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edves ceglédi barátaim! 2019 jó év a közösségünk
számára. Cegléd tovább fejlődött. Példaként említhetem egyebek mellett, az M4-es négysávosítását ,
ezáltal az M0-tól Abonyig gyorsforgalmi úthálózat
kerül kiépítésre, az Infineon újabb bővítését, továbbá az utak, illetve az ügyeletet is ellátó Kárpáti
Aurél utcai rendelő felújítását.
Számos nagy sikerű és a város életében meghatározó esemény is
színesítette a 2019-es évünket, sőt a magunk mögött hagyott évtizedet. Cegléd büszke lehet a Laska Fesztiválra, a Nemzeti Vágtára, a Kossuth Napokra és a Ceglédi Adventre. Bízom benne,
hogy ezek a rendezvények az idei évben is színvonalasak lesznek
és Cegléd lakossága mellett a térség többi polgárának is kellemes
szórakozási lehetőséget biztosítanak.
Tisztelt ceglédiek! Ezek az eredmények nemcsak a város vezetésének és a kormánynak köszönhetők, hanem önöknek is.
Az előttünk álló, lehetőségekben gazdag esztendő ünneplésekor
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy bőven jut tennivalónk az
új évre is, hiszen kihívások egész sora tornyosul előttünk, különösen hazánk és értékeink megvédése, valamint a város további fejlesztése terén. A 2019-es év tanulságai és eredményei arra biztatnak, hogy kitartóan haladjunk tovább azon az úton, amelyen együtt
indultunk el. Országgyűlési képviselőként szeretném folytatni a közös munkát az önkormányzattal, és együttműködésre törekszem a
képviselő-testület minden, a fejlődés oldalán álló tagjával.
Ezekben a napokban Vörösmarty Mihály Újesztendei szép kívánság című versének kezdő sorai csengenek a fülemben:
„Kormosan, de tiszta szívvel,
A füst barna fiai
Beköszönünk ma hozzátok,
Házak boldog urai.
És kivánunk, és ohajtunk
Ujnál újabb esztendőt,
Szerencsével rakodottat,
Nem is egyet, sem kettőt,
Hanem igen, igen sokat,
Annyit, mint a kis világ,
Mennyi csillag van az égen,
Régi fákon mennyi ág.„
Amit én kérek mindannyiunk számára az idei évre, az a kitartás, a bizalom és a közös munka sikerébe vetett hit. Sajnos, a mindennapokban
tapasztalt nehézségek, a médiából áradó, a valóságot sokszor szándékosan torzító hírek és a bizonytalanság érzete képesek kedvünket szegni. Az út, amelyen haladunk, néha talán göröngyös, de egy szebb, biztosabb és boldogabb jövő felé viszi a hazánkat, a választókerületünket
és a városunkat. Éppen ezért fontos, hogy egymást támogatva, összefogva, kéz a kézben segítsük egymást át az új évtizedbe.
Ezúton is kívánok önöknek békés, boldog, áldott új esztendőt és
jó egészséget!
FÖLDI LÁSZLÓ országgyűlési képviselő
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Ceglédi Advent

2019-ben is nagy népszerűségnek örvendett a ceglédiek körében a Ceglédi Advent rendezvénysorozat. Sokan kilátogattak a Szabadság térre a koncertek, gyermekprogramok, karácsonyfa-díszítő verseny, jégpálya, karácsonyi vásár miatt és
az adventi vasárnapokon megtelt a tér a gyertyagyújtások idején.
ekordszámú csapat nevezett a már
hagyománnyá vált, jótékonysági
karácsonyfa díszítő versenyre. December 8-án a Szabadság téren családok, munkahelyi közösségek, civil közösségek, baráti társaságok is
lelkesen ékesítették a Szuperinfó által felajánlott fákat, saját készítésű díszekkel. A
harminc fát a Városháza aulájában lehetett
megcsodálni december 20-ig, a karácsonyfákat ezután rászoruló családok kapták meg
a szervezőktől.
A ceglédi református gyülekezek közreműködésével gyújtották meg december 22-én
az Adventi negyedik gyertyát a Szabadság
téren tartott ünnepségen, melyen részt vett
Csáky András polgármester és Hegedűs
Ágota alpolgármester is. Ócsai Tibor újvárosi lelkész ünnepi gondolatait a gyülekezet
szolgálata kísérte.

Fotók: Kisfaludi István
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Kardos Pál Pedagógus
Énekkar adventi koncertje

AZ ADVENTI HANGVERSENYSOROZAT negyedik eseményeként tartott a Kardos Pál Pedagógus Énekkar adventi koncertet december
21-én az Evangélikus templomban. A nagyszerű hangverseny végén vastaps jutalmazta
a Liszt-díjas Soltészné Lédeczi Judit karvezetőt, a szólistákat, az énekkart, valamint a
zongorán közreműködőket. JUHÁSZ ISTVÁN

Erkel zeneiskola
koncertje

IDÉN IS ÜNNEPI MŰSORRAL KÉSZÜLTEK az
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai. Az advent harmadik vasárnapján tartott koncerten sokan részt vettek, teltház volt
a Művelődési Központban. A több mint két
órás hangversenyen 14 zeneszámot hallhatott a közönség. CTV
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Adománygyűjtés a
hajléktalan szállónak

SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG IHLETTE azt az
adománygyűjtést, amit Varga Attila és
Suskó Tibor kezdeményezett a ceglédi hajléktalanszálló számára: Attila 9 hónapot élt
a szállón. Tisztában van vele, milyen lelki
terhet ró az emberre ez a helyzet és jól ismeri a hajléktalanszálló és lakói kiszolgáltatottságát. A két fiatalember gondolt egy
nagyot, hogy szebbé tegyék a lakók karácsonyát. Két napon át az Összekötő úti
ABC-ben várták azokat az embereket, akik
segíteni akarnak rászoruló embertársaikon.
Az üzlet vezetősége és a dolgozók szívesen
álltak a kezdeményezés mögé. Gyűjtésüket
a Czigle Egyesület is felkarolta, László
Ágnes kezdeményezésére.
Közel 300 kg élelmiszert és tisztálkodószereket sikerült összegyűjteni a két nap
alatt. A szálló vezetője Szlankó Andera és a
lakók örömmel fogadták az adományokat,
melyben gyümölcs, tartós élelmiszer, tea,
citromlé, tisztálkodószerek és csokoládé volt
sok más egyéb mellett.
A két fiatalember elmondta: szeretnének hagyományt teremteni az önzetlenségből, hiszen az év bármely napján jól jöhet a segítség embertársaiknak. A Czigle Egyesülettel
együttműködve a jövőre vonatkozóan terveik között szerepel, hogy felkutassák azokat a
boltokban, megsemmisítésre, kidobásra ítélt,
de emberi fogyasztásra néhány napig még alkalmas élelmiszer felesleget, amit rendszerezetten szétosztanának a szűkölködők között.

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

Karácsony az idősek
otthonában

A „TÖBB LESZEL, HA TESZEL" PROGRAMBAN
részt vevő középiskolás fiatalok ünnepi műsorral kedveskedtek a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Idősek Otthonának lakói számára december 20-án. Fieszl Csaba, a Váci
Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója
ünnepi gondolatokkal köszöntötte az időseket.
Ezt követően Böndő-Szegedi Szilvia a „Több
leszel, ha teszel” programkoordinátora a gyerekekkel közösen ünnepi verscsokorral kedveskedett a lakóknak. De az ünnepi hangolatot
fokozta még furulya, citera, a műsor végén
Horváth Gergő és Fási Krisztina gitáros kísérettel adták elő a Fehér karácsony című dalt. A
fiatalok nem üres kézzel látogatták meg az otthont, minden lakó számára vittek mézeskalácsot és verset és azokra is gondoltak, akik a
műsort nem tudták megnézni: őket meglátogatták a szobájukban meleg szeretettel és egy
kis ajándékkal. BÖNDŐ-SZEGEDI SZILVIA

7

400 csomag rászorulóknak

Ételosztás

Fotó: Krizsán E

DECEMBER 23-ÁN VÁLLALKOZÓK csoportja
osztott ki 200 adag ételt a Szabadság téren az
Avantgárd udvarnál. Hörömpő Györgyi fodrász kezdeményezése volt, hogy az udvarban
üzletet működtető vállalkozásokat megkeresse egy jótékonysági ételosztás ötletével. Tizenkét vállalkozás, valamint dr. Túri József
és felesége finanszírozták a kezdeményezést,
Szabó Péter marhahússal, a Kisméhecske Kifőzde pedig a főzéssel támogatta.
- Bár az esős időjárás sokakat otthon tartott
és úgy látom, még mindig szégyellik az emberek a szegénységüket, már a délelőtt középére 150 adag gulyás fogyott el. Sokan az
otthonmaradt időseknek, gyerekeknek is vittek az ételből, amihez kenyeret és bejglit is
adtunk – mesélte a helyszínen az ötletgazda.
Hörömpő Györgyi azt is elmondta, nemcsak a szegényebb családoknak, nyugdíjasoknak való adakozó jó szándék motiválta,
de az is, hogy ösztönözze a város vállalkozóit az összefogásra. „Ha sokan összefogunk, akkor sokkal többet tudunk adni, és
adni jó!” – fogalmazta meg a végkövetkeztetést a vállalkozó.

NÉGYSZÁZ ÉLELMISZERCSOMAGOT osztott
szét a ceglédi Roma Nemzetiségi Önkormányzat rászoruló családok között december 23-án.
- Húsz önkéntes vett részt a csomagok vásárlásában, csomagolásában és a családokhoz való kiszállításában. A csomagban többek között krumpli, cukor, liszt, tészta, szalámi, szaloncukor is van. – mondta el Jakab
István a nemzetiségi önkormányzat elnöke
és hozzátette: ez a legszebb része egész éves
munkájuknak, amikor a szeretet ünnepén
megajándékozhatják a rászoruló családokat.
- Emiatt mondunk le egész éves képviselői
tiszteletdíjunkról, hogy legyen év végén
anyagi forrás arra, hogy élelmiszercsomagot adományozzunk. A csomagokból nemcsak roma nemzetiségűek kaptak, hanem
minden rászoruló, aki igényelte tőlünk. –
mondta el Jakab István és hozzátette Cegléd
Város Önkormányzata is hozzájárult a költségvetéséből a jótékonysági akcióhoz.

Fotó: Krizsán E

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

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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Kiadvány a ceglédi
határjárásról

MEGJELENT A KOSSUTH MÚZEUM legújabb
kiadványa: Kürti György Határjárás Cegléden 1368-ban címmel írt tanulmányt.
„… az említett Chegled birtok határai megjelöltettek.” – így végződik az az oklevél,
melyet I. Lajos király utasítása alapján állítottak össze és írtak alá 1368. október 2-án.
A ceglédi határ bejárására és a határpontok
megállapítására azért volt akkor szükség,
mert a területet
abban az évben a
klarissza apácák
óbudai kolostorának
adományozta tulajdonosa, Erzsébet
királyné.
Kürti György tanulmánya elkíséri
az olvasót ama
1368. évi határbejáró úton; közben azonosítja a régi határpontokat, leírja az akkori földrajzi körülményeket, magyarázatot kínál a
határrészek nevének eredetére. Felsorolja a
korszakkal foglalkozó mérvadó történeti forrásokat is. A tanulmány középpontjában természetesen az 1368-ban kelt oklevél áll,
amelyet ma a Magyar Nemzeti Levéltár Országos levéltárában őriznek.

1000 daru

Nógrádi György Cegléden

Fotó: Kisfaludi István

AZ ISMERT ÍRÓ ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI
szakértő volt a vendég december 17-én a
Cegléd és Térsége Ipartestülete székházában. Az író „Érdemes érdekes korban élni”
című legújabb könyvét mutatta be az érdeklődők számára. A találkozón lehetőség volt
kérdezni is az írótól. Nógrádi György számos könyvet írt, de tudományos teljesítménye megosztó. Nagy nyilvánosság előtt tett
állításait cáfolta többek közt: az Egyesült
Államok Magyarországi Nagykövetsége, a
Fidesz kommunikációs igazgatója, és az
osztrák kormány is. A szerző új könyvében a
20. századi Németország sorsára fókuszál,
de felidézi azokat az eseményeket is 2018–
2019-ből, amelyeket fontosnak tart Németországban és a világban, amelyből továbbra
is hiányzik a béke és a nyugalom.

A TAVALYI NAGY SIKERRE VALÓ TEKINTETTEL idén is meghirdette az Ungvári Miklós Ceglédi Judo Központ az origami
daru hajtogatást december 1 és 31 között. A cél, hogy 1000
darut hajtogassanak a gyerekek, amelyet a sportlétesítmény
tavaly a kórháznak, idén a Losontzi István EGYMI kollégiumában lakó gyerekeknek ajánlott fel. Az origami daru a japán
kultúrában az új év és a kívánságok beteljesülésének jelképe.
A magánszemélyek mellett intézmények is felajánlották segítségüket a daru-kihívás teljesítéséhez. A Ceglédi Táncsics
Mihály Általános Iskola darumadár felajánlását Obrácz-Nagy
Ágnes az iskola ISZSZ vezetője adta át a központban. A több,
mint 200 madarat Máténé Valika segítségével és vezetésével az
iskola felsős tanulói készítették.
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Homoktövis Nagykőrösön

Felújították a családtámogatási főosztály épületét

Fotó: Kisfaludi István

MEGÚJULT A KORMÁNYHIVATAL családtámogatási főosztályának épülete Cegléden a
Kosárhegyi úton, így szebb, kulturáltabb
környezetben fogadhatják az ügyfeleket. A
155 millió forintos, uniós pályázaton nyert
támogatás során kicserélték a nyílászárókat,
szigetelték a homlokzatot és napelemeket
szereltek a tetőre. A felújítással nem csak
komfortosabb lett az épület, jelentős megtakarítás lesz az áram és a villanyszámlán is hangzott el az ünnepélyes átadón. CTV.HU

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a Pest
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalával kötött megállapodás alapján Startmunka mintaprogramban homoktövis ültetvényt létesített
550 cserje elültetésével. Megjegyzendő,
hogy a kiválasztott
fajta a homoktövis fajtasorból az egyik legjobb beltartalmi értékkel bír. Az ültetvény
kezelését 2018 év eleje óta a KÖVA-KOM
Np. Zrt. látja el.
2018-ban több, mint
300 l velő készült a szüretelt termésből,
ezévben valamivel kevesebb. Az így elkészített terméket fél literes kiszerelésben hozzák forgalomba, viszonteladón keresztül: A
termék megvásárolható a piacon található
KATApult Életmódsziget üzletben.

Közérdekû közlemény

(Forrás: Önkormámyzati Hírek Nagykőrös)

KÉMÉNYSEPRÉS!

A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt, Zrt,
egyesület, alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett FILANTROP Kft., mint kéményseprő-ipari szolgáltató, végezheti a kéményellenőrzést és -tisztítást. (Magánszemélyek és
társasházak esetén a Katasztrófavédelem Kéményseprőipari szerve az illetékes.)
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít, akkor keresse bizalommal a
Kft-t.
Társaságunk állami, önkormányzati tulajdonú KFT., munkavállalóink magasan
képzett kéményseprő mesterek. Ez garanciát jelent Önnek az ügyfélbarát, minőségi szolgáltatásra! A kéményellenőrzést közületek számára kötelező megrendelni!

filantrop@filantrop.org - 06-76/322-321

Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek tisztítását, szilárd tüzelésű fűtőberendezések,
(kazánok, kandallók) tűztér oldali tisztítását közületi és lakossági ügyfeleknél egyaránt!
Rendelje meg SZÉN-MONOXID érzékelőjét is nálunk! A megbízható, ismert szolgáltatót válassza!
www.filantrop.org
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Infineon karácsony

Jelentős pénzadományt, másfél millió
forintot adtak át az Infineon Technologies Kft és az Infineon Bipolar Kft nevében december 17-én a Molnár
Mária Református Ápoló és Gondozóotthonban.

cégcsoport 15 éve támogatja az
otthon működését, hogy segítsék
az intézmény fenntartását. Az átadón a Molnár Mária Református Ápoló és Gondozóotthon lakói külön műsorral hálálták meg
a támogatást, a karácsonyi előadás főpróbáját tekinthették meg a cég képviseletében érkezett vendégek.
- A cégcsoport és az Infineon két ceglédi
cége fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, ehhez programot dolgoztunk
ki „Adni öröm” címmel. – mondta az átadáskor Fáy János az Infineon Technologies HR vezetője. – Ebben az évben
három jótékonysági akciót szerveztünk az
adventi időszakban. December 13-án 300
adag meleg ételt osztottunk szét rászorulók
részére Cegléden, a Szabadság téren felállított sátorban. Most a református gyer-

Fotók: Kisfaludi István

mekotthon működését támogatjuk az adományunkkal, december 18-án pedig a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központban adunk át ajándékokat nehéz sorsú családok gyermekeinek. Évek óta hagyomány, hogy a cég székhelyén lévő karácsonyfára felrakunk 30
borítékot, amely 30 rászoruló gyermek kívánságát tartalmazza, a kicsik által írt levélben vagy rajzban. Ezeket önkéntes vállalás alapján a dolgozók teljesítik és ők is
adják át az ajándékot.
Az Infineon vezetése hisz az összefogás erejében, így próbál minél több jó ügy mellé,
vagy élére állni, erősítve ezzel a társadalmi
felelősségvállalás szerepét. Mert adni öröm!
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Kapcsolj „TURBÓ” fokozatot!

Ha valóban eldöntötted, hogy az újévben jogsit szeretnél, akkor pörögj be!
Iratkozz be január 17-ig internetes „B” kategóriás képzésre, végezd el a
tananyagot 2 hét alatt, tegyél KRESZ vizsgát február közepén!

Ha a TURBÓ-tempót bevállalod,
a tanfolyamot FÉLÁRON kapod!
MORVAY Autósiskola

Cegléd, Rákóczi út 13. Tel: 06-30-597 7478

„B” VSM gyak: 52,52% VSM elm: 52,07% ÁKÓ: 125,06% KK: 240.600.-

Ceglédi Gigasztár

DECEMBER 21-ÉN MEGTARTOTTÁK a Kossuth
Művelődési Központban a 11. Ceglédi Gigasztár
döntőjét. Az egész országból jelentkeztek résztvevők a tehetségkutatóra, melyben a zsűrinek
nehéz dolga volt: Dr. Kiss Mihályné, Csiszár
Ágnes, Kecskeméti Ágnes és Ecsedi Péter 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 volt a zsűri elnöke.
Eredmények
Gyermek kategória:
I. hely Szabó Petra
II. hely Juhász Botond
III. hely Van der Burg Eleonor
a Ceglédi Gigasztár Ifjú
reménysége Juhász Botond
Junior kategória
I. hely Szabó Bettina
II. hely Horváth Gergő
III. hely Orgován Dorina

Felnőtt kategória
I. hely Fehér Richárd
II. hely Rózsa Viktor
III. hely Csikós Zsuzsi

Fődíj - Ceglédi Gigasztár:
Szabó Petra

A legjobb duett: Van der Burg
Eleonor és Kiss Balázs
Fehér Richárd és Csikós Zsuzsi
A legnagyobb ígéret: Petre Ricard

Legjobb férfihang: Fehér Richárd
Legjobb női hang: Szabó Bettina
Legeredetibb előadó: Nagy A. Betty
Senior Prima díj: Kaszab Tamás
Legjobb dal előadója: Oláh Maja
Zsűri elnökének különdíja:
Szabó Petra
Különdíjak:
Van der Burg Theodor, Schwer
Michelle, Tóth Nikoletta, Tigli
Hande Tímea, Czine Eszter
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10 éves a TS Gastro Kft.

n

Abban az évben kezdtünk el szolgáltatni, melyben hivatalosan is megjelent a
Windows7, amelyikben Barack Obama amerikai elnököt beiktatták hivatalába, és
amelyben a 81. Oscar-gálán a Gettómilliomos nyert több kategóriában. Ebben az
évben mutatták be az Avatart, a Fel! című animációs filmet és a 2012 című katasztrófafilmet, valamint ugyanebben az évben bocsájtotta ki a Magyar Nemzeti Bank az új 200 Ft-os érmét.
ekünk azonban nem (csak) ezek
miatt volt emlékezetes 2009.
Ebben az évben főzhettük az első adag ebédeket az albertirsai
iskolásoknak. Az azóta eltelt 10
évben további városok szavaztak bizalmat cégünknek, így a mai ebéd-adagszámunk meghaladja a 23.000-et. Óriási
szám, hatalmas növekedés, és egy folyamatos
visszajelzés munkánkról. Az összeállított étlapról, a felhasznált alapanyagokról, az elkészült ételekről – az összes tevékenységünkről,
mellyel hisszük, hogy Ételünk az életünk!

Köszönjük munkatársainknak, akik nélkül
nem tarthatnánk itt; városvezetőknek, intézményvezetőknek, pedagógusoknak, nevelőknek, akikkel közösen alakítjuk szolgáltatásainkat, hogy minél inkább megfeleljünk a
helyi igényeknek; beszállítóinknak, akik minőségi alapanyagok és eszközök biztosításával hozzájárulnak ahhoz, hogy a megszerzett
bizalmat tovább erősíthessük megbízóinknál.
Bízunk benne, hogy víziónk mára beteljesedett: sikeres és eredményes példát tudunk
mutatni a hazai gyermekétkeztetési piacon.
TS GASTRO KFT.
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Az újév első babája

A 2020-AS ÉV ELSŐ CEGLÉDI SZÜLÖTTJE:
Krizsán Milán január 1-jén 16:32-kor 3050
grammal és 50 cm-rel született természetes
Fotó: Farkas Zsolt
úton a ceglédi
Toldy Ferenc kórházban. Az újévi
első baba posztért
három baba „versenyzett”, de végül
a kis Milán lett a
befutó. Édesanyja,
Krizsánné Stiffl
Barbara elmondta,
a baba nagyon eleven volt a terhesség
alatt, ezért majdnem a Bendegúz nevet adta neki, – utalva az
Indul a bakterház örökmozgó főszereplőjére, –
de végül a Milánra esett a választásuk. A kisfiúnak két testvére van, egy 6 éves nővére és egy
5 éves bátyja, akik már nagyon várják haza az
új családtagot ceglédberceli otthonukba.

Óév-búcsúztató csergetés

A CEGLÉDI HAGYOMÁNYÉLTETŐ Baráti Kör 5.
alkalommal szervezte meg az Óévbúcsúztató
csergetést Cegléden a Szabadság téren szilveszter napján. Az óév-búcsúztató csergetés a
néphagyomány szerint egy 16. századi esemény emlékét őrzi. Őseink kolompszóval és
ostor csattogtatással űzték vissza a Szoboszlót
fenyegető török hadsereget. Ennek emlékére
tartottak hagyományőrző napot Cegléden is.
Fotó: Kisfaludi István
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Közúti balesetek

BUSZ ÜTÖTT EL EGY KISLÁNYT december 12én csütörtök reggel Cegléden, a Kossuth
Ferenc utca Kossuth téri zebrájánál. A baleset komoly sérülést szerencsére nem okozott. Információnk szerint majd csak a térfigyelő kamerák felvételeiből tudják a rendőrök megállapítani, hogy a fején kapucnit
viselő lány volt figyelmetlen, vagy a Tápiószentmártonba tartó busz okozta a balesetet.
A helyszínelés idején rendőri irányítás volt a
„pötty” körforgalom környékén, ezért a belvárosban torlódás alakult ki.

BALESET TÖRTÉNT DECEMBER 21-ÉN szombat
reggel fél hétkor a 4-es főúton Cegléd és
Abony között a 76-os kilométerkőnél, ahol
egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A balesetet az okozta, hogy
Budapest irányából Szolnok felé tartó román
rendszámú személygépkocsi előzésbe kezdett,
amit már nem tudott befejezni. Ennek következében a szembejövő, szabályosan közlekedő kisteherautóval összeütközött. A kisteherautó sofőrje észlelve a veszélyhelyzetet megpróbálta elkerülni a frontális ütközést, ezért
kormányt a szalagkorlát felé húzta el. A gépjárműveket a ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A kisteherautó sofőrje és annak 11
éves utasa sérülések nélkül megúszták a balesetet. A román személygépkocsiban utazók
könnyebben sérültek, őket kórházba szállították. A román rendszámú autó sofőrje a balesetet követően elismerte, hogy hibázott. Azzal
magyarázta tettét, hogy azt hitte, ez a szakasz
is autópálya, ahol két-két sávon lehet haladni.

Fotó: Farkas Zsolt

NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE december 23-án
Cegléden délben a Déli út és Kőrösi út kereszteződésében. A főúton érkező, elsőbbséget élvező
Dacia elé hajtott a Stop tábla ellenére egy
Chrysler ezüst színű kisbusz, majd a másik
irányból érkező fekete Mitsubishinek is neki ütközött, amit a szabályosan érkező autó a kereszteződésben álló negyedik autónak, egy Renaultnak csapott neki. A baleset miatt a városból kifelé a forgalmat elterelték, teljes útzár volt érvényben a helyszínelés idején. Személyi sérülés nem
történt. Információnk szerint a balesetet okozó
jármű vezetőjének nem volt vezetői engedélye és
lassítás nélkül hajtott a Stop táblánál a kereszteződésbe, majd – a szemtanúk szerint – a helyszínre érkező rendőröknek azzal védekezett:
„amikor áthajtott, még zöld volt a lámpa”. (A kereszteződésben nincs közlekedési lámpa.)
TÁBLÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ december 27én este Cegléden az Összekötő út és a Pesti út
kereszteződésében. Egy szemtanú elmondása
alapján a sofőr sértetlenül szállt ki a gépkocsiból,
majd mindent hátrahagyva elsétált a helyszínről.

Tankó-Walter

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

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

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

NEM ELÉG, HOGY ELGÁZOLTÁK, ki is rabolták és
cserbenhagyták azt a 17 éves fiút, aki december
5-én Tápiószeléről Tápiószőlősre igyekezett biciklivel a barátjához. A fiút elgázolta egy autó,
Gergő berepült a havas árokba és elvesztette az
eszméletét. Óriási szerencse, hogy rátalált egy
házaspár, mentőt és rendőrt hívtak – mesélte a
ripost-nak Tálas Lászlóné Júlia. A tinédzser súlyos agyrázkódást kapott, felszakadt a fején két
helyen a bőr, amit össze kellett varrni. Elrepedt
a bordája és rengeteg zúzódása lett. Emellett
Gergőt ki is rabolták. „Elvitték a telefonját, a
készpénzét, a fényvisszaverő mellényét, az
elemlámpáját, de még az arcából is kiszedték a
piercingeket! Kérdezem én, mégis ki csinál
ilyet?!” – teszi fel a kérdést az édesanya.
A fiú semmire sem emlékszik a balesetből, otthon lábadozik. A gázoló a mai napig nem került
elő. A Ceglédi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása miatt folytat nyomozást.

Mérgezett kutyák

ÚJSZILVÁSON AZ UTÓBBI IDŐBEN megszaporodtak a kutyamérgezéses esetek. – tájékoztatta a lakosságot a falu mezőőrsége. „A kutya mérgezést általában betörések előtt, pár
nappal csinálják az elkövetők. Felhívjuk a lakosság figyelmét, ha bármi gyanúsat észlelnek, vagy idegen gyanús embereket látnak a
faluban, akik feltűnően leselkednek be a házakhoz, hívják a mezőőrség telefonszámát:
06 30 529 5383.” – adja hírül a közlemény.

Megszökött a kórházból

DECEMBER 27-ÉN PÉNTEKEN A MENTŐK kórházba szállítottak egy női beteget zavart állapotban. A nő azonban a vizsgálatok közben önkényesen elhagyta a kórház területét. A ceglédi
rendőrök – a bejelentés után – nagy erőkkel
kezdték meg az eltűnt személy keresését. Keresés közben bejelentés érkezett, hogy egy hölgy
sétál Cegléd és Abony között a 40-es úton fekete öltözékben. A rendőrök a helyszínre érkezés
után mentővel kórházba szállították.

ÁSZ ellenőrzés
a Török iskolában

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BEFEJEZTE a
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
2016-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az
intézmény működésének szabályozottsága,
pénzügyi és vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Nem
volt biztosított a felelős, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás és a vagyonmegőrzés feltétele. A korrupcióval
szembeni védettség nem volt arányos a
kockázatokkal. Az ellenőrzés megállapításait az intézmény vezetője nem vitatta. Az
Állami Számvevőszék a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója részére
kilenc javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.
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PARKOLÓ KIADÓ!

Jön a tél, és nincs hol álljon az autója? Forduljon hozzánk, és garantált lesz
a parkolója! Ha Önnek is számít a védelem, béreljen nálunk, a Szolnoki úti
lakótelepen a kórház szomszédságában, ahol zárható garázsban, kamerával megfigyelt területen biztonságban tudhatja autóját.
Elérhetőség: Feri Park Kft - T.: +36 70 637 2015

Életveszélyes
gyalogosközlekedés

S-NÉ ÉVA OLVASÓNK ÍRT LEVELET lapunknak
a Külső Jászberényi úton dolgozók nevében,
akiknek nagy gondot okoz, hogy a benzinkúttól a buszmegállóig életveszélyes a gyalogosközlekedés. „Tisztelt Ceglédi Panoráma! Sokak véleményét osztom most meg

önökkel! Dolgozni járó emberek vagyunk,
reggel jövünk, este megyünk a munkából napi szinten. A Külső-Jászberényi úti OMW
benzinkúttól a szerviz buszmegállóig katasztrofális a közlekedés a gyalogosoknak!
Sokszor kész életveszély eljutni a buszmegállóig, csupa sarasak leszünk, mire odaérünk. Az autósok, kamionosok nem tolerálják, hogy az út szélén gyalogosan közlekedünk, villognak, dudálnak, reflektoroznak!
Nem egyszer az árok széléig be kell menni,
hogy le ne csapjanak sárral, latyakkal! Az út
szélét le lehetne murvázni, kővel szórni, vagy
valamivel, hogy biztonságosan tudnánk közlekedni!” – írta olvasónk, aki egy videót is
mellékelt, amin látható a gyalogosforgalom,
bár az autósok – olvasónk szerint látva,
hogy a kamera világít – óvatosabban közelítettek. Éva hozzáteszi, hogy sok autóvezető
nagy sebességgel közlekedik ezen a szakaszon a gyalogosok mellett, miközben ez
még lakott terület, ahol legfeljebb 50
km/órával lehetne közlekedni.
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Vittük az Örömhírt Cegléd-szerte

a

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7. c – Szent Péter osztálya az idei tanévben is betlehemezéssel örvendeztette meg a ceglédieket,
kicsiket és nagyokat egyaránt.

z EMF alapítvány „Székelykapuk-Zöldkapuk” közép-keleteurópai hagyományőrző versenyének felhívására jelentkeztünk
a tavalyi tanévben első, majd
idén második alkalommal. A
gyerekek nagy lelkesedéssel várták már a
decembert, hiszen az előző tanév tapasztalatai alapján már tudtuk, hogy milyen nagy
örömet tudunk okozni az adventi várakozás
idején.
Első állomásunk az idei tanévben is a Ceglédi Advent rendezvénysorozat keretén be-

lül a város 1. adventi gyertyagyújtása volt.
Az ezt követő héten, december 4-én meghívást kaptunk a Ceglédi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat vezetőjétől, hogy részt vegyünk a „Mikulás és Karácsony-váró” rendezvényükön. Advent harmadik hetében két
tagóvodánk – az Eötvös téri és Kőrösi úti
Óvoda – kis lakói láthatták betlehemes műsorunkat. Szintén ezen a héten jártunk az
idősek otthonában is, ahol már nagyon számítottak jöttünkre és meglepetést is okoztak
nekünk, hiszen kis ajándékkal kedveskedtek
a gyerekeknek. Új helyszín volt számunkra
a Városi Könyvtár, ahol a könyvtár dolgozói
és vezetőjük várták, hogy elvigyük nekik is
az örömhírt. Az idén sem hagyhattuk ki a
Toldy Ferenc Kórházat, ahol várandós és újdonsült édesanyáknak, valamint az osztály
dolgozóinak kedveskedtünk a műsorral.
December 20-án iskolánk diákjait, valamit
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jelenlegi és nyugalmazott pedagógusait örvendeztettük meg, és végül december 24-én
délután tekinthették meg az érdeklődők betlehemes játékunkat a Szent Kereszt Plébániatemplomban.
Köszönöm a gyermekek munkáját, a szülők
segítségét és kollégáim türelmét!
„Az igazi ajándék az egyik ember számára a

másik ember lehet, a másik szívtől szívig érő
szeretete.” – Simon András
„Váljatok ti magatok ajándékká! Úgy szerette Isten a világot, hogy megteremtett téged is, hogy ott, ahol vagy, általad felvidítson, beragyogjon, boldoggá tegyen mindenkit és mindent.” – Böjte Csaba
BALOGH BOGLÁRKA osztályfőnök

Verses mese verseny

TISZAKÉCSKÉN ÉVRŐL ÉVRE MEGRENDEZIK
a meseíró versenyt. Az idei évben téma
megjelölése nélkül verses meséket kellett írni. A legtöbb kisgyerek szeret mesét hallgatni, de azt is biztosan állíthatom, hogy szívesen mondanak a kicsik maguk is meséket,
találnak ki történeteket. Amikor valamiről
beszámolnak nekünk a gyerekek, akkor sokszor a fantáziájukat is segítségül hívják. Ennél nehezebb feladat verses mesét írni.
A ceglédi Református Iskola és Óvoda öt tanulója ért el dobogós helyet a fent nevezett
versenyen. Bodor Nóra 3. osztály 2. helyezett, Hidasi Kinga 5. osztály 3. helyezett,
Bodor Mira 6. osztály 2. helyezett, Erdődi
Kincső 8. osztály 3. helyezett, Pozsár Polett
8. osztály 1. helyezett lett.
KIS ERZSÉBET

A győztes művek közül HIDASI
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KINGA 5. osztályos tanuló

Emberkert című versét közöljük, aki 3. helyezést ért el.

Emberkert

Állatkertben kezdődik történetem,
Hol már öt éve tengetem életem.
De hogy ki vagyok, mi vagyok?
Flórián a flamingó, így hívnak a nagyok.
Minden nap bámulom az embereket.
Egyikük csak néz, másikuk integet.
Ó emberek, Ó emberek!
Mit néztek, mit néztek?
Hát nem mindegy nektek,
hogy jobb vagy bal lábra lépek?
Tán rózsaszín helyett kék,
vagy zöld flamingót reméltek?
Itt jöttök ti szépen, libasorban.
Egyik kövér, másik magas,
a harmadik kalapban van.
Színes forgatag mit egész nap látok,
S ti kicsi törpék négy keréken jártok.
Piros szoknya, kék nadrág,
flamingó színű a kabát.
Érdekesebb az ember,
mint az állat kavalkád.
Ha majd egyszer megtehetem,
És a jegyem megvehetem,
Biztos, hogy állatkert helyett
Én bizony emberkertbe megyek!

„Adjon Isten minden jót...

... Ez új esztendőben!”
(Kívánságok népi strófákban)
A népi szövegek (köszöntők, dalsorok, rigmusok) lelkendező kívánságokat zengedeztek szájról szájra, házról házra. Ezek csokorba szedésekor kiderült, hogy az áldáskívánatok fontosság szerint sorjáznak, keretezve: a mindent adó Istentől a haza javáig.
„Légyetek a nagy Istennek
Igaz hívei!”
„Megtartónknak, táplálónknak
Mondjunk hozsannát!”
*
„Békesség a házban mindig legyen,
Benne az Úristen szállást vegyen!”
*
„Fehér kenyér dagadjon
Fűzfa tekenőben,
Bor, búza, kolbász
Legyen mindig bőven!”
„Jó kenyeret, szalonnát,
Tizenkét hónapon át!”
*
„Áldja az embert sok szép javaival,
Lelkét öntözze mennyei harmattal!”

„A patikát felejtsük el
Ez új esztendőben!”
*
„Jó esőt és meleget,
Jó termésből eleget!ˇ
*
„Adjon Isten minden jót,
Vegye el mind a nem jót.
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg!”
*
„Áldozunk dicsőségednek,
Kedvezz népednek!”
„Sok örömet e házban,
Boldogságot hazánkban!”

KOLTÓI ÁDÁM
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Ember

Isten tenyerén

Bekísér fotós kollégámmal az irodájába. A fárasztó költségvetési tárgyalás
e napi penzumának végeztéről jön,
mégis jókedvű. Ez nyilván az eredményes munka hatása. Körbetekintek. A
falon fölül kereszt, alatta Antall József
egykori miniszterelnök portréja, az
íróasztalon – büszkén mutatja – unokáinak kis tablója. Hármas szimbólum. Jelentésük szentháromságában
él és dolgozik Dr. Csáky András polgármester.

m

egszoktad-e már, hogy
Polgármester Úrnak
szólítanak?
- Még furcsa. Nem biztos, hogy megfordulok
az utcán, ha valaki így
szól utánam. A teljes azonosulás folyamatában még friss és erős a hála érzése; hihetetlen megtiszteltetést kaptam az emberektől. S
kísér a tudat: nehéz lesz megőrizni ezt a bizalmat.
- A magas szintű közéleti tevékenységed után
(az MDF-ben és az országgyűlésben) ismét
fontos szerepet vállaltál. Mi ösztönzött?
- Engem tényleg a választópolgárok biztattak.
Egyre többen állítottak meg a munkahelyemen, a városban, tehát benne volt a levegőben a változtatás igénye. Már nem kellett
„felépíteniük” engem, hiszen harminc év
közéleti jelenlét van mögöttem. S ezek szerint jó emlékeik vannak erről az embereknek.
- Ez a külső hatás. S a belső „moccanás”?
- Amikor beültetik az ember fülébe a bogarat, elkezd a lehetőséggel foglalkozni. A család először tiltakozott ellene: eszem ágába

Fotó: Kisfaludi István

ne jusson, van elég dolgom, inkább foglalkozzak még többet az unokákkal…! A
facebookon (nagy használója vagyok) több
száz kérést, javaslatot kaptam három hónap
alatt. A történetet így összegezhetem: Nem
én nyertem, hanem a helyi hatalom vesztette el a pozícióját.
- Inkább a kettő együtt.
- Talán… tényleg nem lehet a kettőt szétválasztani.

Ágnes, a titkárnő lép be, púposan feszülő
dossziét hoz, a testületi előterjesztések dokumentumait. „Jó lesz a hosszú álmatlan éjszakán” – mosolyog.
- Mit éreztél, mire gondoltál „azon” az estén?
- Hála, köszönet… S ezzel a lélekkel gondoltam a régen meghalt szüleimre, bátyámra és természetesen az engem már lelkesítő,
támogató családomra. A nyilvánvaló szorongásomat enyhítette a várakozás (most
már a bizonyosság), hogy jó testülettel és
nagy szakmai felkészültségű apparátussal
fogok dolgozni.
- Három hónap múltán milyen a hangulatod, a közérzeted?
- Már nem élek állandó feszültségben. Nagyon kedvesek, segítőkészek a munkatársak
a házban. Megkönnyíti a helyzetemet az is,
hogy harminc évvel ezelőtt nyolc évig önkormányzati képviselő voltam. Ahogy idősödik az ember, megerősödnek a transzcendentális érzései is: a Teremtő engem tényleg
a tenyerén hord.
- Milyen ideával léptél be polgármesterként
először a városháza kapuján?
- Egy történettel válaszolok. Cselédköny-

ves (szigorló) orvos voltam. Szüretre mentünk évfolyamtársaimmal, s az egy hét leteltével három barátommal a budapesti
visszatérésre nem a közös buszt, hanem az
autóstopot választottuk. Pest megyébe érkeztünk, az augusztusi hőség ostromolt, vizet kértünk egy falusi portán. A gazdának –
öreg, bajuszos, igazi magyar parasztember
– ahogy illik, sorba bemutatkoztunk.
Mondtam én is a nevemet. Rámnézett, s
felcsillanó szemmel kérdezte: „Nem kigyed
édesapja volt az az állatorvos?” „De az
enyém.” „No, az egy tisztességes, böcsületes magyar ember volt.” (Ő ugyanis korábban Pest megyei főállatorvosként dolgozott.) Majdnem elsírtam magam. S akkor
azt gondoltam, belépéskor is ez jutott az
eszembe: Ha a halálom után tizenkét évvel
a gyermekeim és az unokáim ugyanezt fogják hallani rólam a nevem említésekor, akkor nem éltem hiába.
- Tehát ez a krédód, a hiszekegyed…
- Igen. Hogy példát mutassak ebben az amorális világban. Hiszek abban, ha minden ve-
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zető követendő minta nap mint nap, ez kisugárzik az emberekre.
- Úgy ismertünk korábban, hogy zárkózott
természetű vagy. Milyen okai voltak ennek?
- Apám korai halála után nagy szegénységben éltünk. Anyám vasmarokkal tartotta öszsze a három fiúgyermeket.(Az egyik bátyám
csecsemő korában elhalálozott.) Atletizáltam
(800 és 1500 m-es síkfutás), ifjúsági válogatott kerettag lettem. A magyar bajnokságra
készültem. Anyám hajnali fél ötkor ébresztett: induljunk dolgozni! Volt ugyanis egy
őszibarackosunk, szedtük és vittük a termést
a piacra, ez fontos bevételt jelentett. „De
Anyám, magyar bajnokság van!” – ágáltam.
„Ezt beszéld meg a barackokkal!” – válaszolta. Keményen fogott, de igaza volt,
imádtam őt. A zárkózottságomhoz az is hozzájárult, hogy az akkori rendszer nem tűrte
az egyéniségeket, hallgatás vagy konfliktus
lett a következménye. De ahogyan bekerültem a közéletbe, a zárkózottságot a nyitottság, a nyíltság követte. Ennek a tudás az
alapja. Rengeteget készültem >>>

Erősítse immunrendszerét a

Klément Borház
100%-os szűretlen gyümölcsleveivel!
Megtalálhatja köztük a kedvenceket:

 Homoktövis-Alma
 Cékla-Alma  Sütőtök-Alma
 Birs-Alma  100% Almalé

Jöjjenek be Árpád utcai boltunkba, vagy léüzemünk boltjába,
és kóstolják meg vitaminbombáinkat!
Mintabolt Cegléd, Árpád utca 21.
Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1200
Vasárnap és Hétfő zárva

Klément Borház Gyümölcslé Üzem
Cegléd, Külső-Budai út hrsz. 0340/15

Nyitva tartás: kedd-pèntek 10-1600, szombat 9-1300
Vasárnap és Hétfő zárva
Facebook: Klementcsaladiboraszat
Instagram: klementborhaz
E-mail: klementborhazleuzem@gmail.com
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egy-egy parlamenti feladatra. S arra is rájöttem, hogy az emberek alapvetően jók. Mindenkire így tekintek, amíg az ellenkezője –
ha van – nem derül ki róla. Azt a szemléletet
hoztam magammal a szakmából, hogy fel
kell ismerni tudásunk határait. Abból nem
kell presztízskérdést csinálni, ha szükség
esetén segítséget kérünk másoktól. Azt is
megtanultam, ha valamin nem tudok változtatni, nem megyek bele a konfliktusba. De
ha meg vagyok győződve az igazamról, beleállok a küzdelembe. Törekszem a win-win
(mindkettő nyer) helyzetre, hiszen a harmonikus kapcsolat áldozatokkal, kompromiszszumokkal jár.
- „Kis határodon nagy eszmék / Fognak
lenni küzdelemben.” (Madách Imre)
- Segít majd a nyilvánosság. Már kezdetkor
megmondtam, hogy mindent a nyilvánosság
elé viszek. Bevezettük a lakossági félórákat:
a testületi ülések előtt bárki elmondhatja panaszait, javaslatait. Havonta egy teljes délelőtt és egy teljes délután áll a ceglédiek rendelkezésére, s a Kaszinóban folytatom a régen hasznos és népszerű beszélgetős beszámolókat.
- „A virág nem nő gyökerek nélkül” –
mondtad egy korábbi beszélgetésünkön. A
te világra nyílásod honnan ered?
- Negyedik fiúgyermekként születtem
Óbudán, a Hármashatár-hegyen. Szó szerint
ott: ugyanis a vártnál korábban érkeztem,
már nem ért oda időben a mentő. Nem adatott könnyű gyermekkor. Apám halála után
(tizenkét éves koromban) szegénység, a gyerekekre is háruló munka következett. A budapesti Árpád gimnáziumban tanított Kis
Jenő paptanár, aki emberséges, empatikus lévén is néha két nagy nevelő szándékú pofont
adott. Amikor otthon elmeséltem ezt a „szörnyűséget”, anyám is lekevert kettőt. Nagy tudású személyiségek oktattak az iskolában, és
azt a pedagógiai célt követték, hogy a tanár a
tanulás iránti vágyat keltse fel.
- „Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében” – idézem E.
A. Poe hasonló gondolatát.
- Amikor két évig tanítottam az egyetemen
szövettant medikusoknak, életem egyik legnehezebb, egyben legszebb időszaka volt.

Fotó: Kisfaludi István

Sokat izgultam, de sokat is tanultam az oktatás során.
- Hogyan választottad az orvosi hivatást?
- Jogász szerettem volna lenni, de apám ’56os szerepe miatt az nem jöhetett szóba.
(Egyébként ő pacifista volt. Amikor testvéreimmel kardoztunk, anyánk ránk szólt:
„Hagyjátok abba, jön apátok, és ki fogtok
kapni!”) Anyám óhaja volt, hogy egyik fia
orvos legyen. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemre kerültem. A tanulás mellett
pénzt kellett keresnem. Halálos beteg gyerekekkel foglalkoztam a gyermekszanatóriumban, a Szabadság-hegyen. Megrázó és felemelő érzés volt: mintha a rövidke idejük
alatt akarták volna leélni a teljes életüket. Ez
a hatás is erősítette a vágyamat a gyerekgyógyászat iránt. Cegléden hirdettek ilyen
állást 1981-ben, éppen diplomázásom idején, de mire leértem, betöltötték a helyet. A
kórház folyosóján sétálva megláttam a képek között a szépen felújított patológiát. Ott
szívesen fogadtak. Két évre szólt a megbízás, de „bejött” a tapasztalati mondás: Patológus nem lesz, hanem marad. Már az egyetemen érdekelt a daganatok keletkezése, az,
hogyan lehet(ne) megfogni a lehetetlent.
- A patológia misztikus az emberek számára…
- Mert erős a tévhit. A kórbonctant csak a
halállal kapcsolják össze, holott a munka
több mint nyolcvan százaléka diagnosztika,
tehát a tovább élést, az életet szolgálja.
- Így látod az élet és a halál küzdelmét.
- Szigorló orvosként több szülést levezettem

(nyilván felügyelettel). Átéltem a legcsodálatosabbat: a születést. Romantikusnak tűnhet a kezdet és a vég szembeállítása, de ez
nem kizáró ellentét: természetes folyamat,
láncolat, körforgás. Ennek átélése is a
transzcendencia megjelenése számomra.
- Feladod a hivatásodat?
- Törvényileg összeegyeztethetetlen a két tevékenység.
- S nem fáj a hiány egy kitűnő, sikeres
szakembernek?
- Hát… Az egészségügy sokat változott, csalódtam benne. Nem a szakmámban, hanem a
mai állapotokban.
- Asztalodon unokáid képe – a család jelképe.
- Katalin lányom közgazdász, Zsófi jogász,
Gergő, a nevelt fiam mezőgazdasági mérnök. Büszke vagyok rájuk. Öt unokám van:
Anna, Ádám, Csenge, Benedek és Lotti.
Dr. Pusztai Mártával közel negyven éve örvendezünk a családunknak és a hivatásunknak. Ő köztiszteletben álló kardiológus.
Nagy szerepe volt és van abban, hogy most
itt vagyok, biztos támaszt jelent számomra.
Remélem, jó sorsot ad továbbra is mindannyiunknak a Jóisten.
- Jóisten…
- Mindenki életében eljön egyszer. Gyermekkoromban rendszeresen jártam templomba. De az orvossá válásom és az orvoslás tapasztalatai vezettek arra a felismerésre,
hogy az élet bonyolult dolgait valakinek rendeznie kell. Rácsodálkozik az ember a létezés komplikált, mégis logikusan összeműködő voltára, amely csak teremtett lehet.
- „Te hoztad e nagy Minden ezer nemét / A
semmiségből…” (Berzsenyi Dániel)
- Amikor bent ülök a templomban, a mise
nem minden percére figyelek oda, végiggondolom az életem, keresem és várom
(megkapom!) a választ arra, hogy mi végre
vagyok a földön. Az viszont szomorú, hogy
manapság sokakat a pénz istene vezérel.
- A Mammon, a „disznófejű Nagyúr”. (Ady)
- Ennek az is oka, hogy egyre szűkül a
nemzedéki értékek továbbadása. Az új és
újabb korosztály kevésbé ismeri őseinek
életét. Ez a gyökerek elvágása a nemzet
szempontjából.
- Nemzet… Eszményének felidézője itt van
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fölötted: Antall József arcképe. Milyen szellemi és erkölcsi örökséget kaptál tőle?
- A demokrácia, a jogállamiság, a kereszténység és az emberek feltétlen tisztelete, a becsület… „Ne felejtsétek el – mondta egyszer –,
a politikában se lehet hazudni!” Életem nagy
ajándéka, hogy őt ismerhettem, a Jóistennek
köszönhetem, hogy a közelében lehettem, s
bírhattam személyes bizalmát is. Nagy minta
ő számomra, – követni igyekszem.
- Új év, új polgármester… Mi a kívánságod?
- Hogy nyugalom legyen a városban, hogy
forduljanak figyelmesen egymás felé az emberek, hogy senki ne maradjon egyedül,
hogy akinek talentumot és lehetőséget adott
az Isten, azzal segítsen másokat.
Ránk esteledett. Elhallgatott. Talán végigfutott a fejében-lelkében mindaz, amiről beszélt és ami még – mennyi lehet! – a szavai,
történetei mögött és között van. Felnézett,
kérdésem nélkül mondta:
- A helyemen vagyok. Isten tenyerén.
KOLTÓI ÁDÁM
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Csillagszórás az alkotóknál
A december az a hónap, ahová gyorsan belopunk még egy-egy eseményt,
rendezvényt, mert annak még ebben
az évben meg kell történnie, nem halaszthatjuk a jövő évre.

i

lyen volt az Otthon Art Kávézó által
meghirdetett rajzpályázat kicsiknek,
amely 3 héten át tartó helyszíni foglalkozásokat tartalmazott, ahol az
óvodások és az iskolások 3 kategóriája (kisiskolás felső tagozatos, középiskolás) vehetett részt. A foglalkozásokat P. Rónai Gábor művésztanár, Oláh
Tibor festőművész és Zsadon Ferencné
könnyűipari mérnök-divattervező tartották.
A Szép utcai és a Lövész utcai óvodások aktívan részt
vettek az óriás papírmikulás
festésében, a rénszarvas-színezésben és a szaloncukor-ruhák tervezésében. Volt mese,
jutalom és büszkeség, amikor
kiragasztgattuk a falra az elkészült kis alkotásokat.
Az általános iskolások beküldték a kávézóba munkái-

kat, melyeknek témája női mikulásruha tervezés volt. Sok szép és színes
munka érkezett, fantáziadús megoldásokkal.
A középiskolások szintén női ruhákat terveztek a női Mikulásra, és elég nagy számban érkeztek rajzok. Volt két pályázó, akik cipőterveket nyújtottak be, hiszen napjaink sportcipő divatját a fiatalok formálják, ez igazán az
ő kedvencük, az ő területük a tervezésben is.
Az első három helyezett minden kategóriában díjazásban részesült az Eszterlánc Kft.
jóvoltából. Örültek is a gyerekek a kreatív
eszközöknek, hiszen az ujjfestéktől a temperakészletig sokféle rajzeszköz talált megérdemelten gazdára.
A csillagszórás része volt a Bern Kávézóban

nyílt kiállítás is. December
19-én Ujházi György a
CAE elnöke nyitotta meg
Kiszely Margó festménykiállítását. A megnyitó zenét a Gábor Áron népzenei együttes szolgáltatta
egy széki dalcsokorral.
Az egész évi csillaggyűjteményt a ceglédi képzőművészet terén, évzáró
vacsorán idéztük meg
Ujházi György vadászházában – kellemes vacsora
mellett, még kellemesebb
baráti társaságban – a
2019-es év eseményeit. P.
Rónay Gábor ismertette hivatalos beszámolóját a Benedek
Péter rajzkör tevékenységéről,
ami a Ceglédi Panoráma magazin jóvoltából folyamatosan
széles körben ismert volt a
város polgárai számára.
Remélhetőleg a következő évben is gyújtunk
csillagszórót, hogy az
alkotók alkothassanak,
az érdeklődők pedig megláthassák
ezeket az alkotásokat, hiszen a
művész – legyen az apró, vagy
nagy – meg szeretné mutatni, hogy
mit alkotott, mert „A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által
él, akik szeretik a művészetet, és
azért szeretik, mert keresik az emberséget.” (József Attila)
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A hét festménye

Gyöngyösi-Bartus Zita:
Botlás nélkül való

A KÉP TISZTASÁGA VAJON MIT ÜZEN a szemlélődőnek? Zita elmondása szerint: „A festményem a léleknek azt az állapotát igyekszik kifejezni, amikor rendíthetetlenül bízik
Teremtőjében és várja a Jézus Krisztussal
való találkozást.”
A sok csendélet és vallási témájú beállítás
után Zita új korszakot kezdett ezzel az új stílusával, vagyis monumentális épületeket ábrázol, mintegy eszközként felhasználva vallása erős indíttatásából, kifejezve hite szilárd
és megingathatatlan alapjait.

Zita

…amikor veled beszélek, megtisztul a lélek.
…valami igazi, sallang nélküli, mai,
…amikor kérdezlek, tudom, hogy igazat szólsz …szívből jövő őszinte szavak.
Szeretném látni magamat tükörben, mint téged,
csak ami igazi, őszinte…tiszta tavak.
Amikor kifogy a szó, s maradnak a néma falak,
felteszem festményeid, hogy sugározzanak.

KISZELY MARGÓ
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Ceglédi
fotós nyert

CEGLÉDI FIATAL, PATAKI TAMÁS (fenti
fotón) ért el kiemelkedő eredményt a
Magyarország 365
Fotópályázaton: december elején az Épített és tárgyi örökségek kategóriában első helyet sikerült elnyernie. Képe a tíz éve
üresen és bontás alatt álló inotai hőerőműben
készült 2019 tavaszán.
- Két és fél éve foglalkozom a fotózással, hobbiszinten. Az alapokat főleg internetes videókból,
illetve írásokból szereztem. Fő érdeklődési köröm ezen belül az elhagyatott helyek fotózása.
Ez a rajongásom még
két éve, egy csernobili
túrával kezdődött, amikor rájöttem, hogy az elmúlást milyen varázslatosan meg lehet megörökíteni képeken. – vallott
magáról lapunknak a 31
éves fotós. – Ezek után
megszállott
módjára
kezdtem felkutatni, majd
meglátogatni a Magyarországon található elhagyatott helyeket, majd
különböző európai országok következtek. A
Magyarország 365 Fotópályázatra ismerőseim
hívták fel a figyelmemet,
de sokáig szkeptikus
voltam a témával kapcsolatban, mivel úgy
gondoltam, hogy az
ilyen tematikájú képeknek nincs helye egy
ilyen országos megmé-

rettetésen. Pár nappal a beküldési határidő
lejárta előtt azonban engedtem a „nyomásnak” és pár képemet beneveztem. Ezek után
az esélytelenek nyugalmával vártam az eseményeket, majd november végén jött a meglepetés, a beküldött közel 17.000 fotó közül,
a neves szakemberekből álló szakmai zsűri
két képemet is beválogatta a legjobb 170
kép közé, melyeket az interneten közönségszavazásra is bocsájtottak. December elején
pedig jött a meghívó a díjátadóra, ahol meglepetésemre a több mint 10 éve üresen és
bontás alatt álló inotai hőerőműben, idén tavasszal készült képem elnyerte a kategória
első helyét.

SPINDELBAU Kft.
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Köztéri lámpákat gyűjt

Már többször adtunk hírt lapunkban
Bástya Ryczek Győző különböző hobbijairól. A csillagászat, a fotózás és
fotorealisztikus rajzolás mellett idén
köztéri lámpatesteket kezdett gyűjteni
a ceglédi fiatalember.

ugusztusban kaptam az első közvilágítási lámpatestet, egy üzemképtelen higanygőz lámpát, amibe beleszerettem. – mesélte a
gyűjtő. - Rendbe hoztam és villanyszerelők segítésével működésre bírtam a régi típust, pedig ma már
csak régiségboltokban lehet hozzá izzót
kapni. Azóta 27-re emelkedett a lámpatestek
száma, de ahhoz, hogy az összes Cegléden
valaha használt köztéri lámpatest katalógusa összeállítható legyen, még vagy 50-re
szükség lenne. Cegléden sok utcában higanygőz lámpa volt, de például a Szent Imre
herceg és a Kossuth Ferenc utcán nátriumos
lámpák adták a közvilágítást.

Az országban egyébként több lámpagyűjtő
van, akik egymás között is cserélnek, adnakvesznek. Győző legkülönlegesebb darabja a
20-as évekből való öntöttvas tányérlámpa,
amely valamikor a Rákóczi
úton állt és egy
idős bácsitól
vásárolta meg
a fiatal gyűjtő.
A régiségről
vettek mintát
egy ceglédi,
műemlékvédelem alatt álló
épület felújításakor, hogy az
újakat elkészítsék, cserébe viszont ingyen
adtak a gyűjtőnek három lámpát az építkezésről. Bástya
Ryczek Győző folytatja a gyűjtést, mert úgy
gondolja a köztéri lámpák visszaadják letűnt
korok hangulatát – itt Cegléden is.
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TápláLélek

Számadóleves

a

Hozzávalók (10 főre): 70-80 dkg füstölt sonka vagy tarja, fél kg juhtúró, 20 dkg füstölt
szalonna, egy-egy teáskanál bors, kömény, 10
db zsálya levél (vagy egy evőkanál szárított,
morzsolt zsálya),

Illusztr
áció

Mostanában sok minden történt a paraszti kultúrában és gasztronómiában:
újbor kóstolása, Márton-napi liba evés,
számvetés betakarítás után, számadás
a legelőkről behajtott jószágokról...

z alább közölt ételkülönlegesség
nem autentikus, viszont finom.
A benne szereplő füstölt sonka
ilyentájt már nem volt jellemző
a paraszti konyhában, hiszen
még csak most következik a
disznóvágás időszaka. Ettől függetlenül, ennek a bográcsban is elkészíthető ételnek a
„Számadóleves” nevet adtam.

5-6 db
babérlevél, két fej vöröshagyma, 6-8 gerezd
fokhagyma, 3 db közepes sárgarépa, 3 dl tejföl, fél kg liszt, 2 tojás, só ízlés szerint.
Körülbelül 2-3 liter vízben a sonkát vagy a

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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

Cegléd, Déli út 36/A

Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-18 - Szombat, vasárnap: 6-1200
00

tarját főzni kezdjük. Ha már forr, beleteszszük a babérlevelet, a nagyobb kockára vágott vöröshagymát, a köménymagot. A feldarabolt sárgarépát akkor tesszük bele a levesbe, ha már szinte megpuhult hús. A megfőtt húst kiemeljük és hűlni hagyjuk. Közben a füstölt szalonnát apró kockára vágjuk,
világosbarnára pirítjuk, majd szűrőkanállal
kiszedjük a zsírból, félretesszük.
A szobahőmérsékletű juhtúrót összegyúrjuk
a liszttel meg a két tojással. A kiolvasztott
füstölt szalonna zsírjából egy evőkanállal
hozzáadunk, és lágy tésztát gyúrunk.
A levesbe, mely enyhén forr, beletesszük az
apróra vágott zsályát, továbbá beleszaggatjuk a lágy juhtúrós tésztát. (Ha a nyers tészta állagát keménynek találjuk, egy-két evőkanál tejföllel lágyíthatjuk.) Ezután a kockára vágott füstölt húst is beletesszük, hogy
együtt főjön tovább. A sózást a végére hagyjuk, nehogy elsózzuk az ételünket, hiszen a
füstölt hús és a juhtúró is sós!
Egy kanál tejföllel és a pirított füstölt szalonna kockával tálaljuk. Jó étvágyat!
UJHÁZI GYÖRGY

Gyufabusz

KORÁBBAN MÁR ADTUNK HÍRT KOVÁCS PÉTER
ceglédi autókárpitos hobbijának eredményéről:
akkor egy Titanic makettet készített 110 ezer
gyufa felhasználásával. Most lapunknak újabb
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Ceglédi Cipõgyár Mintaboltja
Cegléd,
Fûtõház u.11.
alatt várja

megújult
kínálattal

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

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

művét mutatta meg: a Volkswagen Transporter
T1 Samba busz 135 cm hosszú, 60 cm széles, 55
cm magas és 85.000 db gyufaszál felhasználásával készült egy év alatt. A ceglédi fiatalember áprilisban állítja ki alkotását Mosonmagyaróváron
egy nemzetközi szemlén és versenyen.
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ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
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Eredményes évet zártak

A Judoinfo szerkesztősége immár tizennegyedik alkalommal hirdeti ki,
hogy a hazai versenyzők közül ki volt
az esztendő legjobb judósa. Az idén is
– akárcsak az elmúlt öt évben – három
kuratóriumi tag, illetve a nagyközönség
szavazata egyenlő arányban számított.
A végeredmény: Özbas Szofi volt 2019
legjobb judósa Magyarországon!

a

Ceglédi VSE tizennyolc éves judósa már a nyári budapesti felnőtt
Grand Prix-n letette a névjegyét
egy ötödik hellyel, az év végén
viszont valósággal tarolt: hét héten belül megnyerte a junior
Európa-bajnokságot, a junior-világbajnokságot és az U23-as Európa-bajnokságot is!
2019-ben is a Ceglédi VSE Magyarország legeredményesebb klubja: Akárcsak tavaly, 2019ben is a CVSE lett a
legeredményesebb judós egyesület hazánkban, de ezúttal óriási fölénnyel – tavaly csak
néhány száz ponttal
előzte meg a második
helyen záró KSI SE
együttesét, ezúttal viszont a második helyezett BHSE judósainál is

kétszer több pontott gyűjtöttek a Bíró Tamás vezette egyesület versenyzői.
A fölényes siker fő „oka” Özbas Szofi pazar
2019-es teljesítménye: a tizennyolc esztendős
sportoló ebben az évben junior világ- és
Európa-bajnoki címmel, U23-as Eb-aranyéremmel járult hozzá a temérdek ponthoz, de
sokat hozott a „konyhára” az Európa Játékokon bronzérmes Ungvári Attila és a junior
vb- és Eb-éremmel hazatérő Vég Zsombor is.
Mindenesetre a ceglédiek a magyar bajnoki
rangsorban is elvitték az első helyet, összetett
győzelmük jogosságához nem férhet kétség.

ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNNYEL BÚCSÚZTATTÁK a
ceglédi judósok az idei esztendőt december
20-án, ami idén sem szűkölködött a kimagasló eredményekben. Az Ungvári Miklós
Judo Központban tartott eseményen a játékos bemutatók és vetélkedőket követően jutalmakat osztottak ki a sportolóknak.

Fotó: Kisfaludi István
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Olimpia esélyes
Ungvári Attila

A CSINGTAÓI WORLD JUDO MASTERS második napján Ungvári Attila sikerrel vette az
első akadályt. Attila számára ráadásul ez a
győzelem már a
legjobb tizenhat
közé jutást jelentette, így a német
Resseltől elszenvedett vereség ellenére 288 pontot
írnak a neve mellé az olimpiai
kvalifikációs
ranglistán. Számításaink szerint így
Ungvári Attila tokiói indulást érő helyen zárta az esztendőt,
megnyitva a lehetőséget még egy magyar judós előtt, hogy a kontinentális szabadkártyával kijuthasson az olimpiára! CEGLED.HU

Innovatív
fogászati
technológia

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidővel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnőtteknek is
> Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel, Dr. Kiss Gabriella,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9.

Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,

www.dombi-dental.hu

Sportkarácsony

A MEGYE LEGJOBB SPORTOLÓIT köszöntötték a Megyeházán. A rendezvényt Szabó
István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, a
bizalom kapcsolja egybe a munkát és a sikert, és a bizalom köti a sportolót az őt segítő, vele közösen dolgozó emberekhez.
Ceglédi díjazottak is voltak a legeredményesebb sportolók között.
Az év legjobb Pest megyei sportolója női
utánpótlás korosztályban: Özbas Szofi
CVSE. Az év legjobb Pest megyei sportolója férfi utánpótlás korosztályban: Vég
Zsombor CVSE. Az év legjobb Pest megyei csapata felnőtt korosztályban: Ceglédi
Kosárlabda Egyesület. Az év legjobb Pest
megyei sportolója női felnőtt korosztályban:
Majorosi-Lázár Anita Eszter Ceglédi
Kettlebell Sportegyesület.
Az Év edzője díjat Bíró Norbert CVSE Judo Szakosztálya edzői nevében vette át.
Hangsúlyozta: „a díjat az edzői team érdemelte ki” és adminisztrációs hiba miatt jelölték őt személy szerint és nem az egész
edzői team-et. „A díjhoz azonban 6 edző
megfeszített munkája járult hozzá”, „szeretném, ha minden edző kollégám érezné a
megbecsülést” – fogalmazott Bíró Norbert.

Darts szakosztály alakult

DECEMBERBEN MEGALAKULT A CEGLÉDI
Vasutas Sportegyesület Darts szakosztály.
A szakosztályvezető Lukácsi Ferenc lett. A
klub várja tagjai közé a darts sport kedvelőit, versenyzőként vagy szabadidős játékként is.

Lőrincz
Viktor
az Év
birkózója

33

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
T.: 53-310-285
M.: 70-368-2816
furdoszobaszakaruhaz.hu

LŐRINCZ VIKTOR
lett 2019 legjobb
kötöttfogású birkózója a nemzetközi szövetségnél (UWW). A
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
magyar szövetség tájékoztatása
emlékeztet arra, hogy a Honvéd 87 kilós
klasszisa mindhárom idei rangsorversenyt
megnyerte (a Magyar Nagydíj mellett A MÁR A SZÜNETBEN IS VEZETŐ Sopron 7–0Zágrábban és Sassariban is diadalmasko- s rohammal indította a második félidőt, és védott), bronzérmes lett gül magabiztosan (75–66) győzött a Cegléd
a minszki Európai vendégeként a női kosárlabda NB I 13. forJátékokon, ezüstér- dulójában. Gabriel Carrasco edző szerint: Jól
mes a nur-szultani harcoltak a lányok, de még mindig sok labdát
olimpiai kvalifikáci- adunk el. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy
ós világbajnokságon volt, aki sérüléssel bajlódott mérkőzés közben
és aranyérmes a ka- is, elégedettek lehetünk az eredménnyel, de
tonai világjátékokon. még sok hibát kell kijavítanunk a folytatásra,
Ezzel összesen 92 megtartva ezt a harcos hozzáállást.
pontot szerzett, mö- Eredmény: VBW CEKK CEGLÉD–SOPRON BASKET 66–75 (17–
götte 88-cal végzett a 20, 14–20, 18–21, 17–14)
Fotó: Kisfaludi István
japán Ota Sinobu és
82-vel az ukrán Zsan
Belenyuk, valamint az orosz Musza Jevlojev.
Nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam ezt
a díjat, igazi elismerése a 2019-es teljesítményemnek - nyilatkozta a ceglédi birkózó.

A Sopron nyert

VILÁG- ÉS HÁROMSZOROS EURÓPA-BAJNOK,
olimpiai ezüstérmes birkózónk, Lőrincz Tamás
is bekerült a 2010-es évek 30 legfontosabb
magyar sportolója közé.
A Honvéd főtörzsőrmestere a 22. helyen szerepel az igencsak neves sportolókat felsorakoztató listában. Szöcsi pályafutása során már
13 érmet szerzett világversenyről, ebből 12-t
2010 óta gyűjtött be. A ceglédi származású
világklasszis pályafutása utolsó nagydobását
a tokiói olimpián hajtaná végre, amire szeptemberben elsők között kvalifikálta magát.
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Távozik a CVSE edzője

Jótékonysági Sportnap

Fotó: Kisfaludi István

DECEMBER 16-ÁN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE
a Jótékonysági Sportnap a Gál József Sportcsarnokban. Hat ceglédi sportegyesület 11
szakosztályának több, mint kétszáz sportolója 15 különleges megmérettetésen vett
részt. A résztvevő sportolók és nézők is jól
érezték magukat a sportáguktól idegen versenyszámokban, de a rendezvénynek a jótékonyság az elsődleges célja. A kilátogató nézők, de még a résztvevő sportolók is élelmiszer csomagokkal érkeztek a csarnokba, hiszen ebben az évben is a Ceglédi Hajléktalanszálló és a Család és Gyermekjóléti Központ javára gyűjtöttek tartós élelmiszert,
amelyből több mint egy tonna gyűlt össze a
nap végére. PUDICS ZSOLT szervező

A LABDARÚGÓ NB III KELETI CSOPORTJÁBAN
szereplő Cegléd a hivatalos honlapján közölte,
hogy Schön László vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott. A klub egy korábbi közleményben jelezte, hogy a szezonban „elsősorban fiatal és lehetőleg saját nevelésű játékosainkra építve kezdjük el a bajnokságot. Elsődleges célunk a hosszútávú építkezés és nem a
mindenáron visszajutás volt! Nagy öröm számunkra, hogy ennek ellenére az ősz folyamán
remek eredményt értünk el és a tabella harmadik
helyét foglaljuk el.” A szép eredmények ceglédi
nevelésű fiatal játékosoknak köszönhető, ezért a
klub vezetése úgy döntött, hogy a tavaszi szezonra még több ceglédi játékosnak szeretne lehetőséget adni. „Ez sajnos néhány játékos és a
vezetőedző Schőn László távozásával járnak.
(…)A játékosok közül biztosan nem nálunk folytatja tovább Tulipán Ákos, Szilágyi Péter, Kun
László, Pesti Dávid, Lukács Richárd. Az elkövetkezendő napokban esetleg még elképzelhető
néhány játékos távozása, miként érkezése is. A
szakmai munkát mostantól játékos-edzőként
Makrai László irányítja, Trepák Attila segítségével.” – írták a közleményben. CEGLEDFOCI.HU

• Kukorica és napraforgó vetőmagok
(Monsanto, Martonvásári, Szegedi,
RAGT, Caussade fajták)
• Tavaszi árpa, tavaszi zab vetőmagok
februártól
•

Burgonya vetőgumó mini és
zsákos kiszereléssel rendelhető

• Olajradiátorok, hősugárzók

•

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

Január 12-ig csúszkálhatunk

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A JÉGPÁLYA nyitva
tartását, így akinek kedve van, január 12-ig
még csúszkálhat a Szabadság téren. Az elmúlt hetek szokatlanul enyhe időjárása miatt döntöttek úgy a szervezők, hogy az eredeti záráshoz képest egy héttel tovább tartanak nyitva. CTV

