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Kultúrházak éjjel-nappal Cegléden

ceglédi Kossuth Művelődési Központ az idei évben is elsők között csatlakozott az
országos Kultúrházak éjjel-nappal sorozatához. A kezdeményezés célja, hogy minél többen felfigyeljenek a kulturális központok által nyújtott értékekre, amelyek
már az életünk természetes részévé váltak.
Városunkban a sorozat ideje alatt (február 13-15) is színes programokkal várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban. Csütörtök és péntek délután nyílt órák segítségével betekintést nyerhetünk a művelődési központ csoportjainak kínálatába és akár ingyenesen ki
is próbálhatjuk azokat (Gerinctorna, Country linedance, gyermek néptánc, társastánc, zumba, salsa).
Az este folyamán egy nagyszerű koncerttel várja Little G Weevil és Kc Brown duója a blues
zene és élőzene kedvelőit. Little G Weevil dobosként kezdte zenei pályafutását, majd 17 évesen kezdett el gitározni. 2013-ban elhódította a 29. International Blues Challange szóló/duó kategória első helyét, emellett átvehette a legjobb gitárosnak járó címet ugyancsak szóló/duó kategóriában. 2014-ben Moving című
albumát az év akusztikus lemeze díjra jelölték az amerikai Blast
zenei díjátadón. Továbbá ebben az évben a legkomolyabb tengerentúli
megmérettetés során, a Blues Music Awards-on a legjobb
P A N O R Á M A
öt közé válogatták az év akusztikus előadója kategóriában.
Másnap a családokat egy igazi farsangi mulatságra, vigasságra
Kiadó: Panoráma Média Kft.
várják. A remek hangulatról a Csörömpölők együttes gondos2700 Cegléd, Csalogány u. 3.
kodik,
akik már ismertek lehetnek a ceglédi közönség számáinfo@cegledipanorama.hu
ra, hiszen a művelődési központ nyári Mesekert sorozatának
cegledipanorama.hu
visszatérő vendégei. Természetesen a farsangi vigasságról nem
maradhat el a maskarába öltözés hagyománya sem. Azok a
Lapigazgató-főszerkesztő:
gyerekek, akik jelmezben érkeznek egy kis meglepetéssel is
Krizsán Ervin
Tel.: (20) 415-0243
gazdagodhatnak. A koncert után kézműves foglalkozás és a
Szerkesztő: Krizsán Anett
mára már hagyományossá vált farsangi fánkok versenye várja
az érdeklődőket. A versenyen a közönség is részt vesz, hiszen
Megjelenés: páros hét pénteken
ők maguk is belekóstolhatnak a versenyművekbe és szavazatokkal meg is választhatják a közönség kedvencét. A versenyKövetkező lapzárta:
re
még várják a jelentkezőket akár hagyományos vagy reform
2020. február 17.
fánkokkal. (Jelentkezés: szelenyi.agnes@cegledikultura.hu)
Példányszáma: 15.000 db
A sorozat zárórendezvényeként a Háromszék Táncegyüttes „A
ISSN 1789-8889
Banda” című élőzenés táncszínházi előadásával lép a Kossuth
Nyomdai munkák:
Művelődési Központ színpadára. A történet egyszerű: lakodaArany Napsugár Kft.,
Nyíregyháza
lomra készülő zenészek, érkeznek a vőfélyek, de a banda még
Felelős vezető:
nem készült el. Sietni kell, mert következik a menyasszonykíA nyomda ügyvezetője
sérő, a menyasszony búcsúztató, de akad, aki megzavarja a szép
ceremóniát. A lakodalomban a pálinka hatására fokozatosan elLapunk megjelenését
szabadulnak
az indulatok, a vacsora is szegényes, hús csak a zetámogatja:
nészeknek jut. Így aztán a násznép követelőző lesz, sőt egyesek
agresszívvé válnak, és mindenki mást akar táncolni. A zenészek
még a nászéjszakát is végigmuzsikálják, majd fáradtan, saját
maguk örömére zenélnek. (Az esemény a Trianoni emlékévhez
kapcsolódó „Összetartozás Éve programsorozatának” része.)
A színes és értékes programkínálatban mindenki megtalálhatja
a hangulatához illő programot, amelyekről bővebben a
www.cegledikultura.hu oldalon tájékozódhat.

Kiállítás a gimnáziumban

Bedei ütközet évfordulója

Fotó: Kisfaludi István

A GYŐZTES BEDEI ÜTKÖZET 171. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést január 24-én a bedei és a Perczel Mór emlékműnél. A bedei ütközet nem a legnagyobb
volt a szabadságharc ideje alatt, de a kivívott
győzelem a mai napig megőrizte jelentőségét. 171 éve történt, hogy Perczel Mór tábornok csapatai a Szolnoki út és a Törteli út
által határolt területen felvették a harcot az
osztrák Ottinger tábornok vezette csapatokkal. A osztrákok megfutamodtak a mostani
Albertirsa felé. Perczel Mór, az 1848/49-es
események egyik legendás, vitatott személyisége, de soha senki nem kérdőjelezte meg
hazafiságát.

JANUÁR 20-ÁN KERÜLT SOR PATAKI TAMÁS
fotóművész kiállításának megnyitójára. A kiállítást Rónai Gábor művésztanár nyitotta
meg, majd a fotóművész fotóiról Volter
Etelka intézményvezető helyettes tartott ismertetőt. A kiállítás munkanapokon 8 és 16
óra között tekinthető meg.

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

Fotó: Kossuth Gimnázium
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Turini emléknap

JANUÁR 25-ÉN A KOSSUTH MÚZEUMBAN tartották a Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör közgyűlését. Először Kürti
György elnök számolt be az előző évi tevékenységekről, programokról, majd Csorba
László történész, a Nemzeti Múzeum volt
főigazgatója tartott előadást Kossuth amerikai körútjáról ’The Nation’s Guest’ (A nemzet vendége) címmel. Előadásában idézett
Kossuth egyik amerikai beszédéből is,
amelyre későbbi amerikai elnökök – Lincoln
és Kennedy – is hivatkoztak. Szólt arról is,
hogy Kossuth emléke mennyire élő hagyomány ma is az USÁ-ban.
Fotó: Kisfaludi István

A múzeumbaráti kör minden év januárjában
tart közgyűlést arra emlékezve, hogy száz
ceglédi polgár látogatta meg Kossuth Lajost
1877. január 24-én Turinban (Torinó). A küldöttség tagjai, majd leszármazottaik azóta is
ápolják ennek a látogatásnak az emlékét.

Életutak

JUHÁSZ ISTVÁN

A DÓZSA GYÖRGY HONVÉD NYUGDÍJAS
Egyesületben nagy figyelmet fordítanak a
katonai hagyományok ápolására, megőrzésére, a tagok még jobb megismerésére. Ennek részeként beindították az „Életutak” című sorozatot. A legutóbbi, januári rendezvényen Bandur József nyugállományú alezredes volt a délután főszereplője, aki színesen,
érdekesen bemutatta, szülőhelyét, családját,
és a katonai pályáját. A beszélgetést Kocsis
István, az egyesület elnöke vezette.

Elismerések
a Magyar Kultúra Napján

Fotók: Szokolai Attila

NÉMEDI TIVADARNÉ GYERMEKKÖNYVTÁROS,
Reznák Erzsébet történész, múzeumigazgató
és Banai Szilárd előadóművész zenepedagógus, dalszerző vehette
át idén a Cegléd Város
Kultúrájáért elismerést.
A kitüntetéseket a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepségen adták át.
Ünnepi köszöntőjében
dr. Csáky András polgármester arról beszélt,
„az irodalom, a művészet az, ami a lelkünket
forrasztja össze. Ceglédet gyakran látogatják meg a kultúra angyalai.
Művelődési intézményeinkben, iskoláinkban, a
templomainkban seregével vannak értékes koncertek, előadások, színdarabok és versműsorok.
Köztereinken kiváló szobrok emlékeztetnek a
magyar múltra.” A polgármester említést tett a
Patkós Irma Művészeti
Iskola elhelyezésének
ügyéről és arról, esetleg
egyes karok befogadásával akár a felsőoktatás is
érinthetné Ceglédet, ha
itt akarjuk tartani a fiataljainkat.
Ezután került sor az elismerések átadására. A díjátadás után a Sárik Péter
Trió Beethoven műveinek jazz feldolgozásait
hallhatták a jelenlevők a Kecskeméti Szimfonikusok Kamarazenekarának közreműködésével.
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Birkózócsarnok
Abonyban

Arany-borok
nemzetközi sikere

SIKEREKET ÉRT EL A TEMERINI 23. Vince napi Nemzetközi Borversenyen Arany Zsolt
ceglédi borász, aki két borával is arany minősítést kapott. A nemzetközi versenyen 777 bor
mérette meg magát. A sárgamuskotályt tavaly
Cegléden a Város Borának választották, a cabernet sauvignont pedig a Vadászok Borának.
Nemzetközi szinten a megméretés igazolta a
ceglédiek helyes értékítéletét: a fehérbor
arany, a vörös kiemelt aranyérmet nyert el.

SZAKMAI EGYEZTETÉST TARTOTTAK január
29-én az abonyi új birkózócsarnok ügyében
Pető Zsolt polgármester kezdeményezésére.
A fórumon az Abonyi Birkózó Club vezetősége, a Polgármesteri Hivatal munkatársa,
valamint a tervező csapat vett részt.
Az Abonyi Birkózó Club előkelő helyen áll
az országos rangsorban, saját nevelésű versenyzőik az ország élvonalába tartoznak. Jelenleg egy meglehetősen régi teremben edzenek. Az új létesítmény építését az abonyi önkormányzat képviselő-testülete 30 millió, a
minisztérium 60 millió, a Magyar Birkózó
Szövetség 108 millió forinttal támogatja. A
támogatási szerződést még nem írták alá, de a
sportszervezet mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt mielőbb megtehessék. Az új
birkózócsarnok a tervek szerint a Gyulai iskola udvarán épülhet fel, tanórák alkalmával
azt használhatják majd a diákok is. ABONY.HU

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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

Cegléd, Déli út 36/A

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

Péntektől használhatjuk
az M4-est

MÁRCIUS 15-ÉN ELŐSZÖR a Cegléd-Szolnok
vonalon utazhatnak az utasok az emeletes
motorvonattal, áprilisban pedig már a váci
elővárosi forgalomban is találkozhatnak a
KISS-szel. Az év végéig tizenkilenc, nagy
kapacitású elektromos szerelvény érkezik az
elővárosi vonalakra, 2022 végéig pedig
mind a negyven KISS forgalomba áll – írta
meg a Magyar Nemzet. A Stadler hatszáz
ülőhelyet biztosító kétszintes motorvonatain
korszerű utastájékoztató rendszer, tágas
utastér, wifi, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozók, valamint korszerű kamerarendszer lesz. Az emeletes motorvonatokon három hagyományos
és egy mozgássérültek által is használható
vécé lesz, a multifunkciós terek pedig négy
kerekesszék, illetve tizenkét kerékpár vagy
öt babakocsi szállítására alkalmasak.

FEBRUÁR 7-RE TŰZTÉK KI AZ M4 gyorsforgalmi út Albertirsa-Üllő közötti szakaszának
átadását, erről Földi László parlamenti képviselő adott hírt oldalán. Mint írta, „végre
teljesül több évtizedes régi álmunk. Nagyon
sok közös munkánk eredményeképpen február 7-én adjuk át az M4 gyorsforgalmi út
Albertirsa-Üllő közötti szakaszát. Mindanynyiunk életminőségében ez jelentős változás
eredményez, hiszen ezzel Abony északi lehajtójától Budapestig 2-2 sávon haladhatunk. Várhatóan idén nyárra Szolnok határáig, a majdani északi elkerülőig hosszabbodik meg az autóút.” – osztotta meg az
örömhírt a térség parlamenti képviselője.

A M1 KÖZTELEVÍZIÓ JANUÁR 25-EI DÉLI
híradójában is kiemelten foglalkoztak Nagy
István agrárminiszter és Szentkirályi
Alexandra kormányszóvivő a nagykőrösi új
piaccsarnokban tartott országos sajtótájékoztatójával. A Kálvin téri Piaccsarnokban
Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere köszöntötte a megjelenteket. - Az előrehaladás jelentős mérföldköve volt, hogy az
elmúlt év márciusában átadhattuk ezt az új
piaccsarnokot, melynek építése a Magyar
Kormány támogatásával valósult meg –
mondta a város első embere és hozzátette: a

forrás jó helyre került, amit az is bizonyít,
hogy a piaccsarnok a tavalyi évben az Év
Háza versenyen Középület kategóriában a
legjobbnak bizonyult.

Sajtótájékoztató
Nagykőrösön

800 galamb az iskolában

JUBILÁL A V-48-AS DÍSZGALAMB TENYÉSZTŐ
Egyesület, fennállásának 100. évfordulóját ünnepli. Ennek tiszteletére rendeztek galambkiállítást február 1-2-án a Török János Mezőgazda-

Fotó: Kisfaludi István

sági iskolában, ahol mintegy 800 galambot nézhettek meg az érdeklődők 80 kiállítótól. A madarakat bírálták is, ilyenkor figyelembe veszik
egyebek mellett például a tollazatot, a testfelépítést és a fejformát is. (A kép a jubileumi évet
beharangozó sajtótájékoztatón készült.) CTV

BUDA-HÁZÉPÍTŐ KFT TÜZÉP-FÜRDŐSZOBA SZAKÜZLET-NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET

Cseh dió és daraszén (Ledvicei): 6.288 Ft/q AKCIÓS
Lengyel feketeszén: 8.865 Ft/q
Német brikett: 9.108 Ft/q
Fabrikett: 789 Ft/doboz AKCIÓS
Tűzifa Bükk-tölgy hasított: 4.295 Ft/q
Tűzifa akác gurigázva: 4.655 Ft/q
Pellet 15 kg: 1.790 Ft/cs
Alágyújtós: 495 Ft/doboz
Koromtalanító
Konix: 855 Ft/cs

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP
ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET

2700 Cegléd, Szolnoki út 77.
Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

Bankkártyás fizetési
lehetőség!
Ajándékutalvány
kapható!
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AUTÓS ÜGYESSÉGI TALÁLKOZÓT SZERVEZETT
Magyar Károly a Bognár Gokart Parkban. A
hagyományosnak tekinthető eseményre nemcsak Fiat típusú autókat vártak, hanem bármilyen gépkocsival részt lehetett venni. A nap
folyamán a Ceglédi Rendőrkapitányságtól két
rendőr is képviseltette magát, akik két különleges szemüveget is vittek magukkal. Ezzel
szimulálni lehetett az alkoholos, valamint a
kábítószeres befolyásoltság alatti állapotot.
A csapatok tagjai emléklapot kaptak, a legügyesebbeknek pedig kis autóalkatrészekből
készült trófea is jutott. IRÁNYCEGLÉD

Nem kell zacskó

Fotó: Marosvári Márta

Autós találkozó

CEGLÉDRŐL INDULT AZ ÚJ ŐRÜLET – írta meg a hellovidek.hu arról az országos mozgalomról, amelyet egy ceglédi anyuka, Csonka Kata indított „nemkellzacskó” néven.
„A szelektív hulladékgyűjtés csupán az első lépés egy szebb, környezettudatosabb élet felé.
Valódi, szemmel látható változás csak akkor érhető el, ha nem torpanunk meg rögtön az első jó gyakorlatot követően. A lehetőségek tárháza végtelen: nemet mondhatunk a fast
fashion ruhavásárlásra, készíthetünk házi tisztítószereket és egyszerűen kizárhatjuk életünkből az egyszer használatos műanyag zacskókat. Az utóbbira építve hozta létre a
„nemkellzacskó” mozgalmat egy ceglédi vállalkozó édesanya. (…) - Egyszer csak azon kaptam magam, hogy idegesít a bevásárlás utáni egyszer használt zacskók látványa, akkor is,
ha jó földlakóként szelektíven gyűjtöttük vagy épp újra felhasználtuk. Sokat olvastam az interneten a témában, és rádöbbentem, hogy kis erőfeszítéssel ki lehet váltani a műanyagzacskókat. Amatőr varró vagyok, gyakorlatilag emiatt kaptam elő az évek óta nem használt
varrógépemet” – mesélt a kezdetekről az egész országot behálózó mozgalom alapítója.
„Nemkellzacskó” flashmob a Köz-Tét szervezésében 2019-ben a ceglédi piacon
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Autótűz

KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI miután árokba hajtott kedden hajnalban a 40-es
út 15-ös kilométerénél, Cegléd közelében. A
tűzoltók kiérkezésekor az autó már teljes
egészében égett, személyi sérülés nem történt. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd hűtötték vissza a felhevült
fém alkatrészeket.
Fotó: Krizsán E

Tűzeset Ugyerben

KIÉGETT EGY 50 NM-ES LAKÓINGATLAN január 21-én Cegléden, az Ugyer 10. dűlőben,
ahol az épületben a szemét kapott lángra. A
házban senki sem lakott, így személyi sérülés nem történt. A ceglédi hivatásos tűzoltók
helyszínre érkezésekor már teljes terjedelmében égett az épület, a tűzoltók két fecskendővel tudták eloltani a lángokat. A tűzeset kapcsán a szándékos gyújtogatás gyanúja merült fel.

Ékszerbolti betörés
Abonyban

JANUÁR 28-RA VIRRADÓ ÉJSZAKA, 3 óra
körül eddig ismeretlen személy(ek) egy
vélhetően épületből származó, legalább
egy méteres, gerendaszerű, mintegy 20
centi átmérőjű fadarabbal betörték
Abonyban a főúton lévő ékszerbolt ajtaját.
„A riasztó megszólalt, pár percen belül a
helyszínre érkezett a biztonsági cég munkatársa, de a helyszínről a tettesek addig-

Közúti balesetek

JANUÁR MÁSODIK FELÉBEN AZ ERŐS LEHŰLÉS,
csúszós utak és köd miatt több baleset is történt Cegléd környéki utakon. Január 24-én
reggel a szentmártoni úton egy – a szalagkorlátnak csúszott – működőképtelenné vált
járművet vontattak el a legközelebbi dűlőig
a tűzoltók, hogy a ködben nehogy újabb balesetet okozzon. A 4-es úton a 77-es és a 80as kilométerkőnél két helyszínen is egymásba szaladtak az autók. Személyi sérülés nem
történt. Abonyban egy fiatal hölgy hajtott az
árokba vélhetőleg szintén a rossz látási viszonyok miatt, és hogy ne okozzon forgalmi
akadályt, a ceglédi hivatásos tűzoltóknak kellett a
járművet a gödörből kiemelni.
HALÁLRA

GÁ-

ZOLT EGY TEHER-

január 26án vasárnap este
a vasúti átjáróban
egy hatvan év
körüli nőt Abony Farkas Zsolt
és Szolnok között. Információink szerint a
szolnoki hölgy a vasúti átjáróban állt, amikor közeledett a vonat, majd amikor a vonat
a vasúti átjáróhoz érkezett, a hölgy a vonat
elé lépett. A nagy sebességgel érkező tehervonat elgázolta. A nő a helyszínen életét
vesztette.
VONAT

ra eltávoztak. Sajnos egy hónapon belül
már ez a második eset, hogy ugyanebbe a
boltba betörnek.” – tudósított a helyszínről
Lőrinczy Veronika a miabonyunk.hu munkatársa. A Ceglédi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya lopás vétségének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes
ellen. Az ügyben az adatgyűjtés megkezdődött. A ceglédi rendőrök kérik, hogy aki
érdemleges információval rendelkezik a
bűncselekménnyel kapcsolatban, az tegyen
bejelentést a 107, 112-es segélyhívó számok valamelyikén.
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Közeleg a Valentin-nap!

Nem tudod a legnehezebb kérdésre a választ:
mi legyen a MEGLEPI?
Segítünk neked a megoldásban,
ha február 14-ig internetes
KRESZ tanfolyamra beiratkozol:

vedd át EGYEDI, PÁROS-ajándékodat,
amivel meglepheted Kedvesed
vagy akár legjobb barátodat!

Ráadásul az első KRESZ vizsgadíj most AJÁNDÉK!

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.-

Tűzifa adomány

AHOGYAN TAVALY TÉLEN, ÚGY IDÉN IS tűzifát
ajánlott fel rászorulóknak dr. Túri József háziorvos, vállalkozó. Idén is az Ugyerban és a
Szűcstelepen élő nehézsorsú családok kaptak
segítséget, a 3. körzetben László Ágnes önkormányzati képviselő és Jakab István a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, a
7. körzetben pedig Tarr Felicián önkormányzati képviselő és Szlovák Mátyás KDNP tagnak a közreműködésével.
„Tíz mázsa tűzifát pakoltunk fel a kellemes
tavaszi időben Dr. Túri Józseffel, unokáival

és lányával, valamint a Roma Önkormányzat
képviselőjével Jakab Istvánnal és két fiatal fiúval a doktor úr otthonánál.” – számolt be
László Ágnes a facebookján. „Az adománynyal a Szűcstelepre indultunk, ahol a családok már vártak minket. Jellemzően megtört
sorsú emberekhez vitt az utunk. Több évtizedes munkaviszony után munkanélkülivé vált
emberekhez, beteg gyermekét egyedül nevelő
anyához. Mindenhol nagy örömmel fogadtak
minket. Dr. Túri József felajánlása mindenki
előtt példamutató. Ezúton is köszönöm a magam és a körzet nevében eme rendkívüli, példaértékű ajándékot.”
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Ceglédi kutatók a szilváról

A KÖZELMÚLTBAN JELENTETTE MEG a Szent
István Egyetem Kiadója – az MTA támogatásával – a Magyarország kultúrflórája sorozat 78. kötetét. Ez idáig a legteljesebb szilva
monográfia,
amely a gyümölcsfaj történetét, 90 féle
nevét, az egyes
szilvafajokat, a
gyümölcs alaktanát, szövettanát, a virágzást
és termékenyülést, továbbá a
kórokozóit,
kártevőit, az
alanyhasználatának sajátosságait, mintegy száz fajta leírását és a fajták rendszertanát és a világon való termesztését is bemutatja. A mű 16 szerző
munkája, amelynek a szerkesztését és egybefoglalását dr. Surányi Dezső végezte. A
művet 12 tudós elme lektorálta, a kötet végén a teljes hivatkozott irodalom bemutatása is megtalálható. A 416 oldal terjedelmű
munka pár száz példányban jelent meg, elsősorban a tudományos műhelyek számára
készült, így csak kisebb részben igazodott a
termesztői igényekhez. Ez sorrendben a harmadik szilva könyv Magyarországon, amely
nagyrészt ceglédi szerzők műve. Méltó folytatása az ökológiai szemléletű Kis magyar
gyümölcsészet kötetnek.

Menekülés

A FÁKRÓL MÁR RÉGEN LEHULLOTTAK a levelek, amikor a hobbi szomszédom kertjében arra lettünk figyelmesek, hogy két
macska fut egymás után. Gondoltuk, hogy
játszanak, de nem! A fűben láttuk a mezei
pockot, mely előttük szaladt és a fa derekán
felszaladt menedéket keresve a fa legmagasabb ágára. Oda a macskák nem tudtak utána mászni, mert nagyon vékony volt a gally.
A két vadász körbe-körbe járt több percen
keresztül felfelé lesve, várták, hogy a kis pocok mikor fárad el. Aztán lustán odébb mentek vagy 8-10 métert, lehasalva az avarba és
vártak. Nem is eredménytelenül!
A kis pocok lejött a fáról, ez lett a veszte: a
két macska elfogta és elfogyasztotta. Sajnos,
nem sikerült a menekülés, pedig mi a mezei
pocoknak drukkoltunk.
JÓZSIBÁ’

Itt az influenzajárvány!

ÁTLÉPTE A JÁRVÁNYKÜSZÖBÖT az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma január 4. hetében. Január 20. és 26. között 17 464-en, az előző hetinél 41,2 százalékkal
többen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A Nemzeti Népegészségügyi Központ
szerint mindenhol emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók gyakorisága az
előző héthez viszonyítva, az arány Pest, Győr-Moson-Sopron megyében és Budapesten volt
a legmagasabb. A betegek több mint 33 százaléka 14 év alatti gyermek, több mint 36 százalék pedig 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek
több mint 23 százaléka, míg több mint 7 százalék a 60 éven felüliek közül került ki.
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X. CEGLÉDI

yszín
ellys
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Új évtized, új h
Február 22-én (szombaton) 9-16 óráig
az Admirál Étteremben (Cegléd, Fürdő u.)
a Hotel Aquarellel szemben
Várjuk a menyasszonyokat, vőlegényeket
és minden kedves érdeklődőt!
Hiszen fotósra, videósra, étteremre,
fodrászra, egy kis finom sütire…
szükség lehet ballagáson,
keresztelőn, születésnapon is.

A tombola fődíja egy 30.000 Ft értékű
menyasszonyi ruha kölcsönzés.
A rendezvény ingyenesen látogatható

Tájak, érzések, emlékek

A FENTI GONDOLATOK JEGYÉBEN NYITOTTA
meg Volter Etelka intézményvezető helyettes, Fási Krisztina 9. osztályos tanuló festményeiből rendezett első, önálló kiállítását.
P. Rónai Gábor tanár úr méltatta, mutatta
be az alkotót és festményeit. Többek között kiemelte, Fási Krisztina gyorsan alkot,
amiről az impresszionizmus jut az eszébe.
A képek stílusát, kifejezési módját nézve,
a neoimpresszionizmus illetve az avantgárd művészeti irányzat tartozik. Fási
Krisztina megköszönte, hogy biztatást, sok
jó tanácsot kapott a tanár úrtól. Ez már a
második kiállítása, mert korábban, másokkal együtt, fényképeit is bemutatta. Hat
éves kora óta foglalkozik verseléssel. Egy
idő után, késztetést érzett, hogy a versek
hangulatát, festményein is visszaadja, bemutassa. Szerinte ez nem két külön dolog,
szorosan összetartoznak és együtt tükrözik
gondolatait, érzéseit.
A tanulás, a verselés, a festészet mellett, a

Tetz Alapfokú Művészeti Iskola, „a Kék
bolygó” és a Ravenség, és a Ceglédi Városvédő és Szépítő egyesület tagja. Városvédőként igen fontosnak tartja, épített és természeti értékeink védelmét, ezzel kapcsolatos
pozitív életszemléletet, tenni akarást és személyes példamutatást.
Közelebbi célja tavasszal egy irodalmi est
megszervezése. Ezen a téren is szeretné
megmérettetni magát. Távolabbi célként,
pszichológiával kíván foglalkozni, művészeti tevékenysége mellett.
A kiállítást hétköznapokon bárki megtekintheti a Gimnázium klubjában.
KI

Az oldal megjelenését a Túri

Poliklinika támogatja.

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

Baleset-megelőzési fórum

a

Február 27-én tartották a Cegléd Városi Baleset-megelőzési Bizottság ülését
a rendőrség épületében. Az idén januártól kibővült gréniumban a hatóságok
képviselői, önkormányzati képviselők,
szakemberek, közintézmények és civil
szervezetek vezetői és a sajtó képviselői is helyet kaptak.

közlekedésbiztonság témájában
az elmúlt időszakban az egész ország felfigyelt bizonyos Cegléden történt eseményekre, folyamatokra. A 4-es út miatt is sok
baleset történt az elmúlt években
és a kerékpáros közlekedés is jelentős a városban. Egy társadalmi fórum keretében, ami
nem biztos, hogy a szankcionálás kell, hogy
legyen, inkább az önkéntes jogkövetés legyen az elsődleges. – mondta el köszöntőjében Török Csaba rendőrkapitány.
Cegléden a leggyakrabban balesetek a gyalogátkelők környékén következnek be, azok
beláthathatatlansága miatt, vagy azért, mert
kevés a kijelölt gyalogátkelő. A gépjárművek tekintetében némely kereszteződésben
az elsőbbségi szabályok nem egyértelműek
Fotó: Krizsán E

a gépjárművezetők számára. Balesetveszélyt
fokozó tényezők a nem megfelelően parkoló járművek a kereszteződések környékén,
pl. a Várkonyi iskolánál a gyorsítósávon
vagy a Széchenyi út – Alszegi út kereszteződésében, ahol szintén nagyon gyakoriak
balesetek. – mondta el bevezetőjében Kovács Norbert, a Ceglédi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti osztályának vezetője.
Az összes út túlterhelt – szólt hozzá Petrezselyem Gábor az önkormányzati közútkezelő képviselője – és a forgalom az M4
megnyitásával növekedni fog a városban.
Nagyobb beruházás vált szükségessé a parkoló járművek elhelyezésére, mert a város
ebben a tekintetben a határait feszegeti.
A nagyobb utak mentén a parkolók felfestése, illetve a kereszteződések környékén a
beláthatóságot javítani, ha a kereszteződéstől távolabb kerülnének – ezek az intézkedések sokat jelentenének a közlekedésbiztonság szempontjából – tette hozzá Milián
Anna a Magyar Közút osztályvezetője, – de
hiába van kitáblázva minden, ha a szankciók nem határozottak.
Több hozzászóló hangsúlyozta sok az autó a
városban, amely a kerékpárosok és gyalogosok számára növekvő balesetveszélyt jelent.
A közlekedés átszervezésével tehermentesíteni lehetne a város útjait. Elhangzott az is,
hogy előnyben kellene részesíteni a gyalogosokat, kerékpárosokat a közlekedésben, ezért
motiválni kellene a város lakosságát az autók
kerékpárra cserélésére. Szóba került még a
hangtalan elektromos járművek egyre gyakoribb jelenléte is a kerékpárutakon és közutakon, mely szintén sok veszélyt rejt magában.
Fodor Gábor tankerületi igazgató elmondta:
az oktatásban is megjelenhet osztályfőnöki
órán a közlekedésbiztonság témája, illetve
figyelemfelhívó akciók szervezésében szívesen közreműködik a tankerületi központ.

15

Polgármesteri beszámoló

JANUÁR 29-ÉN TELTHÁZ ELŐTT TARTOTTA első lakossági fórumát Dr. Csáky András polgármester a Kaszinóban. A beszámoló témái
között szerepelt egyebek mellett: a trianoni
emlékmű, melynek elkészítésére neves művészeket kértek fel, a köztisztaság, szelektív hulladékgyűjtés kérdései, a sertéstrágya-szag évek
óta húzódó ügye, az újvárosi temető ravatalozójának átvétele, a közvilágítás alkonykapcsolós működtetése, a kosárlabdacsarnok építése.
A Gál József Sportcsarnok évek óta húzódó
felújítása is szóba került. A polgármester még

Fotó: Kisfaludi István

ezévben szeretné megkezdeni a felújítást és az
eredeti tervet kiegészíteni azzal, hogy a
Gubody parkban a termálfürdő mellettihez hasonló futópályát alakítsanak ki. Hozzátette: a
beruházás nem jár majd fakivágásokkal.
Közlekedésbiztonság témakörében a polgármester beszélt a sebességmérő kapuról, mely a
Kossuth Ferenc utca és a Múzeum utca sarkán
kerül kialakításra és a tervek szerint húsvétra
beüzemelik a mindkét irányba mérő kamerarendszert. A lakossági fórumon többen hozzászóltak vagy kérdéseket tettek fel, például az
adventi időszakban üzemelő jégpálya szükségességével kapcsolatban.

Ha autómosás, akkor...
Megnyitottunk!

Megnyitottunk!
Megnyitottun
Önkiszolgáló autómosó
Cegléd, Külsõ Kátai u. 3. (a volt Ford szalon mellett)






Karcmentes ragyogás
Foltmentes száradás
Minőségi autóápolás
Környezetbarát technológia

d

Sírok…
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ékány Mihály, a „bonbon király” sírja messze van tőlünk,
de emléke itt él közöttünk. Láttam a felvételeken, hogy méltó
módon emlékeztek (ismét) a
születésnapjára. Őrá hét éve
hívtam fel a figyelmet a Ceglédi Panorámában és lám, Lajos Mary irányításával 2015
őszén a Békebeli Cukrászda falán emléktáblát avattak! A világhírű cukrász ugyanis
Cegléden született 1870. november 8-án.
Ugyan hol lehetett az a szülőház, amelyiknek 663-as száma volt!
Ám a család nemsokára Kecskemétre költözött, majd az édesanya elhunyt. Az édesapa
második házasságából született Dékány István
Kecskeméten, 1886. április 30-án. Tanult a
budapesti bölcsészkaron, majd Jénában jogi
doktorátust szerzett. Ezután Londonban közgazdaságtant tanult. Itthon, Kolozsvárott a történelem-elmélet magántanára, Budapesten a
történetfilozófia magántanára lett. Filozófiai
és szociológiai íróként számottevő tudományos munkásságot folytatott. Sokféle tagsága,
beosztása felsorolhatatlan. 1922-ben az MTA
levelező tagjai sorába választották. Ám az
egyetemtől később meg kellett válnia, 1949ben MTA tagságát is megszüntették: tanácskozó taggá minősítették. Ezután telepedett le
Cegléden, a Gólya u. 4-ben. Élete utolsó 15
évét itt élte a világhírű cukrász, Mihály féltestvére, innen kísérték utolsó útjára 1965.
november 20-án bekövetkezett halála után a
Református Öregtemetőbe.
Sírok... A fényképen az látható, ami már
nem látható... (Dr. Dékány István élt 79
évet.) Pedig a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009. október 7-én tartott
soros ülésén a 49/2009. sz. határozatával
„A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé
nyilvánította Dékány István filozófus, szociológus, történész, egyetemi tanár, az MTA
tagja ceglédi sírját. A döntésnek tehát nyoma van, nyomatéka (gondoskodás, emlékőrzés) nincs! [Pedig milyen méltó lett nagy

halottaihoz Dobos János családi síremléke,
végre. Ott nyugszik lánya is, a nótaköltő
Dézsiné Dobos Erzsike.]
Sírok... - Ha látom dr. Grega Mihály sírját a
Csengettyűs temetőben! Ő a világhírű ceglédi szülött: George Pal (alias Marczincsák
Gyula, György) keresztapja. Nem Cegléden
született, de sírja itt van. Orvos, majd fogorvos volt. 1914-ben a frissen megépült Internátusban berendezett 150 ágyas hadikórházban vállalta a sebesültek gyógykezelését és
a gyógyító munka irányítását. A Czegléd c.
hetilapban 1918. október 13-án jelent meg a
hír „Halálozás. Dr. Grega Mihály orvos, a
helybeli katonai kisegítő kórház orvosa rövid szenvedés után f. hó 11-én elhunyt.
Húsz évi ittműködése alatt sok jóbarátot és
ismerőst szerzett magának, akik most mély
megilletődöttséggel vették korai halálhírét.
Elhunytát özvegye és két kis leánya gyászolja.”
Tennünk kellene valamit az itt méltatott jeles ceglédiek emlékéért is!
DR. SZABÓ ALFRÉD

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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Hozzátartozók kerestetnek

BALESETVESZÉLYES ÁLLAPOTBA KERÜLT egy
kripta az újvárosi temetőben és nem találják
a hozzátartozókat – erről írt lapunknak, segítséget kérve Tóth Ferenc.
„Tisztelt szerkesztőség! Tóth Ferenc vagyok.
Az Újvárosi öreg temetőben található romos
kripta állapota miatt fordulnék önökhöz. Az
én szüleim síremléke közvetlen mellette helyezkedik el. Nem tudom ki tudna segíteni a
kripta lebontásának elindításában, mert az
állapota balesetveszélyes. Az egyház tehetetlen az ügyben, mivel semmi adat nincs az
esetleges hozzátartozókról. A hivatkozás 100
év a lejárati idő, ebből az utolsó feltételezhető temetés 2026-ban lehet. Annyit ígértek,
hogy valahogyan körbe fogják támogatni az
építményt. De ez szerintem nem lesz kielégítő
megoldása ennek az ügynek. Amit én biztosan

Biciklisek vs autósok?

A BICIKLISEK SZÜRKÜLET UTÁN CÍMŰ olvasói levélre reagált szerkesztőségünkhöz címzett levelében B. Mercédesz, aki szerint
„pontosan annyi szabálytalanul közlekedő
autós van, ahány gyalogos és biciklis”.
„Remélem a hölgy igazából csak viccelt vagy a
költői túlzás eszközével élt amikor arról írt, hogy
betiltaná szürkülettől a lakott területen kívüli biciklizést. Sokan munkába járnak onnan. Sajnos
nem teheti meg mindenki, hogy autója legyen.
Attól tartok a cikket író hölgy az egyoldalú gondolkodás híve és olyan dologgal példálozik amiről nem sok fogalma lehet. Egy olyan fiatal lány
halálát hozza fel példaként, akit nem is ismert és
már nem is tudja elmondani soha többé, hogy mi
történt akkor. Nem is beszélve a hozzátartozók
gyászfeldolgozásának megbolygatásáról.
Valójában pontosan annyi szabálytalanul közlekedő autós van, ahány gyalogos és biciklis. A
példaként említett útszakaszon a világítás és láthatósági mellény nélküli bicikliseken és gyalogosokon kívül ugyan úgy mennek lámpa használata nélkül az autók, valamint nem egy autó
közlekedik a kosztól nem látszó rendszámtáblával, persze jobb is így, mert ha balesetet okoznak
nyugodtabb szívvel távozhatnak a helyszínről.

tudok, hogy 20 éve senki se látogatja a kriptát és nem is gondozza senki. Szeretnénk végre egy érdemleges megoldást találni erre a
dologra. Ha a fotók alapján megtalálnánk a
hozzátartozókat, illetékeseket az ügyben, hogy
megoldás szülessen, azt nagyon megköszönnénk. Tisztelettel Tóth Ferenc”
Az autósok sokszor elfelejtik milyen erővel bíró
eszköz van az irányításuk alatt.
Mindig akkora a sértődés, ha mérnek vagy igazoltatnak valahol. Hát nincs itt semmi probléma,
ha be vannak tartva a szabályok. Igenis, mérjenek és igazoltassanak! Szűrjenek ki minél több
jogosítvány nélküli és/vagy ittasan vezető sebességkorlátozást megsértő autóst és persze a nem
megfelelően felszerelt bicikliseket is. Talán az én
írásom sem lett most annyira pártatlan, mint szerettem volna, de együtt kellene jobbá tenni a
közlekedést nem pedig egymásra mutogatni.”
• 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
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7 fafaj, amit ne ültessünk

rdemes figyelni arra, hogy bármennyire is szeretjük a fákat, néhány fafaj kellemetlen társ is lehet, mert zavaró tulajdonságokkal rendelkezik. Sok szempontot
kell(ene) figyelembe venni, mielőtt a jóhiszemű vásárló hazavisz és elültet
egy facsemetét. Egyeseket csak az érdekli,
hogy a fa milyen gyorsan nő meg és mekkora árnyékot ad majd a kertnek. Pedig ez a
két dolog messze nem olyan fontos, mint
néhány egyéb, ritkábban emlegetett tulajdonság. Vannak olyan fák, amelyek agreszszívan növesztik a gyökereiket a talajban,
bár ez csak évekkel az ültetés után okoz
gondot, amikor a gyökerek elkezdik felrepeszteni az udvar betonozott, vagy járólappal borított részeit. Más fák túl nagyra nőnek, vagy éppen nem kívánatos kártevőket
vonzanak a kertbe. A következőkben felsorolunk hét fajt, amelyek olyan jellegzetességekkel is rendelkeznek, amelyek miatt nem
érdemes vesződni velük. Igaz, legkönnyebben a lombkoronát lehetne szabályozni, ennél a gyökérzet térfoglalása már nehezebb –
és szakértelmet inkább kíván.
KÍNAI DÍSZKÖRTE (Pyrus calleryana).
Kiváló ellenálló képessége és igénytelensége miatt lett sok kertész kedvence a kínai
díszkörte. Az 1960-as években sok külvárosi területet díszítettek ilyen fákkal. Bár mutatós, kerülni kellene a telepítését. Jellegzetes piramisszerű formája miatt ágai rendkívül törékenyek, és már egy kisebb szélvihar
is letörheti azokat, ami balesetveszélyt, és
nem kevés kerti szemetet eredményez. Még
rendszeres metszéssel sem lehet elkerülni
ezt a problémát, ráadásul a fa fehér virágai
kellemetlen bűzt árasztanak.
NYÁRFA (Populus sp.). A nyárfák sem
olyan növények, amiket érdemes a házunk
közelében tartani. Ugyan nem igényel túl

sok odafigyelést, de sekély, puha gyökérzete miatt törzse rothadásra hajlamos, emiatt
pedig sokat árthat neki a viharos szél. A rovarok és különféle betegségek is előszeretettel támadják meg, ettől pedig még sérülékenyebbé válik az elemekkel szemben. Bizony, váratlanul épületeinkre dőlhet.

Selyemakác

PERZSA SELYEMAKÁC
(Albizia
julibrissin). A perzsa selyemakác törékeny
fájú fafaj, igaz, virágzáskor pompás látvány,
de nem érdemes rábízni a kert biztonságát.
Ugyancsak ellene szól az is, hogy olyan hatalmas magvakat terem, amelyek nagyon
gyorsan kicsíráznak, így rövid időn belül
egy egész erdőnyi törékeny selyemakác lepheti el a kertet.
EPERFA (Morus sp.). Ugyan az eperfa
nem puha és nincs gyenge gyökérzete, azonban elképesztő mennyiségű virágport termel, amivel rovarok egész tömegét vonzza
hozzánk. Az eperfa kiváló választás, ha csak
némi plusz árnyékolásra van szükség a nyáron, de számolni kell vele, hogy rengeteg
szálló és mászó ízeltlábú is ott lesz a közelében. A feketén bólogató fa főleg az amerikai szövőlepke betörésekor utálatos látványt
hozott az eperfákra.
KÍNAI FAGGYÚFA (Triadica sebifera). A

kínai faggyúfa széles levelekkel rendelkező
növény. Ezek nyáron kellemes, hűs árnyékkal, ősszel pedig pompás színekkel kedveskednek a kerttulajdonosoknak. A probléma
vele az, hogy ez a fa rendkívül agresszíven
terjed és mivel 9 méter szélesre és 12 méter
magasra is megnőhet, hosszú távon hatalmas
gyökérzetet is növeszt, nem sok teret hagy
más fajoknak.
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A KNOTT-TECHNIK-FLEX Kft. kiszámítható beosztással és jövedelemmel, fejlődési és tanulási lehetőségeivel, munkatársainak megbecsülésével vált Cegléd egyik legmegbízhatóbb vállalatává. Vállalatunk
biztos hátteret jelent azok számára, akik hosszú távú munkahelyre
és stabilitásra vágynak.

Összetartó csapatunkba talpraesett, BETANÍTOTT
FÉMMEGMUNKÁLÓ, ANYAGMOZGATÓ, PORFESTŐ,
FESTŐSORI GÉPKEZELŐ munkatársakat keresünk.

FŐ FELADATIK:

Fémmegmunkáló munkatárs:

 utánfutó futómű alkatrészek gyártása, forgácsológépek
kezelése

Anyagmozgató munkatárs:

Korai juhar

KORAI JUHAR (Acer platanoides). A korai
juhar az egyik legsokoldalúbb juharfaj, kiválóan alkalmazkodik a környezetéhez. Habár
remek árnyékoló, hírhedten végzetes is, mert
lehetetlenné teszi a környező növények számára, hogy elegendő napfényt kapjanak a túléléshez. Emiatt lényegében minden egyéb növény elpusztul a közelében. Erős gyökerei
ugyancsak megnehezítik a többi kerti növény
életét, elszívja előlük a tápanyagokat.
EUKALIPTUSZ (Eucalyptus sp.). Erős
borsmentaszerű illata miatt sokan kedvelik az
eukaliptuszfát, ráadásul kivonatából is gyakran készítenek különféle kenőcsöket és
gyógyszereket. Viszont az eukaliptusz a világ
egyik leggyorsabban növekvő fafaja, ráadásul
nagyon gyakori és alapos gondoskodást igényel. A rejtett tulajdonsága a vízigénye. Elterjesztésük állandóan vízjárásos, olykor mocsaras helyeken érdemes faj, de mediterrán vidékeken alkalmas eszköze az elsivatagosításnak.
Természetesen, a döntés mindig a miénk,
meg részben a szomszédainké, bár nem okos
gondolat 3-4 évenként járda felújítással bajlódni. A példatárban még sok más fajt is
hozhatnánk, díszfaként talán ezek a legjellemzőbbek.
ESDÉ

 Üzemi és raktári anyagmozgatás (belső műveletek ellátása, beérkező áruk átvétele, kiszállítandó tételek
összekészítése)
 Adminisztráció vállalatirányítási rendszerben (műveletek
lejelentése, komissiózás, szállítólevél-készítés)

Porfestő munkatárs:

 Munkadarabok festékbevonatainak elkészítése, felületelőkészítés, maszkolás, kitakarások

Festősori gépkezelő:

 Festősori felrakás-leszedés, szemcseszórógép kezelés

JELENTKEZZ HOZZÁNK, HA:

 Megbízható vagy
 Vállalod a 2-3 műszakos munkarendet

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?

 kiemelt alapbér
 pótlékok és juttatások
 teljesítmény-, és jelenléti bónusz
 modern és biztonságos munkaeszközök
 összehangolt csapat
 céges rendezvények
 hosszútávú munkalehetőség
 stabil, megbízható háttér
 fejlődési lehetőség
 sportolási lehetőség a ceglédi szabadidőközpontokban

Munkavégzés helye: KNOTT-TECHNIK-FLEX Kft.,
Cegléd – Ipari park 11. és Pesti út 76.

Jelentkezéshez kérjük küldd el önéletrajzodat e-mailben!
E-mail: timea.novak@technik-flex.hu

Mobil/Viber: Novák Tímea +36703417577
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História

Ez történt Cegléden 100 éve 7.

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. Átléptük a 2020-as év kapuját, így e rovat következő részei már az 1920-as évek
cikkeiből kerülnek válogatásra.

SPANYOL-JÁRVÁNY UJRA
FENYEGET. Nem elég a sok
csapás, a nyomorúságos élet, a
rettenetes drágaság s mindenben
a legnagyobb nélkülözés, még
most ráadásul hogy mosolyogni
is elfelejtsünk, hogy gyermekeink, kedveseink életéért is aggódjunk: itt van újra, ajtónkon kopogtat újra a rémes spanyol-járvány.
Már Pesten egyre szaporodnak a megbetegedések. Amint azonban halljuk, enyhe lefolyásúak az eddigi esetek, de azért már
több esetben halállal végződött. (Czeglédi
Híradó 1920. II. évfolyam, 8-ik szám. Vasárnap, január 25. 3.o.).
„A SZESZTILALMAT, amely a választások
tartamára el volt rendelve szeszes italok kimérése által csupán két korcsmáros szegte meg.
A pénzbeli bírságoláson kívül el is ítélték
mindkettőt 7-7 napi
elzárásra.” (Czeglédi
Híradó 1920. II. évfolyam, 9-ik szám.
Csütörtök, Január
29. 3. o.).
„RAZZIÁK. Az
államrendőrség a
karhatalmi csendőrszázaddal együtt a
választást megelőző napokban az
egész város területére – nyilvános és
nem nyilvános helyekre – kiterjedő

razziát tartott, amelynek során több foglalkozás nélküli csavargót fogtak el s toloncolták őket illetőségi helyükre s ezenkívül
betöréses lopással vádolt s körözött 2
egyént is csíptek el. Ezeket a razziákat a
sok beszállingózó idegen miatt többször is
meg fogja ismételni a rendőrség.”
(Czeglédi Híradó 1920. II. évfolyam, 9-ik
szám. Csütörtök, Január 29. 3. o.).
„A FÖLD ELPUSZTITHATATLAN
ALAPTŐKE MARAD. Ez az oka ama
ténynek, hogy mostanában mindenki földet,
szántót és szőlővel beültetett földet, vagy ha
ezt nem kap hát házat szeretne venni. Persze
most a pénzecskénket egy kis baj fenyegeti,
vagy legalább is fenyegethet. S mint ebből a
pénzből van bőven, sietne ettől mindenki jórészt menekülni. Igen ám, de azt a föld tulajdonosai is tudják, s egyszerűen szólva
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csoda árakat kérnek a földért. Olvassuk,
hogy az ország egyes vidékein 30-40 ezer
koronát is kérnek a föld holdjáért, s ezt az
összeget több esetben meg is adják.”
(Czeglédi Híradó 1920. II. évfolyam, 9-ik
szám. Csütörtök, Január 29. 3. o.).
„ADOMÁNY. R. Mór a nemzeti hadsereg
részére sütött kenyérért járó kemence használati díjat, 13 K 60 fillért, a helybeli árvaház javára adományozta. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk.” (Czeglédi Híradó
1920. II. évfolyam, 10-ik szám. Vasárnap,
Február 1. 3. o.).
„UJ VONATJÁRÁS címen olvassuk, hogy
Bpestről Szegedre vasárnap, szerda és péntek
kivételével két vonat közlekedik. Az egyik
indul Bpestről d. e. 8 óra 25 perckor és Szegedre érkezik délután 3 óra 45 perckor, a másik indul Bpestről délelőtt 7 óra 30 perckor
és érkezik délután 5 óra 30 kor. Ezek a vonatok Bpesttől Czeglédig meg sem állnak.”
(Czeglédi Híradó 1920. II. évfolyam, 10-ik
szám. Vasárnap, Február 1. 3. o.).

„MENNYI LISZTET csempészhettek ki
eddig városunkból, ha egyetlenegy Budapest
felé induló vonatnál 10 mázsa lisztet koboztak el. Ez alapon számítva naponta legkevesebb 30 mázsa lisztet csempészhettek ki
mostanában városunkból.”
„HÁZASSÁG. Fiatal cipész magához való tisztességes leányt keres. Cím megtudható a kiadóhivatalban.” (Czeglédi Híradó
1920. II. évfolyam, 10-ik szám. Vasárnap,
Február 1. 4. o.).
„VARRÓGÉPEK, gramofonok újak és
használtak olcsón eladók. Javításokat jutányos áron vállalok. CS. SÁMUEL. VIII. ker.,
Déli-út 50.” (Czeglédi Híradó 1920. II. évfolyam, 10-ik szám. Vasárnap, Február 1. 4. o.).
„ÜGYES TANULÓLEÁNY cipőtűzéshez
azonnal felvétetik. Varrni tudó előnyben – Ifj.
K. István cipőfelsőrész készítő. VI., Kőrösiút 44. (Czeglédi Híradó 1920. II. évfolyam,
10-ik szám. Vasárnap, Február 1. 3. o.).
BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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Alkotók

„Képeim misztériumjátékok…”

h

Ezt vallja Somos Gyula festőművész,
akit azért kerestem fel otthonában,
hogy a Bern Kávéházba tervezett
könyvbemutatójáról kérdezzem. A február 13-án este fél hatra tervezett eseményt kis kiállítás is kíséri majd, mely
két hétig marad a falakon.

ogyhogy irodalommal jelentkezel?
Mi, ceglédiek festőművészként
és tanárként ismerünk, aki
évente 3 hónapot tanít Amszterdamban a Ruudt Wackers
Akadémián. Valamint előadóként, aki ikonográfiai előadásokat is tart, az ábrázolások szövevényes
jelképrendszereit elemezve. A Fiatal Alkotók Műhelyében Cegléden
is rendszeresen
tanítasz.
- Már gimnazista korom óta
foglalkoztat az
irodalom
és
költészet. Egy
fordítás-kötetem már megjelent, melynek
néhány éve éppen a Fiatal Alkotók Műhelyében volt a bemutatója. Ezt a két-nyelvű könyvet, mely a
holland Gerrit Achterberg verseit adta közre
saját fordításomban egyben magam illusztráltam.
- Miként új könyvedet is, melynek Karácsonyi játék a címe?
- Nem. A könyvben reprodukált 22 képem
nem illusztráció, hanem önálló alkotás, melyek persze tematikai, gondolati kapcsolat-

ban vannak a hit misztériumával, melyről
„Karácsonyi Játék”-om szól. Ugyanúgy önálló alkotások, mint a szöveg is. Korábbi,
fotográfiákra festett munkáim közül válogattam össze azt az anyagot, mely leginkább
illeszkedik misztériumjátékom szövegéhez.
- Festményeidben itt is mintegy több dimenzión át utaztatod a szemlélődőt. Miért
írtad meg ezt a színdarabot?
- Evangelizációs szándékkal készült még
évekkel ezelőtt egy karácsonyi, köztéri
misszióhoz, a katolikus családközösség fölkérésére, de akkor sajnos e szándék nem valósult meg. A helyszín a katolikus templom
előtti tér és a Kossuth szobor környéke lett
volna a református templom lépcsőjével.
- Mondanál egy pár szót a darabról?

- Jézus születésének az evangéliumokban elbeszélt története, azaz ennek betlehemes játék formájában való színrevitele adja a darab
gerincét, melynek eseményeit egy hívő és
egy hitetlen párbeszéde színesíti. A dialógus
során a hitetlen végül megigazul.
- A történet nem mese, mint mondod.
- A szövegben a hívő szájába adva kevéssé
ismert történelmi tényeket sorakoztatok fel
az evangéliumi igazságok védelmében.
- Bízom benne, hogy egyszer talán méltó
bemutatót érhet meg Karácsonyi játék című
színdarabod. A színes, minőségi kivitelű
könyv az Apáti Nyomdában készült. Jelenleg min dolgozol?
- Épp most fejeztem be Corpus Christi című
nagy munkámat (2x2m), mely reményeim
szerint a X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén lesz megtekinthető Kecskeméten a Cifrapalotában. A kiállítás március
7 és április 25 között várja a látogatókat. De
előtte minden kedves kétkedőt, érdeklődőt
és művészetpártolót várunk a könyvbemutatóra.
KISZELY MARGÓ

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
> Garanciavállalás
Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!
Bejelentkezés csak telefonon!

Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu

A hét festménye
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Gál Gréta: Wolfgang
Amadeus Mozart

A VÁLASZTÁS AZÉRT ESETT
MOST GRÉTA festményére,
mert ez a festmény is része
annak a sorozatnak, amely
zeneszerzők ihletésével készült. Gréta 12. évfolyamos
gimnazista. A zene közel áll
hozzá, hiszen ő maga is hegedült 6 évig Jászberényben. Számára Mozart
arisztokratikus megjelenítést, pompát, fényűzést
jelent, ezért használ ezüsttel kevert színeket a
vásznon. Tanára, egyben mestere: P. Rónai
Gábor szerint az ezüst alkalmazása már előfordult híres művészeknél is, hiszen Derkovits
Gyula gyakran kályhaezüsttel festett.
Gál Gréta szorgalmasan tanul, jár a szakkörre, rajzkurzusokra, hiszen művészeti pályára
készül, a tárgyalkotás, látványtervezés a választott területe. A festmény értelmezése a
szemlélődőre van bízva. Egy kis segítség:
tengeri korallok, tűzijáték? A festmény a
Bern Kávéházban megtekinthető.
KISZELY MARGÓ
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Világgá vágyó

Három nappal visszaindulása előtt beszélgettünk. Cegléd – Los Angeles tizenegyezer kilométer. Hosszú út és idő. De egykori álmai, majd tervei, végül törekvései összességében ez huszonhat év. Ugyanis már középiskolás korában filmélményei hatására Kaliforniáról ábrándozott, egyetemistaként tervezgetett, munkába
állása után konkrét lépéseket tett Amerika felé. Kitartóan próbálkozott az Újvilág
meghódításával a ceglédi fiatalember, Andrási Szabolcs. Vajon mi vonzotta erre?

em elsősorban a világlátás, a pénz
– válaszolja –, hanem az újabb,
kreatívabb szakmai kihívás. A világhódító cégek magasabb színvonalú munkalehetőséget kínálnak. A programozást választottam
itt a Közgázban, ilyen diplomát szereztem a szegedi egyetemen 2004-ben. Egy évig Szolnokon
dolgoztam a Nissan leányvállalatánál, 2005 májusában Budapesten a Nokia alkalmazottja lettem. Hamarosan rájöttem – bár jól éreztem magam –, hogy az itt szerzett tudásnál nekem több
kell. Az interneten találtam Los Angelestől délre, Irvine városában egy indiai céget. Megfeleltem a telefonos interjún, ezért ők elkezdték intézni a munkavállalási vízumot. Évente 65 ezret
ad ki az USA, plusz 20 ezret a kint diplomát
szerző külföldieknek. 2007-ben túljelentkezés
történt, 150 ezer pályázat érkezett. Ilyenkor a bevándorlási hivatal sorsol, ennek vízumlottó a neve. Én a „kalapban” maradtam. Nem adtam fel:
majd jövőre!
Beszélgetésünk közben többször „pittyen” a telefonja. Üzenetek érkeznek Los Angelesből.
Szabolcs ugyanis itthoni szabadsága alatt is vállalt ügyeletet a mostani cégnél, tehát dolgozik.
Délutántól éjfélig az időeltolódás miatt.
- Ma végzek a feladattal, de a következő két
napon is készítek programokat – mondja,
miszerint tényleg munkafüggő.
- Ott tartunk: nem sorsoltak ki.
- Egy év múlva már „kihúzták” ugyan a ké-

relmemet, de nem kaptam meg a vízumot.
Közben a nokiás haverom kiment Amszterdamba, a RIPE NCC nevű céghez. Szólt,
lesz egy új pozíció a csoportjában. 2009 májusában kimentem interjúra. Megfeleltem,
fölvettek. Augusztusban már költöztem.
- Mit szóltak a szüleid?
- Sose mondták, hogy ne menjek, de nyilván
fájt nekik az elválásunk. Évente egyszer jövök haza, ezt már megszokták.
- Nem kötődsz erősebben Ceglédhez? Haverok, lányok…
- Már annyira menni akartam, hogy ez a
vágy vitte utamat.
- Nem szorított a félsz ismeretlen világba
indulni?
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- Szeretek egyedül nekivágni az új kalandoknak.
- A nyelvtudásod?
- Gond nélkül megélek az angolommal. A
Nokiánál angol nyelvű nemzetközi levelezést is
folytattam, továbbképzéseken ezen a nyelven
tartottam előadásokat, tréningeket vezettem. Az
amszterdami cégnél több mint húsz országból
voltak alkalmazottak, az angol a közös nyelv.
- Hogy’ fogadtak ott?
- A cég mindent elintézett: taxival vártak, elvittek az albérletbe, mindenben segítettek. Jól éreztem magam, jól is kerestem.
- Mégis újra erősödött benned a tovább vágya…

- Négy év két hónapot dolgoztam Hollandiában. Közben
többször jártam az
USA-ban konferenciákon, s ott már
„keresgéltem”. Az új
szakmai
kihívás
mellett a hangulat is
befolyásolt. Egyszer
napos, meleg tengerparti nyaralásról érkeztem vissza. Ahogy Hollandia fölé
ért a repülőgép, beleszállt az ott szinte
állandó, sűrű felhőbe. Napfény helyett
fénytelenség…
- De számodra újra
felfénylett a remény.
- 2002-ben nem tartottak vízumlottót.
Megcéloztam a nagy
Amazon céget. Jól
sikerült a távinterjúm. Küldtek egy
felmérő „házi feladatot”, amelyet egy
hétvégén megcsináltam. Nagyon elégedettek lettek a munkámmal. Elindult a
vízumfolyamat, de
annyira bürokratikusan, hogy egy nappal
lekéste a cég. Már harmadszor nem sikerült: először a sorsolás, másodszor az elutasítás, harmadszor a késedelem miatt. De csak erősödött
bennem a cél: Kalifornia!
- Meddig vártál?
- 2013-ig. A Nation Builder (Los Angeles-i
cég) foglalkozott az ügyemmel, Amszterdamból már nekik is végeztem programozást.
A vízumsorsoláson is szerencsém lett, 2013
szeptemberében kiköltöztem Los Angelesbe
két bőrönddel és egy kézipoggyásszal.
- S ott álltál az Angyalok Városában védangyal nélkül?
- Térképpel a kezemben. Egy Fülöp- >>>
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szigetekről származó családnál kaptam albérletet. Összebarátkoztam a fiúkkal, vettem egy kerékpárt, sokat túráztunk a hegyekbe. Mivel nem
akartam két bőröndből élni, nagyobb és később
berendezendő lakást kerestem. Találtam is. Minden vásárlás könnyen megy, ott ugyanis mindenki internetről rendel: kihozzák az árut, leteszik az ajtó elé. Csak élelmiszerboltba járok. Hamarosan kiadta a bank a hitelkártyát, csak ez jelenti a pénzügyi megbízhatóságot. Megkaptam a
zöldkártyát is, amely szabad, nem csak egy céghez kötött munkavállalást tesz lehetővé. Ezután
több fejvadász vett célba, 2017 novemberében a
Google embere is megkeresett. A telefonos, majd
a személyes főinterjún is megfeleltem. S mivel
ismét vágytam a szakmai előrelépésre, 2018
márciusában megkezdtem ott a munkát. Mekkora cég, mekkora név, mekkora presztízs! – lelkendeztem. Most már tényleg megérkeztem.
- Hogyan alakul egy napod?
- Hajnalban, öt órakor indulok a céghez. Két okból ilyen korán. Iszonyatosan nagy később a forgalom, ezt „megúszom” így. Eleinte metróval
jártam (amely inkább villamos, mert hosszabb
távokat is a felszínen tesz meg), de vettem egy
robogót, ám ezt is elnyeli az autóáradat. Mindenkit meglep, hogy nincs kocsim, mert eddig
nem volt szükségem rá, az idén viszont rászánom magam a vételre. Beérve a munkahelyemre konditerembe megyek, utána futok, nyolc óra
körül reggelizek, kilenckor kezdem a munkát,
délután négyig dolgozom.
- Mit csinálsz a szabad idődben?
- Otthonülő típus vagyok. Programozgatok, projekteket készítek, szeretem így is fejleszteni a
szakmai tudásomat. Mozifilmeket gyűjtök, azokból válogatok. Van egy kanadai srác, néha elmegyünk egy bárba.
- Csak a munka…?!
- Hétvégeken besegítek egy most alakult cégnek.
- Készíts most egy összehasonlítási „projektet”:
mi tetszik, mi nem tetszik Los Angelesben?
- Ami tetszik: a folyamatos fejlődésre, fejlesztésre ösztönző munkalehetőség; a mentalitás:
Kaliforniában gyakori a földrengés, a bozóttűz,
de nem pánikolnak, derűsen élik életüket; nem
szokás állandóan panaszkodni, pesszimistán látni a helyzetet, mint itthon; sok a park a városban
(lakásomtól nincs messze Hollywood); élvezem
a kellemes időjárást, főleg Hollandia után. De

nem tetszik: a körülményes tömegközlekedés, a
szinte megfizethetetlen lakásárak, az itt is egyre
több utcai hajléktalan.
- Figyelemmel kíséred az itthoni eseményeket?
- Nem követem a mindennapi életet, de a hírportálokon elolvasom a jelentős történésekről szóló
beszámolókat.
- Milyen érzés három nap múlva elhagyni
Ceglédet?
- Örömmel jövök haza, de ilyen hangulatban
ülök a repülőre visszafelé. Kialakult már bennem
az otthon-itthon kettős érzése, kötődése.
- Milyen jövőt „programozol” magadnak?
- Egyelőre maradok Amerikában. Ezt a szándékot megerősíti az, hogy két év múlva megkapom
az amerikai állampolgárságot. Kettős állampolgárságú leszek.
- Tehát a világgá vágyó Szabolcsnak ez a végállomás?
- Nem biztos… Talán „útba ejtem” még Kanadát
és Ausztráliát is…
- Onnan talán Cegléd lesz a világ vége számodra, ahova érdekes, érdemes lesz majd eljutni
egyszer…
KOLTÓI ÁDÁM

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
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Renault KADJAR

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

renault.hu

DEALER NEVE KFT.
ST-MOBILE KFT., 2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ U. 18., TEL./FAX: 06 53 311 904
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

SUV a Renault-tól
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Minden idők legjobbja

ülönös vállalkozásba fogott a Judoinfo:
a Magyar Judo Szövetség
(MJSZ) aktuális ponttáblázata alapján kiszámolta, kik a
sportág valaha volt legeredményesebb versenyzői hazánkban. A rangsor összeállításához kizárólag a
felnőtt
nemzetközi
eredményeket (olimpiák, világbajnokságok,
Európa-bajnokságok)
vették figyelembe. A
ranglistára összesen
hetvenkilenc sportoló
kerülhetett fel. Az
„Örökranglista” első
helyezettje, minden
idők eddigi legtöbb
pontot gyűjtő magyar
judósa, Ungvári Miklós!
A Ceglédi VSE versenyzője a korosztályos
világversenyeken nem tudott eljutni az érmekig (1999-ben ötödik lett a junior Európa-bajnokságon), a felnőttek között azonban mindmáig ragyogó eredmények birtokosa, négyszeres olimpikon, aki most azért harcol, hogy
az ötödik olimpiáján is tatamira léphessen.
Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes (2012,
London), olimpiai ötödik helyezett (2016,
Rio de Janeiro), háromszoros világbajnoki

bronzérmes (2005, Kairó; 2007, Rio de
Janeiro; 2009, Rotterdam), kétszeres vb-hetedik (2010, Tokió; 2015, Asztana), háromszoros Európa-bajnok (2002, Maribor;
2009, Tbiliszi; 2011, Isztambul), háromszoros Eb-ezüstérmes (2005, Rotterdam; 2008,
Lisszabon, 2010, Bécs), Eb-bronzérmes

(2014, Montpellier), háromszoros Eb-ötödik
(2007, Belgrád; 2012, Cseljabinszk; 2017,
Varsó) és kétszeres Eb-hetedik (2003,
Düsseldorf; 2015, Baku).
Ő a judosport első IJF Fair Play-díjasa, hatszor választották meg az Év judósának
Magyarországon, igazi példakép a felnövekvő generációk számára, ennek bizonyítéka az is, hogy róla nevezték el a Ceglédi
Judo Központot.
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Éremeső
a CBA
Kupán

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
A CEGLÉDI AST.: 53-310-285
HIHARA KARATE
S PORTEGYESÜM.: 70-368-2816
LET versenyzői,
furdoszobaszakaruhaz.hu
részt vettek az I.
Győri Összetartás Knock Down
Karate BajnokFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
ság CBA Kupán,
ahol összesen 237
nevező, 25 klub, 15 szervezet mérette meg magát. Az egész napot fegyelmezetten végig versenyezve a fighterek remek teljesítményt
nyújtva, a következő eredményt érték el:
A CEGLÉDI KOSÁRLABDA EGYESÜLET törtéArany érem - 9 db: Kenyó Ivett, Máté Szófia, Bogdán Vencel,
nete során először jutott be a Hepp kupa néKocsis Miklós, Kemecsei Nándor, Fehér Tamás, Baksa Bence,
gyes döntőjébe, a bejutott csapatok pályázKovács József Antal, Simó Bence
Ezüst érem - 9 db: Abuczky Zoé, Bujdosó Roland, Bodor An- hattak a rendezésre és Cegléd nyert, így vádrás, Karai Szabolcs, Gyivák Alex, Dömők Milán, Hakkel Linett, rosunkban kerül megrendezésre a döntő febMakki Zoltán, Balogh Róbert Dániel
ruár 15-én. Amennyiben át tudjuk menteni a
Bronz érem - 5 db: Petró Zsófia, Prumek Janka, Baksa Boglárnyolcaddöntőn látott lelkesedést és fegyelka, Hernyák Botond, Balogh Szabolcs,
Rubint Levente: IV. helyezett, Rafael Márk József: V. helyezett
mezett csapatmunkát, akkor bárki ellen lehet
ABUCZKY CSABA
esélyünk.

Történelmi
kosár-siker!

b
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Sport

25 éves a Bocs kosársuli!

ogádi Csaba testnevelő tanár 1995. január 30-án tartotta első kosárlabda edzését általános iskolás
fiúknak a mezgáz új tornatermében. Ez volt a „történelmi
pillanat”: a Bocs kosársuli létrejötte! A kezdeti kisebb létszám
fokozatosan bővült, a tanév végén már 50
főt is meghaladta. Főleg a Táncsics iskolából jöttek diákok, később valamennyi általános iskolából és a „kisgimiből” is tagjai lettek valamelyik csoportnak.
Néhány hónappal később Nagykőrösön is
megalakult egy hasonló
kosársuli, ezzel megkezdődött a különböző kosárlabda tornák és dzsemborik sorozata. Ilyenkor 10-12 személyes gépkocsi szállította
az ifjú kosarasokat a versenyek helyszínére! Ekkorra
már 80-100 kis „bocs” ismerkedett a sportág alapjaival és a családi házak kertjében egyre több helyen állítottak fel kosárpalánkot.
A kosársuli névadója alapvető célkitűzésként
a kosárlabda játék alapjainak megtanítását és
megszerettetését tűzte ki, a szabadidő hasznos
eltöltéseként. Természetesen a legtehetségesebb tanítványokat örömmel engedte el versenyezni más egyesületekbe. A szabadidős civil szervezet 1998-ban alapítványt hozott létre, így különböző anyagi támogatásra is lehetőségük lett. Hamar kialakultak a hagyományos programok, amelyek napjainkig léteznek, ezek a születésnapi dzsembori, naptári és
tanévzáró összejövetel, az utóbbin az év játékosa díjak kiosztása és a kosár majális. Hoszszú éveken keresztül nyári edzőtáborok is szerepeltek a programokban, többször voltunk
Ikladon, ahol 25-30 gyerek közül jó néhányan

első ízben részesültek táborozási élményben.
Mindemellett Tápiószentmártonban is táboroztunk egyszer. Sok éven keresztül a „Mezgáz” és uszoda helyszínein is zajlottak nyári
technika képző táborok 2015-ig!
Az első 24 évben az edzéseket a Török iskola tornatermében tartottuk, kezdetben 3
csoporttal, később kettő és ebben a tanévben
az új helyszínen a Szent Kereszt iskola tornatermében már csak egy csoporttal.
Az alapítvány létrehozásával tudtunk versenyeken is részt venni. Sok éven keresztül utaztuk
körbe megyénket a Pest megyei „dühöngő” tornákon, több csapattal is, amelyek közül egy megye bajnok
lett! A Kenguru kupán is szerepeltünk néhány alkalommal
Katonatelepen, a legtehetségesebb alakulat 1 győzelemre
volt az országos döntőbe jutástól! Meghívást kaptunk az
egyik legrangosabb nemzetközi utánpótlás tornára, a Pityke
dzsemborira is. Kiemelkedő
eredménynek számított az országos KIDDS-en (Katolikus
Iskolák Diákjainak Sport találkozója) 7-8.-os fiú
tanulók első helyezése, hiszen a csapat tagjai
mind „bocsok” voltak!
A legtehetségesebb játékosaink akik, természetesen más csapatokban érték el a különböző címeiket: Bogádi Katinka korosztályos
magyar bajnok és válogatott, többszörös országos középiskolás diákolimpiai bajnok,
NB. I-es felnőtt játékos, Nagy Lilla felnőtt
NB.I/B-és csapat tag, Papp Regina felnőtt
NB.I/B-és játékos, Király Andrea a jelenlegi
NB.I-es CEKK tagja, Andó Levente a jelenlegi NB.I/B-és CKE tagja, Baksa Bettina NB-és
csapatokban szerepel(t) és utánpótlásban
Prinz Hanga a CEKK csapataiban játszik.
BOGÁDI CSABA
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Szellő az olimpiát
vette célba

HETEK ÓTA TARTÓ TÁRGYALÁSOK UTÁN a
napokban Szellő Imre oldalán közlemény

Két érmet szerzett élete
első Magyar bajnokságán

KOVÁCS BOGLÁRKA ÉLETE ELSŐ ATLÉTIKAI
magyar bajnokságában két érmet is szerzett.
Február 2-3-án rendezték meg Budapesten a
BOK csarnokban az újonc
(13 évesek) OB-át, ahol a
szombati napon Boglárka
távolugrás versenyszámban
indult. Boglárkát előzetesen
a nyolcas döntőbe vártuk –
ahova sikeresen bejutott – és
kiváló versenyzéssel az utolsó – 6. ugrására 489 cm-t
ugrott és ezzel felugrott a
dobogó 3. helyére .
Vasárnap ötösugrás versenyszámban indult Bogi és
már az első ugrására megugrotta a 12,61 m-t,
amivel magyar bajnoki ezüstérmet szerzett.
AZ

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS ÉS A VERSENY-

szempontjából is nagy jelentősége
van a Cegléden épülő atlétika pályának. A
kormány 300 millió forintot biztosít a 6+8
sávos pálya építésére a Malomtó széli sporttelepen, a városnak nem kell önerőt hozzáSPORT

jelent meg arról, hogy a sportoló újra ringbe száll az amatőr mezőnyben és a tavaszszal esedékes olimpiai selejtezőkön megméreti magát, ami azt is jelenti, nagy esélye van annak, hogy újabb ceglédi sportoló szerepeljen idén nyáron a Tokio-i olimpiai játékokon.
Mint ismert, a bokszoló 2008-ban egyszer
már részt vett ötkarikás játékokon, és csak
egy hajszál választotta el az éremszerzéstől
– az 5. helyen végzett a 81 kilósok között!
A ROCKSULI CEGLÉD ÁRVERÉSRE bocsátja
Szellő Imre bokszoló dedikált kesztyűjét és
fényképét. Árajánlatot tenni február 3-án 17 órától, február 6. 24 óráig lehet a szervező facebook
oldalán - www.facebook.com/rocksulicegléd az
ajánlat megadásával. A kikiáltási ár 5000
forint.

adni. A pálya tervei már elkészültek, a beruházás jövőre valósulhat meg. – jelent meg a
cegled.hu oldalon.

Valentin
napi
ajándék
után kutat?!

Egy gyönyörű ékszerrel
nem érheti kudarc!

Minden arany és ezüst ékszerre,
kivétel nélkül 20%
engedménnyel kedveskedünk.

Jöjjön a Brillbe, válasszon tőlünk!
Az akció február 1-14-ig tart.

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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Birkózó eredmények

FEBRUÁR ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN a kadet és junior szabadfogású válogatott keret Ausztriában, Wolfurtban nemzetközi versenyen vett
részt. A múlt hétvégi válogató verseny megnyerését követően a csapattal utazhatott Kovács Árpád, aki a 70 kg-ban lépett szőnyegre a junior korosztályban. Első válogatott
versenyén a szabadfogásúak között az előkelő harmadik helyen végzett.
Január utolsó vasárnapján a juniorok is megkezdték a menetelést a válogatottságért. A három szakág küzdelmeire a Kaposvár rendezésében Somogyjádon került sor. A Ceglédi VSE
birkózói mind a három szakágban képviseltették magukat, a női mezőnyben 2, szabadfogásban 1 és kötöttfogásban 2 fő részvételével.
A ceglédiek közül a legjobb eredményt az
ezúttal szabadfogásban induló Kovács Árpád
érte el, aki a 70 kg-ban mindenkit legyőzve
nyerte meg a súlycsoport küzdelmeit. A ceglédieknek még egy egy érem jutott, amit a
női 53 kg-ban Rehor Orsolya két-két győzelem és vereség után szerezett meg.
Eredmények - női
53 kg 3. Rehor Orsolya, 5. Rafael Tímea
szabadfogás: 70 kg 1. Kovács Árpád
kötöttfogás: 63 kg 4. Tóth Levente

CEKK győzelem

PAP FERENC

AZ ELTE BEAC ÚJBUDA csapatát fogadta a CEKK január 25-én este a Gál József
Sportcsarnokban.Gabriel Carrasco edző elmondta: - Mindig örülök a győzelemnek a

XV. Elekes emlektorna

A SZOKÁSOKNAK MEGFELELŐEN IDÉN IS két
teljes hétvégén keresztül kerül lebonyolításra az Elekes Józsefről elnevezett labdarúgó
emléktorna a Gál József Sportcsarnokban.
Az első hétvége az U13, U15, U17 és U19es korosztályoké volt.

U13 helyezések:
1.Monori SE, 2. Kecskeméti Labdarúgó Akadémia, 3. Soroksár SC,
4. Ceglédi VSE 1, 5. Nagykőrösi Kinizsi, 6. Ceglédi VSE 2, 7. Üllő DSE
U17 helyezések: 1. Ceglédi VSE, 2. Monori SE, 3. Kecskeméti LC,
4. Pilis LK, 5. Tiszakécske
U15 helyezések: 1. Monori SE, 2. Soroksár SC, 3. Ceglédi VSE U15,
4. Tiszakécske, 5. BVSC, 6. Kecskeméti LC, 7. Ceglédi VSE U14
U19 helyezések: 1. Soroksár SC, 2. Kecskeméti Labdarúgó
Akadémia, 3. Ceglédi VSE, 4. Duna Aszfalt Tiszakécske, 5. Kelen
SC, 6. Kecskeméti LC

játékosaim miatt, mert keményen dolgoznak. Minden győzelmet meg kell becsülni,
idén a magyar bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, minden csapat küzd, és senki ellen
sem lehet biztosra menni.
VBW CEKK CEGLÉD-ELTE BEAC ÚJBUDA 65-59
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Ócsai Sándor I. osztályú
Felnőtt Országos Bajnok

Jansik Szilárd az Európa
Bajnok pólócsapatban

AZ OLIMPIAI KVÓTA UTÁN az Európa-bajnoki
címet is megszerezte a magyar vízilabda válogatott, melynek a döntőben is remekül játszó
ceglédi Jansik Szilárd is tagja, így újabb dicsőséget hozott a ceglédi vízilabdasportnak.
Az izgalmas találkozó döntetlennel zárult a
rendes játékidőben, majd büntetőkkel 5-4-re a
mi válogatottunk bizonyult jobbnak. PÉZSÉ

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
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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

SIKERESEN SZEREPELT A CVSE JUDO szakosztálya a 2020. évi I. osztályú Felnőtt Országos Bajnokságon. A 2020. február első
napján Kecskeméten
megrendezésre került versenyen öszszesen 6 érmet, egy
aranyat, három ezüstöt és két bronzérmet
nyertek a ceglédiek.
Ócsai Sándor végig
magabiztos versenyzéssel lépkedett előre a 73 kg-os súlycsoport tabelláján,
egészen a döntőig,
ahol ellenfele idő előtt kénytelen volt fejét
hajtani, így Sanyi junior korúként a legmagasabb szinten szerzett aranyérmet!
A 66 kg-os Szegedi Dániel elsőéves juniorként menetelt ellentmondást nem tűrően,
nagy skalpokat begyűjtve a döntőig. A döntőben a felnőtt válogatott versenyzőjét is
megdolgoztatta, kis szerencsével akár meg
is lehetett volna a meccs. A nagysúlyban
versenyző a pluszosok közé éppen csak átlépő Árvai Péter a hatalmas súlykülönbségek
ellenére okos és taktikus versenyzéssel jutott
el a döntőig, ahol nem adta olcsón a bőrét
Grand Prix érmes ellenfelének, kis híján
meglepetést okozott.
A 73 kg-ban szereplő Détári Dániel egyik
ceglédi ellenféltől szenvedett vereséget, ám
a bronzmeccsen már nem adott lehetőséget
az ellenfelének. Forrás: CVSE Judo

Új sportszervező
Cegléden

JANUÁR 1-TŐL ÚJ SPORTSZERVEZŐJE VAN a
városnak Kőházi Ádám személyében. A fiatal szabadidősport szervező hat év után veszi
át Jezerniczky Attilától Cegléd városi sporteseményei, lakossági rendezvények, tömegsport programok szervezésének feladatát.
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Éremeső a Pest Megyei
Úszó Diákolimpián

JANUÁR 25-ÉN, SZOMBATON KERÜLT megrendezésre a Pest megyei úszás diákolimpia Százhalombattán, ahol több ceglédi oktatási intézmény is képviseltette magát – szép sikerekkel.
A Várkonyi iskolát 16 alsós és felsős lelkes
diák képviselte a versenyen. A lelkes hozzáállás gyönyörű eredményeket hozott. A legeredményesebb szereplés volt az elmúlt évekhez képest. – számolt be Kissné Kardos
Zsuzsa testnevelő.

Eredmények: I.kcs. 4x50m-es fiú gyorsváltó csapat 1. helyezést ért el.
Bálint Balázs 4.m, Erlich Rezső 4.m, Hugyi Zalán 5.t, Zsolnai Marcell 4.i
III.kcs. 4x50m-es fiú gyorsváltó csapat 1. helyezést ért el.
Banai Máté 6.a, Hajdú Nimród 5.i, Farkas Zalán 6.i, Lugosi Ádám 6.m
IV.kcs. 4x50m-es fiú gyorsváltó csapat 1. helyezést ért el.
Hajdú Kornél 8.i, Kakuk Ákos 7.i, Kecskeméti Koppány 8.m, Szabó Róbert 8.m
A három 1. helyezést elért csapat tagjai képviselik az iskolát a márciusban megrendezésre kerülő Országos Diákolimpián.
Az egyéni versenyszámokban is szép eredmények születtek:
III.kcs. fiú gyorsúszás 2. helyezés Farkas Zalán 6.i
III.kcs. fiú hátúszás 2. helyezés Farkas Zalán 6.i
III.kcs. fiú mellúszás 2. helyezés Hornyák Csaba 5.m
IV.kcs. fiú mellúszás 1. helyezés Hajdú Kornél 8.i Országos Diákolimpiára
bejutott egyéniben.
IV.kcs. fiú mellúszás 2. helyezés Kakuk Ákos 7.ikcs. fiú mellúszás 3.
helyezés Kecskeméti Koppány 8.m
IV.kcs. fiú gyorsúszás 3. helyezés Szabó Róbert 8. m
IV.kcs. fiú hátúszás 3. helyezés Fábián Olivér 8.m
A versenyen igen szép teljesítményt nyújtottak az alábbi tanulók is:
Fábián Ákos 2. s, Banai Roland 4.t o. tanuló.

A TÁNCSICS ISKOLA IS RÉSZT VETT a megmérettetésen, az eredményekről beszámolták
az iskola facebookján.

Eredmények: Darányi Csenge 100 mell 5., Darányi Csanád 100 mell 5.,
Darányi Zselyke 50 mell 4., Szendrei Attila 100 gyors és mell is 4., Borsos Blanka 100 gyors 3., 100 hát 2., a fiú váltó 2.(Szendrei Attila, Darányi
Csanád, Bori Noel, Magda Peti). Bori Noel 100 mellen és háton is első
lett! Ezzel Bori Noel továbbjutott az országos Diákolimpiára!

A KOSSUTH GIMNÁZIUM TANULÓI is eredményesen vettek részt a diákolimpián, ahol egyéniben összesen három aranyérmet és egy ezüstöt szereztek, az V-VI. korcsoportos váltóik pedig egyaránt a második helyen végeztek.

Eredmények -IV. korcsoport leány egyéni:
Mellúszás: Bíró Lola (7.d) – 1. hely, Gyorsúszás: Bíró Lola (7.d) – 2. hely
V-VI. korcsoport leány egyéni - Gyorsúszás:
Takács Kata (12.b) – 4. hely, Patonai Nóra (11.b) – 7. hely
Mellúszás: Takács Kata (12.b) – 6. hely
Héda Benita (10.b) – 7. hely
V-VI. korcsoport fiú egyéni: Gyorsúszás: Fekete Ákos (10.b) – 1. hely
Hörömpő Botond (12.b) – 9. hely
Mellúszás: Székely Kristóf (9.d) – 1. hely
Tótin Patrik (11.a) – 5. hely
V-VI. korcsoportos gyorsváltók - Fiú – 2. hely (Fekete Ákos, Hörömpő
Botond, Székely Kristóf, Tótin Patrik)
Leány – 2. hely (Héda Benita, Obrácz-Nagy Anna, Patonai Nóra, Takács Kata)

Nyert a Cegléd
a Ligakupában

A LIGA KUPA KERETÉBEN 8 GÓLLAL nyert a
Cegléd a Békési FKC NB I. B-s férfi kézilabdacsapata ellen. Villámrajtot vett a hazai
csapat, a 10. percben már 9–3-ra vezetett. A
folytatás kiegyenlítettebb játékot hozott, a
hazaiak hat góllal vezettek a szünetben. Fordulás után is nehezen vették fel a ritmust a
békésiek, így a 40. percre 10 gólra növelte
előnyét a Cegléd. A meccs utolsó harmada
ennek megfelelően nem hozott különösebb
izgalmat, mindkét oldalon valamennyi játékos pályára léphetett. Sikerükkel a házigazdák megnyerték a Liga Kupa H-csoportját.
Eredmény: Ceglédi KKSE–Optimum Solar-Békési FKC 30–22

AZ ELMÚLT HÉTEN KÉT LIGA KUPA mérkőzést
is játszott a Ceglédi KK SE férfi kézilabda
csapata. Kedden az Algyőt, pénteken pedig a
Békést fogadta hazai pályán a Cegléd. Mindkétszer nyerni tudtak, megőrizve veretlenségüket a H csoportban, ahol pontveszteség nélkül az első helyen végeztek.
Eredmények: Ceglédi KK SE – FKSE Algyő 28 – 26
Ceglédi KK SE – Optimum Solar-Békési FKC 30 – 22

Sakkverseny a Várkonyiban

JANUÁR 24-ÉN A VÁRKONYI ISTVÁN Általános Iskola adott otthont a körzeti sakkversenynek. Több, mint 80 tanuló versenyzett
az érmekért. A gyermekek nem csak jól
érezték magukat, de bővíthették a sakkal
kapcsolatos tudásukat is.

