesek, kisvállalkozások a jövőben. Az erről szóló megállapodást a Pest
megyei ipartestület elnöke írta alá a milánói
kézműves vásár szervezési igazgatójával. A
Cegléd és Térsége Ipartestületének elnöke,
Spindelbauer Attila elmondta: az olaszországi vásáron való kiállítási lehetősége nagy
előrelépés lehet a ceglédi kézműves vállalkozások számára. CTV

Fotó: Szokolai A

Korrekt partner

DECEMBER 6-ÁN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE a
Cegléd és Térsége Ipartestület Székházában
a PMKIK Korrekt Partner díj átadása. A rendezvényen részt vett többek között Dr.
Csáky András polgármester is. A díjakat
olyan vállalkozók kapták, akik valami egyedülállót alkotnak munkájukkal, az emberség
jegyében, a lakosság érdekében. Idén díjat
vehetett át a Pákozdi Hús, a Békebeli cukrászda és a Spindelbau Kft. A közösségi
munkáért elismerésben részesült Wagner
Zoltán és Paska László. A díjak átadását egy
remek hangulatú, iparosok által készített
disznótoros vacsora követte.

Kitüntetés Bolyhos
Zoltánnak

AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL Lovagrend, a magyar gasztronómiai kultúra megőrzésében, nemzetközi elismertetésében
végzett munkássága elismeréséért a Lovagrend Nagy
Aranykeresztjét
adományozta
Bolyhos Zoltánnak, a Bolyhos Pálinkafőzde tulajdonosának.
(Forrás: Bolyhos Pálinka facebook oldala)
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Megújul a
Gyümölcskutató Intézet

HAMAROSAN RÉGI FÉNYÉBEN POMPÁZIK majd
a Szolnoki úton a Ceglédi Gyümölcskutató Intézet épülete, a hivatalos nevén a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK)
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet, ceglédi kutató állomás felújítása a végéhez közeledik. Az intézet műemléki főépülete valamikor a 20-as években épült gazdaszszony-képző iskolának. Most megújul a lassan
100 éves épületrész, egy nagyobb melléképület – melyben a mikroszaporító- és konzervtechnológiai labor működik – és egy csarnok is.
Dr. Nádosy Ferenc intézményvezető lapunknak arról nyilatkozott, hogy pályázati
úton jutottak forráshoz, hogy az épületek energiahatékonysági felújítását megvalósíthassák.
- Teljeskörű energiahatékonysági felújítást végzünk: homokzati- és tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere valósul meg. Jelenleg
75 %-os a készültség, a melléképület és a csarnok már elkészült és használatba is vettük, a főépület színezése zajlik éppen. A homlokzatot eredeti pompájába állítják vissza: sárga színű fal,
fehér stukkókkal, ablakkeretekkel, címerrel. –
mondta el az intézményvezető és hozzátette: a
kutatóintézet épületének megszépülése éppen
aktuális, hiszen jövőre lesz 70 éves, az 1950-ben
alapított „gyümölcskutató.” A jeles évfordulót
nagyszabású rendezvényekkel ünneplik a helyi
önkormányzattal együttműködve és kiadvány is
készül jövőre a 70 év eredményeinek és a ceglédi gyümölcskutatás atyjának Nyújtó Ferenc
munkásságának összefoglalásával.

Fotó: Krizsán E

Megújult a csapadékvízelvezető rendszer

ÁTADTÁK A MEGÚJULT CSAPADÉKVÍZ-elvezető
rendszert, amely 120 millió forint támogatásból valósult meg és célja Cegléd déli városrésze vízelvezetésének javítása volt. Cegléd Város önkormányzata a „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megyében” című
pályázaton mintegy 120 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kapott a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére.
Az Aranymeggyes utca területén húzódó G-1 jelű széles nyílt árok, mintegy 25 hektár terület
csapadék és belvizét szállítja. A Láp utcától lentebbi szakaszba csatlakozó Mocsár utcai árok
vezeti le a G-1 jelű csatornába a Bajcsy
Zsilinszky útra illetve a Déli útra kivezetett csapadékvizeket. E két utca vízelvezető hálózatának
kapacitásbővítése, mélyítése történt meg, amelynek köszönhetően a városközpontban jelentkező
vízelöntési nehézségeket sikerült megoldani. Az
Aranymeggyes utcában üzemelő G-1 jelű csatorna megfelelő mélységgel, és kapacitással rendelkezik. A csatorna lentebbi zárt szakaszát mentesíti a beruházás során megépített átemelő.
A projekt keretében gépi kotrással iszaptalanították a G1-es tározó tó medrét. Megtörtént a
G1-es csatorna zsilipeinek, átereszeinek rekonstrukciója, a szivattyúház külső és belső
felújítása, valamint az átemelő szivattyú cseréje. Továbbá a Láp utcában, a G1-es csatorna
tehermentesítése érdekében elvezető csatorna
épült és átemelő szivattyút is telepítettek.
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Megemlékezés Zsengellér
Gyula sírjánál

Fotó: Krizsán E

A CEGLÉDI FOCILEGENDA ZSENGELLÉR Gyula sírjánál, a Ceglédi Református Öregtemetőben tette tiszteletét november 29-én
Panayiotis Papadopoulos ciprusi nagykövet
és Sípos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője. A vendégeket a Sporttörténeti
Gyűjtemény vezetője, Magyar László fogadta. A nagykövet köszöntőjében arról beszélt,
hogy a magyar csatár sírjánál nemcsak azért
tiszteleg, mert évtizedeken át több ciprusi
csapatot edzett és volt szövetségi kapitány.
- Zsengellér Gyulára ciprusi állampolgárként tekintünk, története összeforrt az ország
történetével, a legnagyobb magyar labdarúgó tehetségek közé tartozik, akiket ez az ország adott a világnak. – fogalmazott a nagykövet és hozzátette a magyar és ciprusi foci
közös története nem ért véget Zsengellér
Gyulával: Puskás Ferenc is járt Cipruson
labdarúgóként és most Szalai Attila játszik
Cipruson.
Sípos Jenő az MLSZ szóvivője is megemlé-

kezett a sírnál azokról a játékosokról, akik
példa tehetségük, emberi és sportteljesítményük okán is a fiatal nemzedék előtt.
- A ceglédi Zsengellér Gyula Salgótarjánban, majd az Újpestben focizott és lett 39szeres válogatott. Pályafutása, tehetsége,
emberi értékei és edzői kvalitásai miatt nevezték a labdarúgás Paganinijének. A résztvevők ezután koszorút helyeztek el Zsengellér Gyula világhírű magyar csatár sírjánál.

Cegléd középkori
történetéről

Fotó: Kisfaludi István

NOVEMBER 27-ÉN MUTATTÁK BE C. Tóth
Norbert Adatok Cegléd Középkori történetéhez című könyvét. A bemutatón a szerzővel és
a kötet lektorával, Lakatos Bálinttal Kürti
György beszélgetett. A könyvből többek közt
kiderül: mi történt a királyi kancellár sátrában
1363-ban, ki írta alá a „ceglédi kiáltványt”
1514-ben, miért verekedtek össze a ceglédi diákok a rác kereskedőkkel 1521-ben és mióta
laknak Zsengellér nevű emberek Cegléden…

ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
Cegléd, Alkotmány u. 19., Tel./fax: 53/311-920
Nyitva: H-P: 8-1700 - nyáron: 8-1800, Szo: 8-1200
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Rendelés:
munkanapokon:
de. 8-900,
du: 16-1730

Dr. Csapó István szakállatorvos
Cegléd, Alkotmány u. 21.
Tel/fax: 53/311-920,
20/385-1141
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Horror Albertirsán

NOVEMBER 27-ÉN EGY ELÁSOTT NŐI holttestet találtak egy ingatlan pincéjében
Albertirsán. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt, egy 54 éves férfit, aki
2019 augusztusában, a reggeli órákban,
albertirsai házukban élettársával veszekedett. A szóváltás során élettársa közölte vele, hogy el akarja hagyni, amire a férfi egy
zsineggel megfojtotta a nőt. Ezt követően a
holttestet a szomszédos, üresen álló ház
alagsorában elásta. A férfi a cselekményt
követően azt a látszatot keltette, mintha
élettársa elköltözött volna tőle. Hónapokig
mesterien eljátszotta az aggódó társat, s ha
a kihallgatásán nem hoz meg egy számára
értelmetlen döntést, lehet, hogy máig sem
találták volna meg a hétgyermekes albertirsai családanya elásott holttestét.
A nyomozás során a rendőrök számára világossá vált, hogy a férfi tudhat valamit,
esetleg ő tüntethette el a nőt, ezért november végén tanúként kihallgatták. Eleinte
mindent tagadott. P. Zoltán azután ismerte
be szörnyű tettét, hogy a hazugságvizsgálaton – amihez nem is lett volna köteles hozzájárulnia – megbukott.
Ekkor tett beismerő vallomást a férfi, a szakemberek átkutatták a helyszínt, a tetemkereső kutya pedig a szomszéd épületben gyorsan megtalálta az elásott holttestet.
Fotók: Farkas Zsolt

Cserbenhagyásos gázolás

CSERBENHAGYÁSOS GÁZOLÁS TÖRTÉNT ISMÉT,
december 5-én csütörtökön este a 311-es
úton, ahol egy középkorú kerékpáros férfit
ütöttek el, majd segítségnyújtás nélkül a
helyszínen hagytak. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, az autó sofőrje azóta sem
került elő. Az ügyet a Ceglédi Rendőrkapitányság vizsgálja.

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
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Nyílt nap a kórházban

BELÉPÉS A TILTOTT ZÓNÁBA CÍMMEL harmadik pályaorientációs nyílt napját tartotta
meg a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet december 5-én, amelyen 13 és 23 év
közötti fiatalok vettek részt, szám szerint
80 ceglédi és környéki diák látogatott el az
intézménybe. A rendezvényt Hegedűs
Ágota alpolgármester nyitotta meg. Ezután
a diákok a vezető ápolók és a kórház tanulói segítségével csoportokban járták végig
az állomásokat. Műtőlátogatás, röntgenfel-

Rendőrségi nyílt nap

Fotók: Kisfaludi István

vétel készítés, laparoszkópia kipróbálása,
újraélesztés technikájának megismerése
szerepelt a programban. Ezenkívül vércukor- és vérnyomásmérést végeztek, elsajátíthatták a higiénés kézfertőtlenítés szabályait. A játékos csapatversenyt 13+1 TOTO
és Activity zárta. A csapatok az elvégzett
feladatokra pontot kaptak, összesítésekor
helyezéseket értek el, a helyezésekért ajándékokat kaptak.
I. helyen a Ceglédi Református Általános
Iskola és Óvoda „Team Zsóka” csapata
végzett, a csapat tagjai a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont felajánlásaként
belépőjegyeket kaptak az uszodába. II. helyezett a Tápiószőlős-Újszilvás Református
Általános Iskola és Óvoda Újszilvási Tagintézményéből érkezett „Hős 6-os” csapata,
III. helyen a Ceglédi Várkonyi István Általános Iskola „Fantasztikus 2xnégyes” csapata végzett.

NOVEMBER 29-ÉN DÉLELŐTT NYÍLT NAPOT
tartottak a Ceglédi Rendőrkapitányságon
érettségi előtt álló fiatalok részére. A rendezvény célja, hogy a fiatalok bepillantást
nyerjenek a rendőri hivatás mindennapjaiba
és így maguk is a rendőri pályát válasszák.
A toborzás részeként a programok között intézkedéstaktikai bemutató, rendőrségi felszerelés kiállítás, ittas és drogos állapotot
szimuláló szemüveg kipróbálása, ujjlenyomat készítés, az előállító helyiségek megtekintése is szerepelt. Délután a rendőrségen
ingyenesen osztottak láthatósági eszközöket
a lakosságnak a készlet erejéig.

PRG 33
Purgyik Pál

2700 Cegléd,
Szent Imre h. u.30.
Tel:+36-30/475-6988
Email: r1pali@citromail.hu

Müszaki
Szaküzlet

Kötőelem, csapágy,
ékszíj, iparban használt
termékek beszerzése
rövid határidővel

MADAI

Csavar-Csapágy Kft.

2700 Cegléd,
Kinizsi út 21.

Tel: 06-53/317-125,
06-53/315-259
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Hírek

Közösségben Istennel

December 8-án „Közösségben Istennel
Cegléd” néven a Magyar Pünkösdi
Egyház szervezetében hivatalosan is új
gyülekezet alakult Cegléden.

bből az alkalomból ünnepi istentiszteleten a Magyar Pünkösdi
Egyház elnöke, Pataky Albert
hirdetett igét és adta áldását a háromfős vezetőségre, D. Nagy
József egyházkerületi vezető
közreműködésével. Az eseményen más helyi egyházak képviselői is köszöntőt mondtak, de részt vettek a rendezvényen – az ünneplő gyülekezet mellett – a testvérgyülekezetek vezetői, barátok, szimpatizánsok is.
A közösség gyülekezetvezetője Krizsán
Ervin beszédében köszönetet mondott azoknak akik támogatták a gyülekezet létrejöttét,
majd a mozgalom ceglédi múltjára is kitért:
- A Magyar Pünkösdi Egyház története
2019-ben éppen 100 évre tekint vissza
Magyarországon, és a korabeli dokumentumok szerint a mozgalom már akkor megjelent Cegléden is. A Pünkösdi Egyház
egyik alapítója, Lakos József ceglédiként
az I. világháborús hadifogságból hazatérve városunkban keresztelkedett meg és töb-

Fotó: Kisfaludi István

bek közt itt folytatott missziós tevékenységet. A Pünkösdi Egyház a világméretben
fél milliárdnál is több tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz tartozik.
Magyarországon hivatalosan bejegyzett,
államilag elismert egyház, amelynek alapelvei a Biblián alapulnak. – mondta
Krizsán Ervin.
A Közösségben Istennel gyülekezet 2018
tavasza óta tart rendezvényeket, istentiszteleteket és tematikus kiscsoportos alkalmakat is. A közösségnek színes belső hitélete van, de ezen túl fontosnak tartja a város közéletébe való bekapcsolódást kulturális eseményekkel, szociális területen jótékonysági akciókkal.

Fúvóskoncert

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN december 8-án – immár 12. alkalommal – a Ceglédi Fúvósegylet adott koncertet a Református Gyülekezeti Házban. Többszázan hallgatták a felcsendülő dallamokat, Perneczky Gábor vezényletével. A műsort P. Szabó Zoltánné vezette.
Fellépett a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola énekkara is Zsenyukné Toroczkai
Katalin karvezetésével. A koncerten részt vett a város polgármestere, dr. Csáky András, és
alpolgármestere, Hegedűs Ágota is. A koncertet követően Hánka Levente református lelkész
mondott köszöntőt.
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A Mikulás Cegléden

DECEMBER 5-ÉN ESTE MEGÉRKEZETT A MIKULÁS Ceglédre is, az álmélkodó tömeg
szeme láttára ereszkedett le nyaktörő mutatvánnyal a Református Nagytemplom tetejéről. A Szabadság teret teljesen megtöltötték az izgatott felnőttek, gyerekek és
mindenkiről készült a manók csoportjával
közös fotó.

A CEGLÉD ROMA Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében tartottak Mikulás
ünnepséget a Kossuth Művelődési Központban december 4-én. A Nagyszakállú
személyesen adta át az ajándékokat a jó
gyerekeknek. A rendezvényen az ajándék
mellé műsort is kaptak a résztvevők: fellépett a roma táncház, a katolikus iskola diákjai betlehemes darabot mutattak be, de
egyéni produkciók is színesítették az estét.
NAGYKŐRÖSÖN IS TORONYBÓL ÉRKEZETT a
Mikulás: „sok száz kisgyermek gyűlt össze a
nagy napon, hogy részese legyen ennek a
csodálatos élménynek. Boldogan csillogó
gyermekszemek, mosolygó arcok, izgatottan
várakozó apróságok fogadták nagy-nagy
szeretettel a Mikulást, aki szerencsésen leereszkedett a Városháza tornyából, hogy aztán megörvendeztesse a gyerekeket ajándékokkal is. A rendezvény elején dr. Czira
Szabolcs polgármester köszöntötte a kisgyermekeket, majd a Manókkal együtt várták a Mikulást.” – tudósított a Nagykőrösi
Önkormányzati Hírek.

Nyugdíjba ment
Lovas Ottó

NEGYVENÖT ÉV UTÁN LOVAS OTTÓ a Ceglédi Mentőállomás vezetője nyugdíjba vonul.
A mentőállomás dolgozói meglepetés-köszöntést szerveztek kollégájuknak utolsó
szolgálati estéjén, ahová családja és barátai
is eljöttek. A búcsúztatást teljes titokban
szervezték meg: a Török iskolába riasztották
esethez Lovas Ottót, de ott nem sérült, hanem tapsvihar várta a
meglepett és meghatott
mentőállomás vezetőt.
Lovas Ottó 1974-1985 között mentőápolóként, majd
1985-től mentőtisztként teljesített szolgálatot a Ceglédi Mentőállomáson. 19901996 között Ceglédi Mentőállomás szakmai vezetője
volt, majd 2005-től mentőállomás vezető mentőtisztként tevékenykedett. 2006ban a Testnevelési Főiskolán egészségtan tanári diplomát szerzett, azóta aktívan részt vesz
a mentőápolók, mentőtisztek, mentőtiszt hallgatók, rezidensek, szakorvos jelöltek képzésében. Évek óta szerepet vállal az önkormányzat
munkájában, emellett pedig fontos feladatának
tartja az egészséges életmódra való nevelést, a
környezetvédelmet, és a sportot is. 45 év szolgálat után vonul nyugdíjba: ezévben munkája
elismeréséül az önkormányzattól Cegléd Város Egészségügyéért kitüntetésben részesült.

Barber szalon
Cegléden
15

Arany-hét
az Amazon
Fehérnemű
üzletben
December 16-24-ig

20% engedményt adunk

a vásárlás összegéből, ha behozza hozzánk
a csengettyűs kupont!
Kiváló minőségű hálóruhákkal,
köntösökkel, harisnyákkal várjuk Önöket!

Amazon Fehérnemű

Cegléd, Rákóczi út 30-32. a Zöldházak alatt

Abonyi fodrász sikere

MURVAI NOÉMI CÍMLAPFOTÓ versenyszámban lett ezüstérmes a Kecskeméten megrendezett Országos Fodrászversenyen modelljével. Hajas László
volt a zsűri elnöke, a
zsűritagok pedig neves
mesterfodrászok és
Európa bajnokok voltak. Összesen 90 versenyző vett részt a versenyen, Noémiék kategóriájában 12-en indultak. A közreműködő modell Czudarhelyi
Tímea volt. Pethő Zsolt polgármester is köszöntötte a fodrászt: „Abonynak, a városvezetésnek fontosak az ifjú tehetségek, számomra nagy öröm, hogy vannak olyan fiatalok, akik szép eredményeket érnek el, ezzel
is hírét viszik szeretett városunknak” – írta a
polgármester. MIABONYUNK.HU

CEGLÉDEN ELSŐKÉNT NYITOTTA MEG barber
szalonját Horváth Dávid az Avantgárd udvarban. Két éve Budapesten kezdte munkásságát, egy éve dolgozik Cegléden. Eleinte még
csak otthonában dolgozott, a baráti társaságát
nyírta, majd szájról szájra terjedt a híre, hogy
milyen nagyszerű frizurákat és szakállakat
készít. Az utóbbi időben újra divatba jött a
szakáll, így Dávid kimondottan a szakállnyírásra specializálódott. Cegléden nem volt
még ilyenre példa, ezért úgy döntött az eddigi pincér szakmáját hátrahagyva, megnyitja
első barber szalonját Cegléden, ahol a kicsiktől a nagyokig minden korosztálynak vállal
mindenféle nyírást. Miközben apának vágják
a haját vagy a szakállát, a gyerekeknek
videójátékkal biztosítja a szalon az időtöltést.
Időpont foglalás: 0670/322-0539

16

Politika

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK javaslatára Áder János köztársasági elnök felmentette megbízatása alól Kis Miklós Zsoltot, az
Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkárát 2019. december 3-ai hatállyal.
– írta meg a Magyar Közlöny.
A nyársapáti Kis Miklós Zsolt 2002-ben, 23
évesen került a politikába, és – szinte folyamatosan mezőgazdasági vonalon mozogva –
10 évvel később már kabinetfőnöki, majd al-

elnöki pozíciót töltött be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. A közgazdász végzettségű politikus 2014 júniusában került a Miniszterelnökség vidékfejlesztési államtitkárának posztjára, a 2018-as új parlamenti ciklusban azonban visszakapta az Agrárminisztérium a vidékfejlesztést, így mindezidáig itt töltötte be a vidékfejlesztési államtitkár posztját.
Kis Miklós Zsolt így búcsúzott Facebok oldalán: „Megtiszteltetés volt több, mint 5 évig szolgálni a magyar gazdákat és a vidéket! Munkánk
eredményeként sok mindent elértünk, amiért elsősorban a kollégáimnak, vezetőimnek tartozom nagy-nagy köszönettel! Odahaza azonban
most nagyobb szükség van rám a családban ill.
a vállalkozásunkban, ezért az életem másképp
fog folytatódni.”
Forrás: agrarszektor.hu

A CZIGLE EGYESÜLET KÖZLEMÉNYT adott
ki a szervezet tagjai és szimpatizánsai részére, amelyben arról tájékoztat, hogy „a
Budapest Környéki Törvényszék 60141
/2019/14 számú végzésének értelmében
Magyar Károly egyesületi elnök képviseleti joga 2019. október 14. napján meg-

szűnt. Az Egyesület új elnöke Szabó László.”
Mint ismert, az egyesület az ellenzéki pártok összefogásával és azok jelölőszervezeteként működött a helyi önkormányzati választási kampányban. A Czigle Egyesület
színeiben 5 képviselő jutott be a képviselőtestületbe. Már a kampány során is láthatóvá váltak a törésvonalak az egyesületen
belül, Magyar Károlyt a tagság menesztette elnöki tisztségéből. Erről hozott most a
bíróság végzést.

Felmentették
Kis Miklós Zsoltot

Jogerős: Szabó László a
Czigle Egyesület elnöke

Állatok és a törvények

ÁLLATOK ÉS A TÖRVÉNYEK – AVAGY MIÉRT jár
gyerekcipőben az állatvédelem Magyarországon? – címmel szerveztek fórumot a MűFotó: Krizsán E

velődési Központban. A beszélgetésen részt
vettek Potocskáné Kőrösi Anita és Keresztes
Lóránt országgyűlési képviselők vlamint Dr.
Czerny Róbert, állatvédelmi szakjogász.
A szervezők a vendég szakértőkkel keresték
a választ a kérdésekre: mit tehetnek a civil
szervezetek, a szakértők és a politikusok,
hogy az állatvédelem fontosságára felhívják
a figyelmet és hogyan lehet helyben és országosan változást elérni. A sajtóban szinte
hetente olvashatunk állatkínzásos esetekről,
ám ebben is nagy a látencia és általában az
elkövető felelősségre vonása is elmarad. Az
állatvédelemnek a jövőben sokkal nagyobb
prioritást kell élveznie. Szükség van az állattartási kultúra átalakítására és ezt csak a törvények szigorú betartatásával lehet elérni. –
hangzott el a fórumon.
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Ifjúsági párbeszéd

A FECSKE FIATALOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE a
Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület
rendezett ifjúsági konferenciát, amelynek fókuszában a fiatalokat érintő ceglédi problémák álltak. A rendezvényen részt vett Dr.
Csáky András polgármester, Hegedűs Ágota
alpolgármester és a Kossuth Művelődési
Központ is képviseltette magát.
„A párbeszéd napon a fiatalok készítettek egy
problématérképet: itt előkerültek azok témák,
amelyekkel nap, mint nap saját tapasztalataik
által szembesülnek, úgy mint az oktatás, a prevenció, a testi, lelki, szellemi fejlődés lehetőségei, a családi háttér, a városban található szabadidős lehetőségek hiánya, a digitalizáció hatásai, az információk hiánya. Ezután négy csoportban dolgozták ki a fenti témakörök közül az
általuk leginkább hangsúlyosnak gondolt területet. A kidolgozás folyamán feltárták az adott
nehézség okait, következményeit, körülményeit
és megoldási javaslatokat is tettek.” – számoltak be a fiatalok a szervezet facebookján.

Startol az AbonyApp

A TERVEK SZERINT PÁR HÉTEN BELÜL bevetésre kerülhet az a mobil applikáció, mely
kommunikációs csatornaként szolgál a város
vezetése és a helyi lakosok, illetve turisták között. – írta meg az abony.hu. A felhasználók
számára ingyenes app bevezetése szerepelt a
jelenlegi városvezetést adó Városunk Fejlődéséért Egyesület programjában is. Abony képviselő-testülete novemberi ülésén szavazta
meg a bevezetéshez szükséges anyagi forrást.
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Tiltakozás a menetrendváltozás ellen

a

Az utasok mellett több önkormányzat
– így Kecskemét, Szeged és Nagykőrös
önkormányzata – is tiltakozik a MÁV
december közepén életbe lépő új menetrendje ellen, amely a ceglédieket is
érinti, ugyanis az új menetrend szerint
a szegedi intercity vonatok nem fognak
megállni Cegléden.

vasúttársaság azt tervezi, hogy más
járatok kárára nem egész 20 perccel
csökkenti az IC-k menetidejét Budapest és Szeged között. Kecskeméten egy civil szervezet online
aláírásgyűjtésbe kezdett a menetrendváltoztatás bevezetése ellen. Cegléden korábban a Momentum megyei képviselője Varga
Franciska kampányolt a kecskeméti Szövetség a
Hírös Városért Egyesület petíciója mellett, amelyet már több mint 3000-en írtak alá. A petíciót
aláírók követelik, hogy „még a bevezetés előtt
vonják vissza a Szeged-Kecskemét-Budapest új,
utasellenes vasúti menetrendet!”
Az utazóközönség véleményének megkér-

dezése nélkül tette közzé a MÁV a december 15-től érvényes menetrendjét, amiben
menetidő csökkentést terveznek – kihagyott
állomásokkal, köztük a ceglédivel is. December közepétől a 707-es, 712-es, 723-as és
736-os IC-k ezentúl nem állnak meg csak
áthaladnak Cegléden a vasárnapi 738-as és
1733-as IC-k pedig megszűnnek.
Földi László országgyűlési képviselő is megkereste a vasúttársaság első emberét az ügyben.
„Sajnálatos módon a MÁV nem folytatott
egyeztetést a Budapest-Kecskemét-Szeged
vasútvonal menetrendi változtatásáról az
érintett települések vezetőivel, köztük sem
Cegléd, sem Nagykőrös polgármesterével. A

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

probléma megoldása érdekében levélben
fordultam Homolya Róbert MÁV elnök-vezérigazgató úrhoz. Természetesen mint a térség egyik országgyűlési képviselője állok a
rendelkezésre az ügy megoldása érdekében.” – tette közzé a képviselő.
Dr. Csáky András polgármester a Ceglédi
Panoráma fórumán arról írt: „Ma írtam alá –
többek között Nagykőrös és Kecskemét polgármestere által is jegyzett – Palkovics miniszter úrnak szóló tiltakozó levelet, mely a

f
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menetrend ilyen jellegű megváltoztatásáról
szól. A menetrend változtatás kapcsán jogszabályt is sértettek, mert nem egyeztettek az
érintett településekkel. Országgyűlési képviselőként már megéltem ilyet, az INTERCITY vonatok kapcsán. Akkor kezdetben azt mondták
cinikusan, hogy majd lassítani fognak, hogy le
tudjak ugrani. Végül sikerült elérni, hogy itt is
megálljanak a vonatok. Bízom benne Földi
képviselő úr is megtesz mindent az ügy korrekt
rendezése érdekében.” – írta a polgármester.

Állva halnak a fák!

Fasori munkálatokat végez a VÁRVAG
Nonprofit Kft december elejétől – erről
adott ki közleményt dr. Csáky András
polgármester azzal, hogy mindent
megtesznek annak érdekében, hogy
ne sérüljenek a fák, de indokolt esetben fakivágásokra is sor kerülhet.

akivágások, faifjítások, gallyazások,
a hozzá kapcsolódó szállítási munkák az időjárás függvényében várhatóan 2019. december 2-án kezdetét
veszik, és feltehetően 2019. december 18-ig befejeződnek. Rossz idő
esetén a munkák áthúzódhatnak.
Egyes belvárosi szakaszokon számítani kell
bójákkal feltüntetett parkoló, járda illetve
szabályos féloldali útlezárásokra is, valamint
bizonyos helyszíneken amennyiben szükség
van rá, előzetes bejelentés alapján, természetesen a Ceglédi Rendőrkapitányság közreműködésével teljes útlezárás is történhet.
Sajnos szemmel látható, hogy a Kossuth F.
utca, Gubody utca – Szárcsa utca közötti
szakaszán található japánakácok igen leromlott állapotban vannak. 2017. novemberében ezen fák állapotfelmérését (Fakopp
3D műszeres favizsgálat) követően a
GARDEN Faápoló Kft. elkészítette szakvéleményét a fák kezelési javaslatára vonatkozóan. A Fakopp 3D műszeres favizsgálat le-

hetővé teszi a fák törzsében, vázágaiban lévő korhadások, üregek felderítését. A szakvéleményben leírtak alapján 5 db japánakác
jelenlegi statikai, törzs illetve korona állapota (gyökérnyak és vázág korhadások
odúkkal, taplógombásodás) tükrében megtartásuk nem javasolt, mivel komoly veszélyforrást (élet- és vagyonvédelmi tekintetben) jelentenek, kivágásuk elkerülhetetlen. A többi 7 fa esetében ifjítást illetőleg
koronakönnyítést végzünk.
A tuskók az aszfalt burkolat közelsége miatt
nem kimarhatóak, csakis az aszfalt felbontásával lehet megoldani. Célszerű lenne mindezt a közterület rehabilitációja során megvalósítani. A felújítás során új fakazetták kialakítását követően egy új egységes fasor létesíthető. A Kossuth F. utca, Szárcsa utca és
a Teleki utca közötti szakaszán megkezdett
Tilia americana ’Nova’ fasort lehetne folytatni.” – írta a polgármester.
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Olvasói levél

Esti világítás a játszótereken

d

A Ceglédi Panoráma fórumában tette közzé egy ceglédi anyuka Bauman Szilvia
azt a hozzászólást, melyben megszólítja Csáky András polgármestert és felveti,
lehetséges-e, hogy a játszóterek világítást kapjanak. A város első embere utánanézett a lehetőségeknek és már másnap válaszolt a nyilvános megkeresésre.

élután 17 óra a Nefelejcs utcánál
lévő játszótér...+10fok. Játszhatnánk egy kicsit a gyerekekkel,
de alig látni valamit” – írja az
anyuka és hozzáteszi bár a fotói
nem adják vissza a valós helyzetet, „de ugyanilyen vagy még
rosszabb is a helyzet más játszótereken sötétedés után.... Csáky András polgármester
Úr! Egy ötletként felmerült bennem. Esetleg
nem lehetne 1-2 játszótérnél kialakítani 1-2
kandelábert, hogy ha már ilyen jó az idő és
hamar sötétedik valahol picit játszóterezhessünk? (…) nyilván nem minden játszótérnél
gondoltam ezt (bár van a városban ahonnan
feleslegessé vált oszlopot át lehetne telepíteni) de egy próbát megérne...” – írta olvasónk.
Csáky András polgármester egy napon belül válaszolt a felvetésre: „Az elmúlt napokban egy hölgy (emlékeim szerint Bauman
Szilvia) vetette fel, hogy a játszótereket világítással kellene felszerelni. Az érintettekkel
történő konzultációt követően választ ígértem. Oldalamon teszek eleget kötelezettségemnek és a kérdéssel kapcsolatban az
alábbi választ tudom adni:
Sajnálatos módon, a köz- és térvilágítás kiépítése nem annyira egyszerű, hogy az egyegy kandeláber áthelyezésével megoldható
legyen. Egy új oszlop vagy kandeláber elhelyezését minden esetben tervezési és engedélyezési eljárás előz meg, ami igen lassú és
hosszadalmas folyamat, továbbá egy helyszínen 1-2 kandeláber felállításának bekerülési költsége, elektromos betáplálásának

kialakítása, valamint üzemeltetése aránytalanul magas. Ugyanakkor más városokban
már vannak jó példák arra vonatkozóan, –
pont az előbb említett okok miatt –, hogy játszótereken ún. napelemes közvilágítási, térvilágítási kandelábereket helyeznek el, melyek előnye, hogy nincs szükség sem tervezésre, sem engedélyezésre, és nem igényel
hálózati tápellátást sem. Az ilyen lámpatestek üzemeltetési költsége is alacsony. Napelemes térvilágítás telepítésére árajánlatot
fogok bekérni és kedvező ár esetén támogatom, hogy a játszótéren felállításra kerüljön.
Pozitív tapasztalatok esetén pedig fokozatosan, több játszótéren is kialakításra kerülhetne egy ilyen rendszer.” – írta válaszában
a polgármester.

Őszi árpa, búza, tritikálé,
rozs vetőmagok
csávázatlan vetőmag árak: 100 Ft + ÁFA/kg
csávázott vetőmag árak: 108 Ft + ÁFA/kg
Lucerna vetőmag

Verko fémzárolt 1270 Ft/kg
100 kg feletti akciós ár: 1.143 Ft/kg

Őszi dughagymák, virághagymák
széles választékban érkeztek!
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BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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

Cegléd, Déli út 36/A

Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-12 , 14-1800 - Szombat, vasárnap: 6-1200

Kórház a város szélén…

LEVÉLBEN MONDOTT KÖSZÖNETET Cserepes
Gábor a ceglédi kórház orvosainak, ápolóinak lelkiismeretes munkájukért:
„Sokan, sokszor írtak elmarasztalót, fogalmaztak
meg kritikát, véleményt a nyilvánosság előtt okkal vagy ok nélkül a ceglédi Toldy Ferenc Kórház különböző szakellátásaival, azok minőségével, a különböző osztályokon uralkodó körülményekkel kapcsolatban. Jelen sorok megírása kapcsán a velem történtekről szeretnék néhány szót
ejteni az Intenzív Osztályon dolgozók – orvosok,
nővérek, ápolók – munkájával összefüggésben.
Úgy hozta az élet és az emberi butaság, hogy augusztus, szeptember és október hónapokban elsősorban ezen az osztályon és más osztályokon
is „vendégeskedtem” rövidebb-hosszabb ideig
sok-sok problémával, de egyre növekvő életkilátásokkal. Hozzáértők és az orvosok jó része sem
adott volna egy lyukas kétfillérest sem az életemért a sorozatosan felmerülő komplikációk miatt. Ezen az osztályon – természetesen nem kisebbítve a többiek érdemeit – hoztak vissza
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többször is és tartottak itt azzal az emberfeletti
munkával, akarással, aminek eredményeképpen
ezeket a sorokat leírhattam.
Méltóképpen köszönetet mondani ezért az áldozatos munkáért soha nem tudok, hiszen az emberi élet értéke nem mérhető semmilyen mércével, ezért csak annyit tudok mondani: … köszönöm…! A nagy nyilvánosság számára is álljon
itt azoknak neve, jóllehet a teljesség igénye nélkül, akiknek része volt abban, hogy itt maradtam
és a gyógyulás útjára léphettem. Dr. Tatár
Domokos az orvos, akinek Emberként is a legmélyebb tisztelet jár. Szarvas Szilveszter, Banai
István, Détári Dóra, Veres Kata, Tóth Anikó,
Fehérné Kónya Tímea, Koglerné Nagy Anikó,
Monori Zsuzsanna, Gyergyádes Piroska, Bezzeg
Éva, azok az ápolók, akikről ugyancsak a legmélyebb tisztelettel és köszönettel kell szólni.
Emellett maximális tisztelet és köszönet illeti a
sebészet, a kardiológiai osztály minden dolgozóját és a nagykőrösi Rehabilitációs Intézet és Kórház dolgozóit, akiket nem megemlíteni és akiknek nem köszönetet mondani méltatlan lenne.
Tisztelettel és köszönettel: CSEREPES GÁBOR”
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Új tanév - új program a Refiben
A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda a 2020/21-es tanévben 3
elsős és egy előkészítő osztály indítását tervezi.

tematikát kézzelfoghatóvá teszi, a tanulókat
játékosan vezeti be a matematika varázslatos, 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

Idegen nyelvi osztály

(angol vagy német nyelv, sakk, LEGOMatek) osztályfőnökei Lukácsiné Bíró
Márta és Törökné Veres Mária 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 ma-

beindítása. Az osztály egyik fele angol/magyar, a másik fele német/magyar két tanítási nyelven tanul. 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. A
szülő-gyermek-pedagógus szoros összefogása, együttműködése ennek az oktatási

formának számos kihívását is könnyedén
megoldja majd. Ennek az osztálynak Szalai
Anett és Kasza Ildikó 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 a két tanítási nyelvű oktatási formában, diákjai elért eredményeire méltán
büszke lehet. Szakszerű fejlesztő munkájával
járul hozzá a tanulók nyelvi fejlődéséhez.
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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 osztályunkba

Tóth Istvánné Koltai Györgyi és Szuda
Jánosné tanító nénik várják a gyermekeket.
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 >>>

Művészeti osztály

osztályfőnökök: Hajas Istvánné és Monori
Ildikó, akik fiatalos lendülettel, mosolygósan várják a gyermekeket.
Esztike néni türelme, mindenkire odafigyelő
szeretete megkönnyíti az iskolakezdést a gyermekek számára. Óráin mindenkinek lehetősége nyílik kipróbálni magát a verselésben, mesék dramatizálásában és a bábozásban is.
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mindent annak érdekében, hogy a kisgyermekeknek 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 használják 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 számíthat-

Ceglédi sikerek
gasztro-versenyen

A CEGLÉDI SZC UNGHVÁRY LÁSZLÓ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai Kisújszálláson jártak az Illéssy Sándor gasztro versenyen. A megmérettetésen több kategóriában
nyertek egyéni és csapatérmeket.
Pincér: csapat aranyérem
Szakács: egyéni 1 arany érem, 1 ezüst érem, 2 diploma, ami a
4. helynek felel meg
Cukrász: bronzérem
Eladó: egyéni arany érem, csapat 1 bronzérem és 1 diploma

nak. 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)

Velük találkoznak hétről-hétre az iskolába készülő nagycsoportos óvodások.
2019. november 12-től megkezdődtek
Sulivárós alkalmaink. Minden kedden 17
órától a leendő elsős tanító nénik által tartott játékos készségfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a nagycsoportos
óvodások, emellett angol és német nyelvű
órákat is tartunk nekik.
A foglalkozások nagyon jó alkalmak arra,
hogy a résztvevők bepillanthassanak iskolai
életünkbe, és megismerhessék a leendő első
osztályos tanítókat.
Várunk szeretettel minden régi és új érdeklődőt!
ISKOLAVEZETÉS

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

a
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Mikulás kupán a PIMI táncosai
Zuglóban került megrendezésre a Fórumház Egyesület Mikulás kupája december 8-án vasárnap.

z év utolsó versenyén indultak a
Patkós Irma Művészeti Iskola
végzős táncosai is.
Novemberben az MLTSZ Őszi
kupájáról hoztak el egy aranyérmet, most pedig a zuglói táncfesztiválon próbálták megismételni az eredményt. A Meggyfa című koreográfiával indultak el, mely néptánc alapú koreográfia
egy modernebb zenére. A ruházat sem a
néptánc vonalhoz volt közelebb, hiszen farmerban, hímzett pólóban, zakóban és karakter cipőben táncoltak a lányok. A meggyfát
egy fogas szimbolizálta, amely fel volt öltöztetve népviseletbe, kellékük pedig kalap
volt. Három órakor léptek színpadra, először
egy páros tánccal, ami mezőségi táncok vol-

tak a friss részre belassítva egy-egy figurát.
A zsűrinek ez elnyerte a tetszését, hiszen
arany minősítéssel és különdíjként Budapest
Bajnoka kupával jutalmazta. A lányok ezután következtek és a nagy izgalom ellenére
kiválóan eltáncolták a koreográfiát, melyben
a kalapokat gyors ritmusra adogatják egymás fejére. Az eredményhirdetésre egy másik teremben került sor a kategória versenyszámainak végeztével. Itt jött aztán az igazi
boldogság, hiszen a lányok arany minősítést
kaptak és elhoztak egy különdíjat, melyet a
szervezők Mikulás kupának neveztek el. A
PIMI táncosai tehát remek őszi versenyszezont zártak 3 aranyéremmel és 2 különdíjjal!
Versenyzők: Berényi Katalin, Ujvári Adrienn, Berki Fanni, Szojka Alexa Celina,
Molnár Mercédesz, Farkas Emese, Rigó
Teodóra, Zombori Bianka. Felkészítő: Majláth Árpád
Ezúton is gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk az érettségihez!
MÁR
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A 0001-es kód

A Patkós Irma Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium GIMNÁZIUMI tagozatának kódját jelenti a sejtelmes
0001-es számsor! A jelentkezési lapokon a 8. osztályosoknak ezt a tagozatkódot kell feltüntetni, ha a ceglédi Patkós Irma Gimnáziumban szeretnének
továbbtanulni!

k

alandorok kíméljenek és kerüljenek
bennünket! Csak olyan tanulók
jelentkezését várjuk, akik valóban tanulni és fejlődni szeretnének! Három tagozatra hívjuk
jelentkezőinket:
Az általános tagozatra olyan tanulókat várunk, akik az érettségi megszerzése
után reál- vagy humán vonalon szeretnének
továbbtanulni. Pedagógusi, orvosi hivatást választanának, vagy esetleg műszaki és infor-

matikai területen képzelik el a jövőjüket. A
négy év alatt személyre szabott oktatással segítjük diákjaink felkészülését! Ezen a tagozaton is kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás! Első idegen nyelvnek választható az angol, a német, spanyol heti 6 órában tanuljuk, ezen felül
az ingyenes nyelvvizsga felkészítés tovább
emeli az idegen nyelvi órák számát! Második
idegen nyelvnek lehet választani az angolt,

németet, spanyolt, olaszt, franciát, oroszt és a
2020-as tanévtől a kínait. A középszintű érettségire történő felkészítés mellett mindenkinek
alanyi jogon, díjmentesen biztosítjuk a továbbtanulásához szükséges tantárgyakból az
emelt szintű felkészítő foglalkozásokat!
A dráma tagozatra olyan diákokat várunk,
akik humán vonalon szeretnének tovább tanulni. Tanárképző szakokra, média és kommunikációs szakokra, színész vagy drámapedagógus szakra szeretnének továbbmenni.
Emelt szintű oktatást biztosítunk nekik
azokból a tárgyakból, amelyeket felvételihez
előírnak nekik. Újságok, rádiók és TV csatornák leendő munkatársai előszeretettel választják ezt a szakot. Az idegen nyelvekre
ugyanazok az ismeretek vonatkoznak, amiket az általános tagozatnál olvashattak!
A testnevelés tagozaton egyéni tanrenddel
tanulnak élsportolóink, válogatott kerettagok,
egyesületnél leigazolt sportolók. Iskolánk saját klubcsapatában teremfocival és röplabdával foglalkozhatnak diákjaink. A testnevelés
tagozaton felkészítjük őket az emelt szintű
testnevelés érettségire. A különböző helyszínek és sportcsarnokok között az iskola saját
autóbuszával vagy bérelt járművel szállítjuk
az osztályokat. A versenysport mellett nagy
hangsúlyt fektetünk a szabadidős sportokra,
a fitneszre, és az egészséges életmódra való
nevelésre. Az idegen nyelvekre ugyanazok
az ismeretek vonatkoznak, amiket az általános tagozatnál már olvashattak!
Minden tagozatra érvényes módon:
A testnevelés órákba építve néptáncot és társastáncot is tanulnak! Tanulóink hazai és
külföldi tematikus kirándulásokon is részt
vesznek, ezek a programok a tanulói jogviszonyhoz kötődő kötelező elfoglaltságok. Az
iskolában TANDÍJ NINCS!
Az elméleti oktatás helyszíne: 2700 Cegléd,
Széchenyi út 16.
Szeretettel várjuk leendő diákjainkat 2019.
november 9-én (szombat) 9 órakor BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓT és helyszínbejárást tartunk. Az értekezlet helye a
Kossuth Művelődési Központ kamara terme.
( Cegléd, Kossuth tér 5/a., 1. emelet).
ANDÓ LÁSZLÓ igazgató

Népdaléneklési verseny

Fotó: Kisfaludi István

NOVEMBER 27-28-ÁN XIII. ALKALOMMAL
tartottak Kodály Zoltán emlékére népdaléneklési versenyt a Ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskolában. Az első napon az alsó
tagozatos, a második napon a felső tagozatos
tanulók mérették meg magukat. Számos csodálatos népdal csendült fel szóló és csoportos kategóriában egyaránt. Mindenki vihetett
haza valamilyen csillogó oklevelet: a zsűri,
a dalosajkú gyermekeket arany, ezüst és
bronz oklevéllel jutalmazta.A legjobbakat
kiemelt arany oklevéllel és kupával díjazták.

Prózamondó siker
Békéscsabán

A CEGLÉDI PATKÓS IRMA ISKOLA DIÁKJAI
bravúrosan teljesítettek a békéscsabai Józsa
Mihály vers- és prózamondó versenyen.
Bognár Bence a Patkós Irma Művészeti Iskola növendéke nyerte az első díjat. Különdíjat kaptak Zsombori Katalin, Türei Márk,
Buzsáki Róbert 12. osztályos és Sárik Dániel
10. osztályos tanulók. FARKASHÁZI ISTVÁN
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Képekben

Téli mesebirodalom

CSODASZÉP FOTÓ HIRDETI a Ceglédi Adventet szervező Kossuth Művelődési Központ
oldalán, hogy ünnepi díszbe öltözött a Szabadság tér. Várja a ceglédieket a mesés karácsonyfa Szűcs Anita díszeivel és Farkas
Anita egy hozzá illő mesefalus adventi koszorút alkotott, amin az adventi vasárnapokon lobognak a gyertyák…

FÁKLYÁS FELVONULÁS IS LEHETNE, úgy állnak sort a tó körül a naplementében a Ceglédi Termálfürdő tó futókörének fényei.

TÁPIÓSZŐLŐS „LEGNAGYOBB” látványosságai
decemberben a Mikulás és Manója, akik idén
is visszatértek, és elfoglalták a törzshelyüket az
óvoda mellett. Az óriások a Faluház és Könyvtár „meghívására” érkeztek a településre.

Fotó: Lakatos Lívia

29

História

Ez történt Cegléden 100 éve 5.

a

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.

meglátogatta február 27-én és 28-án Rhédei
János népköztársasági tanfelügyelő.”

(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 9-ik szám. Czegléd, 1919.

március 2. 2. o.)

CZEGLÉDI LEÁNYEGYLET
f. hó 24-én hétfőn este hangversenyt és műsoros estélyt rendez
az Uránia mozgó helyiségében.”

„MÁRCIUSI ÜNNEP. A Czeglédi Széchényi Olvasó Egylet 1919. március 16-án d.
u. 6 órakor a nemzeti ünnep alkalmából felolvasó estélyt rendez az egylet Mária-utcai
helyiségében, amelyre az egylet tagjait és az
érdeklődőket tisztelettel meghívja az egylet
vezetősége. A felolvasás után társasvacsora
és ezt követőleg rögtönzött táncmulatság
lesz.”

szám. Czegléd, 1919. február 9-11. 2. o.).

1919. március 9. 2. o.)

(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 6-ik

„MEGHALT A VÁCI PÜSPÖK. A római
katolikus egyháznak mély gyásza van: gróf
Csáky Károly Emánuel váci megyéspüspök
hétfőn hajnalban elhunyt. A megboldogult
Czegléden is megfordult s halála széles körökben keltett
őszinte részvétet.”
(Czegléd, negyven-

egyedik évfolyam
8-ik szám. Czegléd,

1919. febr. 23. 2. o.)

„FELKÉREM mindazon építőmestereket,
akik vállalkoznának a
gimnázium épülete sarkainak kijavítására és
a felírás eltávolítására, hogy f. hó 26-án d.e.
9 órakor a gazdatanácsnoki hivatalban bővebb megbeszélés végett jelentkezzenek.”
(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 8-ik szám. Czegléd, 1919.
február 23. 2. o.)

„TANFELÜGYELŐI LÁTOGATÁS. Az
evangélikus elemi népiskola és az Appel
Amál-féle magániskola mind a hat osztályát

(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 10-ik szám. Czegléd,

„GIMNÁZIUMI TANÁROK EMLÉKALAPÍTVÁNYA. Mint ismeretes, a spanyol járvány főgimnáziumunk két fiatal tanárát, László Pált és Dr. Vajticky Emánuelt
is elragadta az élők sorából. Szeretett tanáraik emlékét
megörökíteni
óhajtván, a
gimnázium
tanulói, saját
kezdeményezésükre,
a
maguk körében gyűjtést
rendeztek s a
befolyt pénzeket érdemes gimnáziumi tanulók jutalmazására szolgáló s az illető tanár nevéről elnevezendő alapítvány létesítésére fordították. Az alapítványokhoz az
elhunyt tanároknak egyes barátai és tisztelői
is hozzájárultak. A László Pál alapítványra
1373 K 12 f., a Dr. Vajticky Emánuel alapítványra pedig 764 K 79f., folyt be.”
(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam 8-ik szám. Czegléd, 1919.

február 23. 2. o.)

>>>

„ESKÜVŐ. Gyömrey István postafőtiszt a
helybeli fiatalság kedvelt, szimpatikus tagja,
szerdán tartotta esküvőjét a ref. templomban
Sebek Erzsike urleánnyal.”
(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam11-ik szám. Czegléd, 1919.

március 16. 2. o.)

„A VOLT POLGÁRŐRSÉG KÉSZÜLTSÉGÉNEK TAGJAI közül többen még mindig nem szolgáltatták be a Nemzetőrség pa-

e

rancsnokságának a fegyvereket és töltényeket.
Ezeket figyelmeztetem, hogy a náluk levő
fegyvereket és töltényeket f. hó 20-ig, csütörtökig a délelőtti órákban okvetlenül szolgáltassák be, mert különben a legszigorúbb büntetésnek teszik ki magukat. Dr. Rorák Imre”
(Czegléd, negyvenegyedik évfolyam11-ik szám. Czegléd, 1919.

március 16. 3. o.)

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN

Tudomány

Időjárási évzáró - emlékekből

gy-egy pillanatra nézek az ablaküvegre és eszembe jut a gyerekkorom, amikor a bélelt cipőt,
meg a korcsoportos biciklit csak
csodáltam, de nem birtokoltam.
Igen, amikor Csongrádról Levelénybe irányította családomat az
akkori hatalom. Ma már nem fáj, hiszen rajtunk kívül, mindenki üldözött volt, mi aztán
nem… A vastag mohás nádtető egy melléképületen, egy-két napra szűkült fűtés a szükséglakásban, és szerencsére volt üveg az ablakban, így kedves néznivalóm volt a jégvirág. Ma szerencsére, kevesebb embernek élménye, mert fűteni tud…
Éppen december elején csak betoppant a Tél
apó és a fűtetlen helyiségek ablakát jégvirággal díszítette fel. 4-5 hete senki sem hitte a prognózisok jelzéseit: jön a hideg. És
jöhet hó is. Persze nem annyi, mint Japán
egyik szigetén, ahol a kézimunkások bizonyosan izmos emberek. Ott a hírek szerint
évente összesen 15 méteres hótömeg zúdul
le. Hallgatom a hétfői híreket, megbénult az
ország, 3-5 centiméteres hó fedte el a szemetet, a rendetlenséget és a váltókat. Mi is
lett volna, ha előtte pár nappal nem hangzik
el: felkészültünk a télre!
A nagyon hullámzó időjárást – hol hőség,
hol hideg szeles; hol hosszú szárazság, hol

Belvíz tavasszal

özönvíz módon zuhogó esők – lassan megszokjuk, de megtanultuk a száraz zivatar fogalmát is… Az átkos Rákosi-rendszerben,
ha villámlani akart az ég, azt tette és hozott
a felhő esőt, jeget. Ma meg rászoktunk a
száraz zivatarra. Ami viszont nem változott,
a sárga zivatarfelhőkkel vigyázni kell. Egy
öreg gátőrtől tanultam meg, hogy az ilyen
felhők különösen veszélyesek. Az égiek viszont 2019-ben pártfogolták a ceglédieket,
egy-két ilyen felhőalakzatot figyeltem meg
csak az idén. Bercel felől fenyegető fekete
fellegeket pedig nem is láttam, szerencsénkre. Néhány éve a pusztító jégeső pont ilyen
felhőzetből szakadt ránk. A Nefelejcs utca
egyik háza előtt díszlett, ma már csak ten-
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Aszály nyár végén

gődik egy Mandulabarack fa. Néhány évig
hozta a csodálatos termést, de a jégeső beadott neki: konzekvensen keveset kínál azóta, a levelek kb. 30 %-kal kisebbek (meg is
mértem) lettek és csak halványzöldek.
A havazások jellemzője, hogy ugyan intenzív,
ha rákezd, de nem sokáig marad meg. Vagyis
növényzetet védő szerepe kicsi, jobb eset, ha
az enyhülés és kevés eső a hóra érkezik, az
ónos eső nem okoz brutális baleseteket és
csonttöréseket. Az esőkről annyit, hogy noha
– ha „rájön” zuhog, de legtöbbször nem akkor ér bennünket, amikor kellene. A meteor
feljegyzések hiába mutatnak ki kis vízhiányt,
ugyanis nem akkor jön a víz utánpótlás, mikor aranyat érne és az őszi vetések is hetekig
a porban lapulnak. Szerencsére kevesebb a
fácán, amely előszeretettel járja a vetési sorokat. 2019 őszén késve ugyan, de jól beázott a
föld, a gabonafélék szépen keltek, maradt idő
a bokrosodás kezdetéhez.
Mégis mutatkozik azért őszi-téleleji gond,
hisz’ csak le kell ülni bármilyen vonaton az
ablak mellé. Mintegy állandó díszletként őzcsapatok nyargalásznak el felé a sínektől.
Mintha a MÁV rendelné oda az őzcsapatokat, amelyek kevésbé a vetésben, sokkal inkább a gyümölcsfák zsenge részeiben nagy
kárt tehetnek.
De van más sajátossága
az időjárásnak, hogy az esők nemcsak olykor késve vagy károsan érkeznek, hanem a
víztömeg hatástalanná válhat. Olykor mekkora szélviharok ropogtatják fáinkat, meg a
háztetőket is. Vagy a hideg esők sem ritkák.
Vagy 10-15 éve lehetett az a nyári nap, amikor legalább félszáz apró énekesmadár a ró-

mai katolikus plébánia előtti japánakác fákra menekült. A pusztító vihar nem gyakorolt
irgalmat, másnap reggel a járdasziget a madárkák temetője lett…
Persze, az igazi problémát az elemi károk, az
invazív növény- és állatfajok tömeges elszaporodása okozzák. Sokkal jobb információcserével, módszerek és eszközök sokaságával kellene az időjárási anomáliák hatásait
csökkenteni. Észre kell venni a klímaváltozás káros következményeit. A mezővédő erdősávok nem a Rákosi-rendszer hozadéka
volt, már Mária Terézia művelt kultúrmérnökei éltek a lehetőségekkel. Monorierdő léte,
sajátos, mezoklímája akkor is javunkat szolgálja, ha nem ismerjük el. Ugyancsak kénytelenek leszünk tenni valamit a jégvédő ernyők
miatti új problémák ellen
is, Gonda professzor barátommal mértük a jégháló alatti mezoklímát:
kigondolt valamit a gazda, a tudomány meg felhívja a figyelmet a miliő
módosulására.
A Szaharában pedig
újabban havazik, egy
butuska politikusunkat
elragadta a látvány: nincs itt káros felmelegedés, hát esik a hó. De van. Egy régebbi
kismonográfiában 50 éves ceglédi évi középhőmérséklet adatokat mutattam be. Ma a
mérőműszerek +1,1 fokot mutatnak középhőmérsékletben, a csapadék elmaradása 27
% körüli. Állíthatja akkor az ember, nincs
változás ???
ESDÉ

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!

Az oldal megjelenését a Túri

Poliklinika támogatja.

Cegléd, Ady Endre u. 16.
Tel.: 53/310-318

Egészségügyi látlelet a doktortól

m

Megérkezett a téli időjárás és vele a
felső légúti megbetegedések, valamint
az influenza szezonja. A védőoltások
szükségességéről és más egészségügyi
kérdésekről beszélgettünk dr. Túri
József háziorvossal.

eglepő, de praxisomban
azt tapasztalom, hogy az
évek folyamán csökken
a védőoltásokat igénybe
vevők száma. Az influenzaoltás nagyobb körben ingyenes, például a krónikus betegek és
kismamák körében, mégsem veszik igénybe
elegen, pedig a járvány mértékét meghatározza, mennyien terjesztik a kórokozót –
kezdi a beszélgetést a háziorvos, aki már 85.
életévében jár, de még mindig fogadja rendelésén a betegeket. –
Mindez annak ellenére így
van, hogy pozitívak a tapasztalatok a megelőzés
tekintetében és folyamatos
a tájékoztatás is a médiában és az orvosi rendelőkben. Az igénybe vevők száma csökkenésének oka nem elsősorban az oltásellenes lobbi, hanem a rohanó élet: az emberek nem törődnek az egészségükkel, csak akkor, amikor már komoly problémák vannak. A másik probléma, hogy jelentősen megemelkedett egyes védőoltások ára.
- Melyek azok a védőoltások, amelyek beadásával jelentős életminőség javulást tapasztalhatunk?
- A HPV méhnyakrák elleni védőoltás az általános iskola 7. osztályában a lányok részére ingyenes, de én ajánlom a felnőtteknek is
és nemcsak nőknek, hanem férfiaknak is,

mert egyéb daganatok ellen is hatásos. A Hepatitisz A és B elleni védőoltás szintén nagyon fontos, a C típusú fertőzés ellen még
nincs védőoltás. Ajánlom még a tüdőgyulladás elleni védőoltást is. Természetesen a külföldi utazások előtt – különösen Afrika és
Távol-Keleti országok – érdemes a célországban ajánlott védőoltásokat is beadatni.
Hippokratész véleménye örökérvényű: jobb
megelőzni a betegséget, mint kezelni. Ehhez
nyújtanak segítséget a szűrővizsgálatok is.
Magyarországon népbetegségnek számítanak a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség. A megelőzésben a testsúly
csökkentése mindenképpen fontos tényező
lenne: sokat kell mozogni és egészséges étkezési szokásokat bevezetni, már ezzel a két
lépéssel jelentősen javul az életminőség.
- Konkrétan mire gondol az egészséges étkezés kapcsán?
- Nemrégiben voltam egy konferencián, ahol
elhangzott: az antibiotikumok 80 %-át az állatgyógyászatban használják fel, a maradék
20 % az emberé! Gondoljunk bele, hogy ez
az állatokban nem bomlik le, hanem amikor
levágják, akkor utána megesszük! Az előadó
tanárnak kérdéseket is lehetett feltenni, megkérdezték tőle, mit evett ma ebédre. Azt
mondta csirkepaprikást, de nem boltban vá-
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sárolt húsból, hanem az általa otthon nevelt
háztájiból készültet. Ugyanez igaz a zöldségre és gyümölcsre is, ellenőrizetlen módon
permetezik a növényeket és mi elfogyaszszuk! Sokkal tudatosabban kellene étkezni és
biztos forrásból beszerezni az élelmiszereket,
vagy elkezdeni magunk gazdálkodni, hogy
tudjuk, hogy mi kerül a tányérra.
- Milyen aktualitások jelentenek problémát
az egészségügyben?
- Ma már a várakozási idők hosszabbodása
hihetetlen mértéket ölt. Már az előjegyzési
idő megnyitására is időpontot kell kérni! A
másik jelentős probléma az egészségügyben
a dolgozók tömeges elvándorlása külföldre.
Nem lehet hibáztatni őket, ma a sportolók
sokkal jobban megbecsültek társadalmilag
és anyagilag, az egészségügyben dolgozók
pedig ha meg akarnak élni, elhagyják a
szakmát. Fontos lenne megemelni az ellátásra fordított összeget, ez a pácienseknek és
az orvostársadalomnak is érdeke. A gyógyítás lenne a feladatunk, de nincs rá idő a ránk
kényszerített, többoldalas adminisztráció
miatt, betöltetlen állások, ágyak, rendelések

ZEISS DriveSafe
szemüveglencsék
Vezessen
biztonságosan!

megszűnése – ez jellemzi ma az egészségügyet. Változtatásra van szükség!
- Ön egy emberöltő óta gyógyítja a betegeket, milyen tendenciaszerű változásokat tapasztal a megbetegedésekben, mondjuk az
50 évvel ezelőttihez képest?
- Megszaporodtak a szív- és érrendszeri megbetegedések és mindez a hajtásnak, a stresszes
életmódnak köszönhető. Az agyonhajszolt, időhiányban szenvedő, felgyorsult világunkban
egyre több az ilyen jellegű megbetegedés. Viszont sok az új eljárás, például a kardiológiában
és új gyógyszerek jelentek meg. Ma már a pénz
meghatározó: a drágább gyógyszerekkel kezelhető több, korábban súlyos kimenetelű betegség,
de például a nyugdíjból élők nem engedhetik
meg maguknak a magasabb színvonalú egészségügyi ellátást. Nem helyes, ha az anyagiak határozzák meg, hogy valaki milyen minőségben
él. Én Hippokratész szavait tartom mérvadónak
és ennek szellemében dolgozok, aki azt mondta: orvosként az a feladatunk, hogy mindent,
ami rajtunk áll megtegyük a páciensekért, tiszteljük a nagy elődöket és a megszerzett tudásunkat átadjuk az utódainknak.

-20%
DriveSafe lencse
+

-50%
szemüvegkeret
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Gondolat

„Szép jel és szép csillag”
(Népi strófákban)

népköltészet az igazi költészet”
– lelkesült Petőfi Arany Jánosnak írt első levelében. (1847.
február 4.) Ezért fölemelő élmény keresni és találni (!) benne
őszinte, mély lélekből fakadó érzéseket. Egyszerűeket, természeteseket, emberieket. Ezek a versek a beszélt nyelv stílusában íródtak, – ami a „szerző” (a nép) szívén, az a száján… Nem a
tanultság a forrás, hanem a
szinte gyermeki világlátás. Népköltészet a műköltészet mellett? Búzavirág a gabonatáblán. Egy
csokor égvirág a „Szent
Fiú” eljövetelére.

HELYKERESÉS
Szűz Mária „Hol szülesse
meg szent fiát?
Szállást keres a szent család.”
Megszólal a megszánó szeretet:
„Szállásunkat mi megosztjuk”.

SZÜLETÉS
„Betlehem, Betlehem, a te határidba
Érkezett Mária rongyos istállóba
Egy angyal újságot hirdetett:
Kis Jézuska megszületett.”
Szegény! – szánja a szegény azonosulva,
hisz’ csak rongyos istállóba jutott. Filmszerű a vers szerkezete; a vágás, a montázs
technikája jelenik meg: istállóban – gyermek, a szül(et)és történéskockáját „kivágták”. Az újszülöttet a szegény nép magához
tartozónak tekinti:
„Cifra, pompás palotát megvetett,
Rongyos istállóba született.”

JÁSZOLBAN
Együttérzésből fakad a sajnálkozó méltatlankodás. Noha Jézus Isten fia:
„Nincsen neki aranyos nyoszolyája,
Aranyból szőtt pólyácskája,
Bársonyos vánkocskája.”
A jobbra méltóságot és a szeretetet fejezik ki
a becéző szavak (pólyácska, vánkocska) és
a jelzők (aranyos, aranyból szőtt, bársonyos). Mária gyöngédsége pótolja a hiányt:
„Aludj, mennyei virágom,
Jó illatú rozmaringom!”
Az imádat metaforái, lélekvirágai ezek. A
csillag szókép is a kis Jézust jelöli:
„Szép jel és szép csillag”. (Miként:
„láttuk az ő csillagát napkeleten.” Mt 2,2)

ÖRVENDEZÉS
„Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek…!”
A nép ősi éhségét az ünnepen
vígan csillapította:
„A jó barátok beszélgetnek,
A kolbászok sisteregve sülnek.”
Az ember testvére a természet, ezért az is
vele örvendez:
„Énekelnek a madarak,
Vigadnak a vadak
Hideg télben.”
A meglepő ellentét (télen vigadó állatok) az
örömhír fokozását szolgálja.
FOHÁSZ
Kis Jézuska
„Jelen légyen színünkben,
Hadd lakjék szívünkben!”

KOLTÓI ÁDÁM
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LÁNG
FÉNY
VILÁG

d

KÉP-ÍRÁS

Gyertyaláng: az ünnep eljövetele
Őrláng: a hit vigyázója

Lángvirág: a szeretet üzenete
Fénykör: a család átölelése
Fénylélek: a szent jelenése
Dicsfény: a hála látomása

Napvilág: a születés kiragyogása

Mécsvilág: az emlék fellobbanása

Szemvilág: az oltalom bizonyossága

„Én vagyok a világ világossága…” (Jn 8,12)
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Gondolat

Egy kalap makk

éhány hete, amikor készülődtem az ovisok kiállítására különböző anyagokat, tárgyakat
gyűjtöttem össze. Így kerestem
elhagyott csigaházakat, csempét, hulladék léceket, kisebb
méretű üvegeket és vadgesztenyét. Gondoltam kimegyek az erdőbe is makkot szedni,
de az egyik lányom javasolta menjek a
Gubody parkba, ott is van tölgyfa, mivel 28
éve az ovis csoportjukkal ők is ott gyűjtöttek makkot.
Ki is mentem a parkba, az egyik
padon három fiatal
srác
ült.
Megkértem
őket segítenék-e megkeresni a
makkot nevelő fákat,
mivel az én lábam már gyenge. Elindultak a
park minden irányába, én meg azt gondoltam, lehet, hogy lelépnek, de nem így történt. A srácok 5 perc múlva visszajöttek a talált terméssel és mutatták melyik irányba
menjek, így nem kellett az összes fát körbe
járnom. Elbúcsúztunk, ők mentek az állomásra én viszont haladtam az egyik tölgyfa
irányába, ott szintén pár diák ült az
okostelefonjukat nézegették. Megszólítottam őket, segítenének-e makkot szedni, az ő
derekuk még jobban hajlik. Mindannyian eltették a telefonjukat és felugrottak a padról,
szívesen és gyorsan teleszedték a sapkát
makkal. Mindegyik ifjúnak köszönöm a
hozzáállását kérésemhez, így ezek a makkok is felhasználásra kerültek a kiállítási tárgyak elkészítésénél.

A kiállításra első nap a Deák utcai óvoda érkezett, a vezető óvónő megkérte a gyerekeket álljanak az elé alkotás elé, amelyik a legjobban tetszik nekik és mondják el miért. A gyermekek
kedvesen és őszintén válaszoltak, a sok közül
kettőt kiemelek: egy kisfiú azért választotta a piros-fehér-zöld színű tojást, „mert magyarok vagyunk”. Egy másik nagycsoportos kislánynak
mondta az óvónő: te tudsz már olvasni, ő azt választotta, amihez színes szöveg volt írva szívecskékkel körberakva és felolvasta: „Sokáig
dobogjon a kis
szívetek.” Mikor felolvasta
az enyém is
gyorsabban
vert. Úgy éreztem jól sikerült
a kiállítás, melyet sok mosolygós óvodás látogatott
meg. Íme egy
kép: tudtommal a Lövész utcai óvodába jár az elefánt előtt
álló kislány. Köszönöm a kiállításon megjelent
óvodáknak, hogy elhozták a rájuk bízott gyerekeket. Mindenkinek Kellemes Karácsonyt és
Boldog Új Évet Kívánok! JÓZSI BÁ’

Luc, ezüst és
normand fenyők
minden méretben
kedvező áron eladók!

Cegléd, Bezerédi u. 34.
Tel: 53/311-448
Nyitva tartás:
minden nap 7-20 óráig

h
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Zene

És újra GigaSztár

a jól számolom – és miért ne
számolnám jól – tizenegyedszer olvastam a plakátokon, tizenegyedszer legyintettem rá,
(ej, elég nekem az X-faktor a
tévében) és tizenegyedszer voltam ott pontosan 10-kor a Kamarateremben,
hogy végignézzem az ifjú tehetségek vetélkedését (mert azért ez mégis csak más).
„Ahol éneklést hallassz, állj meg. A gonosz
emberek nem dalolnak.” – jutott eszembe az
idézet, amikor a színpadon egymást váltották a gyönyörűen éneklő gyerekek és felnőttek. A legfiatalabb 9 éves volt, a legidősebb
éppen betöltötte a hetvenet.
Az egész országból jelentkeztek a versenyre,
de mi az, ami évről évre ennyi embert, régieket és újakat idevonz. Mi az, ami miatt úgy érzik: itt kell lenniük. Aztán egy elkapott mondat adta meg a választ: „mert ez nem csak egy
verseny, ez egy találkozási lehetőség olyan
emberekkel, mint amilyenek mi vagyunk.”
És ezek a gyönyörű lelkű emberek olyan erővel, olyan tisztán, olyan meghatóan énekeltek, hogy nemcsak a közönségre voltak hatással, hanem a sokat próbált, szigorú zsűri-

nek is elakadt a szava. A zsűrinek – Dr. Kiss
Mihályné, Csiszár Ágnes, Kecskeméti Ágnes
és Ecsedi Péter – akik a tervezett 10 fő helyett 18-at juttattak a döntőbe, ezzel további
lehetőséget adva a 3 kategóriából kikerülő élmezőnynek, hogy majd a döntőben bizonyíthassák tudásukat, ahol Csengeri Attila, az
Operett Színház művésze lesz a zsűri elnöke.
Ugyan nem vagyok jogosult ítélkezni, de én
azt mondom, ez már nem verseny lesz. Hiszen hogy lehetne igazságosan dönteni,
hogy hasonlíthatnánk össze az almát a körtével. Itt mindenki jó, ki ebben, ki abban…
Egy biztos: aki eljön a december 21-én 10 órakor kezdődő döntőre a Kossuth Művelődési
Központba, személyesen is meggyőződhet erről.
Én biztos, hogy ott leszek és vörösre tapsolom a tenyeremet… mert megérdemlik.
A döntő résztvevői: Szabó Petra, Van der
Burg Eleonor, Juhász Botond, Horváth Gergő,
Orgován Dorina, Petre Ricard, Czine Eszter,
Theodor van der Burg, Oláh Maya, Kaszab
Tamás, Tóth Nikoletta, Szabó Bettina, Csikós
Zsuzsi, Fehér Richárd, Nagy A. Betty, Rózsa
Viktor, Schwer Michelle, Tigli Hande Tímea
S. PETRÉNYI JUDIT
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Ember

Sebzett szárnnyal, csillagfényben
Láttatva kell megmutatni a láthatatlant
is. A lélek világát is; „egy képben talán
csak, s csupán a lényeget”. (Radnóti) Ezért
idézem föl Sütő András lírai, általam
most szimbolikusan értendő történetét.
(A lőtt lábú madár nyomában) Madárnézőben járt
az unokájával a Hargita alján. Suhanó
szárnyúak szálltak fönn a fényben. Ám
az egyik sebzetten „földet érintve megbillent, fél szárnyra esett, majd …”
Majd megtudjuk az okot és a folytatást
Soltészné Lédeczi Judit zenetanár,
karnagy testi és lelki rapszódiájából.

c

sak többszöri kérésemre vállalta a beszélgetést. Felidézni a fájót? Repülésre
bírni a sebzett szárnyat? De ez – biztatom – a nagyon sikeres életpályának
csak egy – igaz, drámai – szakasza. Ismerem őt (ifjak bámulta miniszoknyás
korától), követtem a sorsát, ezért értem a ki nem
mondott gondolatait is, tekintetéből találom
meg szavaimat. Mert bizonyos témáról óvatosan fogalmaz, visszafogott hiánnyal. Ezt én pótolom, írom a magamét, - nem a nevében, hanem az őt tisztelő szándékom szerint.
FELSZÁLL
(„Ha felröppen, a villanó szárnya bíbor színeket vet.”)
Pedagógiai, művészi törekvéseit Kodály Zoltán
bölcs célzata határozta meg: „Zene nélkül lehet
élni, ahogyan a sivatagon keresztül is mehetünk, de mennyivel jobb a virágos rétet járni!”
Ezt járta, járja. Ősei ihletében. Lédeczi Sándor
zongorakészítő mester hangszerein tanított Liszt
Ferenc és Erkel Ferenc a Zeneakadémián. Édesapja, Lédeczi Béla kántortanító volt, tőle hallot-

Fotó: Kisfaludi István

ta: „Nincs szebb dolog a világon, mint énekelni”. Judit zongorázni, majd csellózni tanult a zeneiskolában. A debreceni zeneművészeti főiskolán gordonka-szolfézs szakon végzett. Énekelt a híres Kodály-kórusban. Csellótanárként
tanított negyven évig. Büszke arra, hogy hét növendéke sikeres a zenei pályáján. A gimnáziumban eleinte óraadóként, majd 2000-től főállásban tanította az éneket. 1976-ban nagy ötlete
támadt két gimnazistával, Csordás Klárával (ma
Párizsban él, Európa-hírű énekművész) és
Balogh Erikával (színésznő): elindították az
Éneklő Osztályok versenyét, amelyre ma is külön napot szentelnek, ez egyedüli az országban.
Szinte égig emelő szárnycsapás a gimnáziumi
leánykar 1980-tól. A siker számokban: 18 országban léptek fel, 22 nemzetközi versenyen,
54 díjat kaptak. Cegléd és a Kossuth gimnázium hírét vitték és hozták. Csak néhány dicsérő
zengzetet emelek ki. Hollandia (1991.): „Itt ma
angyalok énekeltek!” – írta az egyik zsűritag.
Powell River (Kanada, 1994.): ugyanez a mondat hangzott el. Llangollen (Wales, 1995.,
1998.): győzelem a női karok kategóriájában.
Linz (Ausztria, 2000): olimpiai bajnokok 60
nemzet 350 kórusa között. A „lányaim” (így
említi mindig őket) az örök ifjúság eszményét
jelentik számára: a tehetség, a szorgalom és a
szeretet harmóniáját. Karvezetése alatt közel

hétszáz lány énekelt a
kórusban.
Követte
nagy tanítója, Gulyás
György mély emberségű intelmét: Egyetlen próbát sem lehet
dicséret nélkül befejezni. A tanárnő így
fogalmazza meg pedagógiai és művészi
lény(eg)ét: „A lelkem
dalát is átadom a lányoknak, ezért a szemem vezényel elsősorban”. A zenei nevelésben méltatóan említi a Kodály Zoltán-i
teóriát: Hogyan lehet
megszerettetni a zenét
a gyerekekkel? Kilenc
hónappal születésük
előtt – az anyával. Később hozzátette: sőt,
az anya születése előtt
kilenc hónappal…

VIP
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JOGOSÍTVÁNY
Decemberben is megéri nálunk tanulni!

Vedd át személyesen KARÁCSONYI
ajándékodat: egy névre szóló V.I.P. kártyát!
A karácsonyi V.I.P. kártya minden („B” kategóriában) beiratkozó
tanulónkat egyedi kedvezményre jogosítja:

29.100 Ft értékben!

FENN SZÁLL
Nálunk nem kell hónapokat várnod a vezetésre,
(„…hosszan énemert a autósiskolánkban Cegléd legnagyobb oktatógárdája vár!
kelj!”)
C, C+E vagy D kategóriás jogosítványt szeretnél?
Azt hittem, nehéz kérdést teszek fel: Mit
Nálunk megszerezheted, és a GKI képzésedben is segítünk!
tart zenei élete csúcsMorvay Autósiskola, ahol TE vagy a legfontosabb!
pontjának? Sóhajok
után, halkulva és megCegléd, Rákóczi út 13. Tel: 06-30-597 7478
hatódva, rejteni kí„B” VSM gyak: 52,51% VSM elm: 43,3% ÁKÓ: 118,66% KK: 240.600.vánt, de előcsillanó
könnycseppekkel válaszolt.
gyógyulásomhoz” – erősíti ezt fényesedő hangA sors nagy drámaíró. Megteremti a váratlan gal és mosollyal. Utána sok gratuláló telefonhífordulatok feszültségét. Letaszítást és föleme- vást kapott neves zenei szakemberektől, s újlést. Lesújtást és felmagasztalást. Majd sűrít: sö- ságcikkek lelkendeztek róla. De megint drámai
tétségben fényt ad.
fordulatot írt a sors dramaturgiája. Mélyből a
Csütörtök. Kórház, őrző, infarktus… Vasárnap magasba, majd néhány hét múlva váratlanul…
fellépés a Zeneakadémián, az ország legjobb három kórusát kérték fel. Mi legyen? Madárröpte
SZÁRNYSZEGÉS
szélirány nélkül? A betegágyáról kérte, biztatta
(„Szárnyával csapkodó, hófehér ijedelem”)
a lányokat, menjenek el, karnagy nélkül énekel- 2017. január. A kórházból szinte azonnal bejenek. A koncerten a menye tartotta a telefont, ő ment a gimnáziumba köszönő-köszöntő délaz intenzív osztályon hallgatta élőben (!) a lá- utánt szervezni a kórusnak a bravúros kiállásért.
nyokat. Az óriási sikerüket. „Állítom, ez az él- Az irodába hívták: „Jött egy levél Budapesmény nyolcvan százalékban hozzájárult a tről…”. Mint nyugdíjas nem >>>
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alkalmazható tovább. A tanév közepén. „Jogszerű, abszolút értettem, a tanítást abba kell hagynom. De a kórus…?!” – rezzen meg még most is
az arca. Engedelemből szeptemberig találkozhatott a lányokkal, de jött a hivatal hivatalosan érzéketlen végső verdiktje: tovább a kórust sem…
A tanárnő tekintete elhomályosul, nem abból olvasom ki az ágáló kérdéseket, együttérzésem fogalmazza meg. A hatalmas sikerek, a nemzetközi hírnév, negyven év tapasztalatkincse után –
menjen? (Elismerései közül néhány: Az év embere, Gubody-díj, Liszt Ferenc-díj, Cegléd díszpolgára, Czigle-lánc.) Ki harcolt érte és a kórusért? A sikerükben jó fürödni, az elsodró árból
kimenteni nem jogszerű? A jog sajog… A lelke
még lelkesen zenél, „a kórust vezettem volna
még!” Megnyugodva folytatja: „Bízom benne,
hogy megőrzik a gimnáziumban a karéneklés
nagy hagyományát és az általunk teremtett értékeket. De ehhez idő kell.”

TOVASZÁLL
(„Még, még! – újabb zenét.”)
Minden baj nyomában gyógyító idő jár. Mi tereli? „A munka, a kórus életem legnehezebb
időszakain mindig átsegített. Így történt férjem
halálakor is. Közvetlen utána nemzetközi hangversenyre kellett mennünk. A fiam is biztatott:
Anya menj, ezt Apa is így szeretné! Laci ugyanis nagyon kedvelte a kórust, ismerte mindegyik
lány nevét. Én olyan típus is vagyok, hogy a cél,
a ráció legyőzi az érzelmet” – vallja.
S mégis állhat kórus előtt! Alapítója, majd
2000-től karnagya a Kardos Pál Pedagógus
Énekkarnak, amely vezetése alatt Hangversenykórus minősítést kapott. „Van még erőm, még
vagyok! Aranyosak a kórus tagjai, jó velük dolgozni, szép eredményeket értünk el. Például
nemzetközi
versenyen
(Wernigerode,
Németország, 2003. ) kategória győztesek lettünk. ” Vannak feladatai a Kórusok Országos
Szövetségének (KÓTA) megbízásából, sokat
zsűrizik szerte az országban. „Tudod, addig
élek, amíg céljaim vannak” – állítja hivatásához
hű állhatatossággal.
Családja soha nem hagyja magára. Laci fia és
Judit menye figyelmesen óvják. Unokái hangja dal a lelkében. Most több ideje van az
egészségével foglalkozni, úszni és tornázni
jár. Vissza-visszanézi a kórus szép pillanatait

Fotó: Kisfaludi István

képfelvételről a bizonyosság miatt: „Érdemes
volt ennek és így élnem!” Néha alkalomszerűen találkoznak nála az „egykori” lányai, énekelnek és felidézik közös emlékeiket.
Gyermekkori élménye: esténként kiült a szüleivel a lombos fák alá, s nézték a csillagokat. „Ma
is így teszek, de emberekben is keresem a vezérlő csillagot. Megláttam egy ragyogót:
Kodály Zoltánt. Személyesen találkoztam vele
debreceni kóristaként, puszit is kaptam tőle” –
ujjai érintik az arcát.
A nagy mester temetésén a Kodály-kórus is énekelt. Jött egy fejkendős asszonyka kis fehér batyuval. A rendőrkordon útját állta. „De aranyoskáim, Erdélyből érkeztem, onnét, ahol ő dalokat
gyűjtött. A falu népe küldi ezt a földet, hogy tegyék oda…!” Csendben szétnyílt a sorfal.
- Mondj egy dalt, amelyből szíved-lelked szól.
- Kodály: Esti dal. A leggyönyörűbb magyar
népdalfeldolgozás. Minden koncertünkön elénekeltük. Külföldön is – ahol nem értették a
szöveget – könnyet csalt az emberek szemébe.
Lányaim angyali hangja az utolsó pillanatomig
elkísér. Hallom – látom! – őket, csillagfénylőn.
- Te, a sikeres karmester a saját életedet is vezényeled?
- Inkább a szerencsés csillagzat, amely tehetséget, lehetőséget és jó embereket adott nekem. S létem krédóját: „Nem kell az abszolút
tökéletesre törekedni, de legyenek tökéletes
pillanatok!” (Gulyás György) „A zene lelkem
lélegzetvétele, s egyszersmind imádságom és
munkám.” (Liszt Ferenc)
S mi történt a lőtt lábú madárral? Tovább száll
„Énekelni – leszállhatatlanul”.
KOLTÓI ÁDÁM
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In memoriam

Elhunyt Markovics Ferenc

c

December 8-án, életének 84. évében
Budapesten elhunyt Markovics Ferenc
Balázs Béla-díjas fotóművész, fotóriporter, Érdemes- és Kiváló művész.

egléden született 1936. november
10-én. Gimnazista diákként lépett
be a ceglédi kultúrház fotószakkörébe. 1955-ben hazai, 1956-ban pedig már nemzetközi kiállításokon
vett részt. A további, hatszáz hasonló tárlaton és pályázaton később félszáz különböző érem-, tárgy- és pénzdíjat nyert.
Eredményei elismeréseként 1966-ban tagjai
közé választotta a Photographic Society of
America és két évvel később 3 Csillagos Kiállító címmel tüntet- Fotó: Kisfaludi István
te ki. 1968-ban felvették a Magyar Fotóművészek Szövetségébe. 1977-től a
MNK Művészeti
Alapjának (utóbb
MAOE) tagja. Sorkatonai szolgálata
idején bevezényelték a Határőr című
képes hetilap szerkesztőségébe, ahol
fotóriporteri, majd
rovatvezetői feladatokat látott el. 1958ban felvételt nyert a
Magyar Újságírók
Országos Szövetsége fotóriporteri szakosztályába. 1969–1986 között a MAFILM állófotósa, 52 játékfilm, nemzetközi és televíziós produkció munkatársa. 1986-ban visszatért az újságkészítéshez, 1990-ig, a lap megszűnéséig a Film Színház Muzsika művészeti és képszerkesztője. Ezután szabadúszó,

1994-95-ben a Reform magazin képszerkesztője. A 60-as évektől jelennek meg írásai fényképészeti kérdésekről és a pályatársakról. A Fotóművészet folyóirat szerkesztő
bizottságának tagja. Portréi, tájképei, szarkasztikus zsánerfotói egyaránt jók. Mintegy
hatvan képzőművész kiállítási katalógusának, illetve a róluk szóló könyveknek fotóanyagát készítette el. A Magyar Szépmíves
Társaság alapító tagja. Jazzfotói elismeréséül, megalakulásakor a Magyar Jazz Szövetség soraiba választotta.
Tisztségei: 1986-tól tagja a MFSZ elnökségének (vezetője volt az Etikai, a Felvételi, a
Művészeti, a Jelölő Bizottságnak és az
Escher Károly Alkotócsoportnak). 1990: a
Magyar Fotóriporterek Kamarájának
(utóbb: Társaságának) alapítója, egy
cikluson át alelnöke.
1992–99: a MAOE;
1993–2000:
a
MÚOSZ választmányainak tagja. 1998tól a Hungart vezetőségében dolgozik.
2001–06: A Sajtófotó Alapítvány kuratóriumának elnöke.
A Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Szakmai Kollégiumának 1999–
2001 és 2007–2009
között tagja.
Szülővárosával Cegléddel haláláig erős maradt a kapcsolata, a Ceglédi Fotóklub tiszteletbeli elnökeként aktívan tevékenykedett.
Idén augusztusban még jelen volt képeivel
az éves munkát bemutató kiállításon. Emellett 2006-tól 2016-ig a Cegléd Barátainak
Forrás: artportal.hu
Köre elnöke volt.
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Alkotók

Ha december, akkor kiállítás...

é

Ahogy évek óta, úgy most is, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola tanulóinak kiállítása nyílt
meg az Advent elején a Kossuth
Lajos Gimnázium dísztermében.
November 30-án Máthé Klára építésztanár nyitotta meg a tárlatot.

rdekes volt Máthé Balázs képes
beszámolója, aki a „Végzős diák” országos tanulmányi versenyen első díjat nyert:
„Saját, 9-10-11-es, építészet szakos diákjaimmal igyekszem olyan
projekteket is szervezni, ami nem csak gyarapította ismereteiket, hanem finomítja kézügyességüket, pontosságukat, fejleszti képességüket a csapatmunkára. A régészek által eddig beazonosított legrégebbi, erdélyi templomi
tetőszerkezetek közül négyet választottunk ki.
Megismertük a kormeghatározási módszert,
tanulmányoztuk a szerkezetet felépítési és statikai szempontból és végül a rajzok alapján
modelleztük ezeket. Külön elkészítettük nagyobb léptékben a szaruállást is, kifaragva a
csomópontokat, végül eredeti módon, ragasztó nélkül állítottuk össze, mint több száz éve

az ácsok. Meggyőződésem, hogy a környezet
és történeti fejlődésnek ismerete alapozza meg
az alkotói egyéniség és jellem kialakulását.”
A projektbeszámolókat látva elgondolkodtam:
- Történelmi hűség? Igen, mert több száz
éves templomokat tanulmányoztak, pontosan, ahogy azt eredetileg megépítették.
- Kreativitás? Igen, mert az eredeti ácsmesternek
is kellett törni a fejét, hogy statikailag hogyan
oldja meg szögek és ácskapcsok nélkül a tetőszerkezetet, ami mellesleg hatalmas méretű.
- Hazaszeretet? Igen, mert a Csíkszeredán élő
magyar emberek ősi magyar templomának modellezéséről van szó, ami olyan lehetett diáknak
és tanárnak, mintha őseik igazi, valóságos, történelmileg nyomot hagyó igaz gondolataiba kerültek bele és ebben a gondolatkörben foroghattak mindaddig, míg a projekt tartott.
- A munka megszerettetése? Igen, hiszen
olyan feladattal foglalkozhattak a tanulók,
ami kedves volt számukra, valóságos és látványosan eredményes.
- Esztétikai nevelés? Igen, hisz lakóházaink
tetőszerkezetei – érdemes utazásaink során
megfigyelni – rendkívül változatosak, mert
az emberek otthonainak védelme nemcsak
szükségletként jelenik meg, hanem esztétikus alkotásokként is. Ebből tanulhattak a
csíkszeredai tanulók, nem csupán könyvek-

ből és porosz módszerű tanítási módszereken át elméleti oktatásokból.
- A tudás megszerzésének egyedüli hatékony
módszere? Igen, mert valódi tudássá válhattak a cselekvésbe belekerülve a famegmunkálás módszereinek megismerésétől kezdve,
a történelmi utazásokon keresztül, a megvalósult alkotás öröméig, az ácsmunka szépséges és munkás lépései.
Láthatunk még a kiállításon szakmailag kiváló portrékat, csendéleteket, amelyek egyedi színvilágokba repítik a nézőt, kísérleteket
a pointilista alkotási módszer segítségével,
utcarészleteket korunk rohanó világáról,
gyermeki lélek-gyöngédséggel megörökítve
és Vorzsák Gyula festészet szakos tanár irányításával készített szatirikus grafikákat is.
Összegezve: a kiállítás nem egyszerű képbemutató, hanem olyan komoly munka lenyomata, tükre, ami méltón mutatja a csíkszeredai
Nagy István Művészeti Középiskola tanárainak és diákjainak munkálkodását a múlt macskakövein áthaladva a mai Csíkszereda magyarkoptatta aszfaltjaiig. KISZELY MARGÓ

A megszokott

szolgáltatásokkal
és decemberi árengedménnyel
várunk minden kedves
visszatérő és új vásárlónkat!

Békés, boldog ünnepeket
kívánunk szeretettel!

BRILL CEGLÉDI ÉKSZERHÁZ KFT.

Cegléd Pesti út 1.

Email: brillkft@gmail.com
Facebook: Brill Ceglédi Ékszerház
Tel: 53/314-396
Nyitva: H-P: 830-1700 - Szo: 830-1200-ig
www.ekszercegled.hu
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A hét festménye

Kiszely Margó: Védelem

A FESTMÉNY 2019-BEN KÉSZÜLT. P. Rónai Gábor
festőművész egyik pénteki foglalkozásán a
Kossuth Lajos Gimnázium rajztermében. Ezekre a foglalkozásokra 17 órától a felnőtt alkotók
jönnek, persze közéjük keverednek azok a tanulók, akiknek valami célja van a rajzolással, esetleg érettségi tantárgynak választották, vagy művészeti pályán szeretnének továbbtanulni.
Gyakran a rajztermi foglalkozások témája
csendélet, portré, vagy bármilyen absztrahálásra ösztönző körülmény: zene, kiselőadás,
stb. De mi van akkor, amikor kitesz Gábor egy
kezet, egy levágottnak tűnő kezet alufóliába
végződően becsomagolva. Először megborzong az ember, hiszen mégiscsak egy emberi
végtagról van szó. Aztán eszébe jutnak anatómiai rajzok, ahol sok-sok próbálkozással, modellezésekkel, térbeli rövidülésekkel próbálja
az ember a kezet valóságosan megrajzolni.
Nekem – hosszas gondolkodás után – az jutott eszembe, hogy az emberi kéz simogat,
védelmez, gyógyít, ezért gondoltam, hogy
munkámon a sérült kéz felé nyúlnak kezek
és gyógyítják, védelmezik a sérültet. Tehát
ez a festmény nem egy anatómiai tanulmány, hanem egy gondolatiság megvalósítása meleg színekkel és azt sugallja, hogy a
gyengének, sérültnek segíteni kell.
A festmény az Otthon Art Kávézóban két
hétig látható, egy külön falfelületen, az éppen ott látható képkiállítás mellett.
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Képekben

1.

Hócsalogató

3.

A hidegben nemcsak dideregtem,
hanem az ujjaim is nehezebben engedelmeskedtek. A fotómasinám
azért csak bírta, s
az Olvasóimnak
behoztam a telet a
meleg szobába,
amit minden ceglédinek kívánok is. A
tél hava sok mindent eltakar ugyan,
de remekül ki is
tud emelni. A bakancsom meg vidáman ropog a hóban. De azért van a mondás: január,
február – itt a nyár! Lesz majd az is.

SZABÓ SÁNDOR

2.

4.

1. Kibogozhatatlan
2. Elfelejtve…

3. Fehér erdő

4. Havas gyász

5. Nem jégpálya!

6. Kis-Gerje torkolata

5.
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Új

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

DEALER NEVE KFT.
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

SUV a Renault-tól
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Ungvári Miklós judocsarnok

evés sportember érdemli ki, hogy még
életében sportcsarnokot nevezzenek el róla, az pedig még ritkább, hogy olyan sportolót érjen
ez a megtiszteltetés, aki tulajdonképpen még „nem végzett”,
még nem fejezte be pályafutását. A ceglédi sportikon, az olimpiai ezüstérmes (London, 2012), olimpiai ötödik helyezett (Rio de Janeiro, 2016); háromszoros világbajnoki bronzérmes (2005, Kairó; 2007,
Rio de Janeiro; 2009, Rotterdam), háromszoros Európa-bajnok (2002, Maribor; 2009,
Tbiliszi; 2011, Isztambul) Ungvári Miklós
még nem mondott le arról, hogy jövőre, a
sportág őshazájában, Japánban tatamira léphessen pályafutásának ötödik olimpiáján.
„Ungi” – ahogyan a sportágban, sőt, immár
az egész országban – ismerik, nemcsak kiemelkedő eredményeivel, hanem sportemberi nagyságával is kivívta magának az elisme-

Fotó: Kisfaludi István

rést. Minderről sokat elárul, hogy a világ judósai közül éppen ő vehette át elsőként a
Nemzetközi Judo Szövetség Fair Play-díját.
A sportlétesítmény névadó ünnepségét több
mint kétszáz sportvezető, judós, sportbarát és
hozzátartozó tisztelte meg jelenlétével, a hoszszas bemutatás során Ungvári Miklós és kilenc
testvérének édesanyja, Erzsike néni kapott
hosszan tartó vastapsot. Cegléd város képviseletében Kónya Ágnes, a város kulturális, oktatási és népjóléti bizottságának elnöke szavai
nyitották meg, majd a CVSE Fit Kid-csoportja tartott bemutatót. Köszöntőt mondott Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.
A kis ceglédi judokák bemutatója után az
olimpiai és világbajnok Dr. Kovács Antal
személyes emlékeket felidézve méltatta barátjának, sporttársának példaértékű pályafutását. „Még a múlt évezredben történt, jött
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egy fiatal, vékony, roppant szerény és nagyon szimpatikus kiskölök, az látszott rajta,
hogy mindent alázattal csinál, mindent nagyon meg akar csinálni, és átkozottul nem
szeret veszíteni. Amikor meghódította a világot, a világ egyik legjobb versenyzője lett,
de megmaradt ugyanaz a szerény, alázatos,
szorgalmas ember, mint gyerekkorában.
Egyszerre van meg benne ez a hihetetlen
becsvágy, győzni akarás, és az, amilyen méltósággal viseli, ha valami még sem sikerül.
Miki a tatamin és azon kívül is olyan példaképet mutat, amely mindannyiunk számára,
számomra is igazi példaképpé teszi őt” –
mondta „Atom Anti”, majd egy idézettel
zárta mondandóját: „Vegyél példát a búzakalászról, minél több szem van benne, annál
mélyebbre hajol!”
A rendezvényen kisfilmet is bemutattak a
sportoló pályafutásáról, majd Miki mondott
köszönetet mindenkinek, aki valamilyen
módon segítségére volt az évek során, s ígéretet tett, továbbra is mindent megtesz azért,
hogy méltó módon képviselje a sportot és
szeretett sportágát a judót. Ezt követően Dr.
Kovács Antal, Sárfalvi Péter, Horváth
József, a Ceglédi VSE ügyvezető elnöke,
Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok
főigazgatója és Ungvári Miklós vágta át jelképesen a nemzeti színű szalagot.

Szőnyeg-, kárpit-,
függönytisztítás

helyben, gyorsan,25 év tapasztalattal,
skandináv technológiával!
Por- és allergénmentesítés!

Kovács D. Zsolt 30/9316-625

Helytállt, de kikapott a CEKK

A NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA G csoportjának záró mérkőzésén a görög
Olympiakost fogadta a VBW CEKK Cegléd
a Gál József Sportcsarnokban. Az agresszív
kosárlabdát játszó görög csapat ellen nagyon
nehéz volt játszani a ceglédieknek, erősebb
játékkapcsolatok kellenek, hogy ilyen védekezés ellen is sikeresek legyünk – mondta
Gabriel Carrasco edző a meccs után.
VBW CEKK CEGLÉD–OLYMPIACOS (görög) 54–78

TIZENÖT EGYESÜLET HUSZONHAT csapata vett
részt az idei junior és serdülő csapatbajnokságon, amelynek a Megyeri úti Horváth István
Judocsarnok adott otthont. A junioroknál a
Ceglédi VSE és a BHSE, a serdülőknél a
Ledényi Judo Iskola és Ceglédi VSE vihette
haza az aranyérmet. Az összevont éremtáblázat első helye a ceglédieké lett.
JUDOINFO.HU

Az éremtáblázat: 1. Ceglédi VSE (2, 1, 0) - 2. BHSE (1, 0, 0) - 2.
Ledényi JI (1, 0, 0)
Ceglédi eredmények:
Junior férfiak: 1. Ceglédi VSE (Gábor Áron, Vég Milán,
Hegedűs Levente, Szegedi Dániel, Ócsai Sándor, Détári Dániel,
Ürögdi Dominik, Kőgyesi Gábor, Borsos Kristóf, Iklódi Máté, Vég
Zsombor, Árvai Péter, edző: Bíró Tamás, Mester Dániel)
Junior nők: 2. Ceglédi VSE
Serdülő lányok: 1. Ceglédi VSE (Makkai Szonja, Szeleczki Szabina, Vég Luca, Hársvölgyi Tamara, Zsilka Adrienn, Eichmüller
Boglárka, Borsos Janka, Szentandrászki Gréta, Perlaki Hanna,
edző: Varga István, Bíró Norbert)

Fotó: Kisfaludi István
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Vereséggel zárta az évet
a felnőtt póló csapat

A HÉTVÉGÉN HAZAI PÁLYÁN ZÁRTA a 2019es bajnoki szezont a CVSE felnőtt férfi
OB1/B vízilabda csapat. A bajnokság 2. helyén álló Debrecen OB1-ben játszó játékosokkal megtűzdelve érkezett hozzánk. A ta-

lálkozó elején gyermeteg hibákkal, rossz kapusteljesítménynek, rossz helyzetkihasználásnak köszönhetően az első félidőre 3:10
állt az eredményjelzőn. A mérkőzés második
felében a játék kép megváltozott és feljavult
támadó és védekező játékunk, de a mérkőzést sajnos elvesztettük.
Eredmény: Ceglédi VSE – Debrecen 10:12
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Az élen várjuk a tavaszt

A FÉRFI KÉZILABDA NB I/B ŐSZI záró fordulójában Kecskeméten lépett pályára a Ceglédi KK SE, ahová több, mint száz szurkoló is
elkísérte a csapatot. A találkozónak komoly
tétje volt, hiszen a győztes a bajnoki tabella
élén várhatja a tavaszt. A Cegléd 10-9-es hazai vezetés után a 29. és a 48. perc közötti
remek védekezésnek és kiváló kapus teljesítménynek köszönhetően egy lőtt gólon
tudták tartani a Kecskemétet, 9-1-re hozták
ezt a csaknem húsz percet és a végjátékban
már csak felkapaszkodni tudtak a vendéglátók. A Ceglédé az őszi bajnoki cím! PÉZSÉ
KTE-Piroska Szörp – Ceglédi KK SE 20 – 22 ( 10 – 11 )

26-0-ra nyert a CVSE U19

A CEGLÉDI VSE LABDARÚGÓ szakosztály U14
és U15-ös csapatain kívül mindenki befejezte
a hivatalos mérkőzések sorát a 2019-es esztendőre. A fiúk gólt sem kapva minden mérkőzésüket megnyerték, a lányok két hazai vereséggel búcsúztatták az évet sajnos, de egész ősszel
remekül dolgoztak, amire büszkék lehetnek!

Veretlenül őszi bajnok a Cápák serdülő csapata

A SERDÜLŐ LEÁNY III. OSZT KÉZILABDA bajnokság első helyén telelhet a Ceglédi Kék Cápák
korosztályos csapata. Szerda este itthon játszották idei utolsó bajnoki mérkőzésüket és mivel
az Abonyt is sikerült legyőzni, megtartották veretlenségüket, sőt még pontot sem veszítettek a
11 forduló során. PÉZSÉ
Ceglédi Kék Cápák – Abonyi KC 28 – 19

