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Továbbra is a közösség
szolgálatában!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a
szükséges engedélyek birtokában iskolánk, a Patkós Irma
Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
folytatja tovább köznevelési tevékenységét, szolgálatát,
színesítve ezáltal Pest megye és Cegléd oktatási kínálatát!
Jelenleg még a megszokott formában, több helyszínen végez-
zük nevelő-oktató munkánkat, de bízunk abban, hogy fejlesz-
tési elképzeléseink elnyerik képviselőink támogatását és ak-
kor 2022-ben, a 20. jubileumi tanévben, már az új helyszínen
kezdhetjük meg a tanévet.
Örömmel számolhatok be arról, hogy az előző évben minden ta-
nulót felvettek az első helyen megjelölt egyetemre vagy főisko-
lára, aki jelentkezett, így a továbbtanulási mutatónk 100%-os!
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem PARTNER-
INTÉZMÉNYE! Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli
Gáspár Református Egyetemmel!
A 2021-2022-es tanévben is szeretettel várunk mindenkit, aki
a nyolcadik osztály elvégzése után olyan iskolában szeretne
továbbtanulni, ahol azon túl, hogy felkészítik az érettségire,
valamint a továbbtanulásra, egyúttal érdeklődési körének
megfelelő művészeti képzésben is részesülhet! Tehát, aki sze-
ret táncolni, énekelni, sportolni, vagy esetleg az irodalom és a
színjátszás érdekli, pedagógus vagy óvodapedagógus szeret-
ne lenni, annak a fiatalnak mindenképpen nálunk a helye! De
nálunk a helye azoknak is, akik a gimnáziumi érettségi után
felsőoktatásban, hazai vagy külföldi egyetemek valamelyik
szakán, vagy sportvonalon szeretnének továbbtanulni!
A gimnáziumiban három tagozatra várjuk új tanulóinkat:
- 0001-es kóddal jelölt SPORT tagozatra
- 0002-es kóddal jelölt DRÁMA tagozatra
- 0003-as kóddal jelölt ÁLTALÁNOS tagozatra
A szakgimnázium művészeti tagozatán, párhuzamos mű-

vészeti képzésre meghirdetett szakok:
- 0004-es kóddal táncos II., SZÍNHÁZI TÁNCOS
- 0005-ös kóddal táncos II., KORTÁRS-MODERN TÁNCOS
- 0006-os kóddal táncos II., NÉPTÁNCOS
- 0007-es kóddal színész II., SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ
BEISKOLÁZÁSI tájékoztatót és szülői értekezletet tartunk
2020. november 21-én (szombaton) 9 órakor. Helye a ceg-
lédi Kossuth Művelődési Központ kamaraterme (Kossuth tér
5/a). A program a járványügyi előírások betartása mellett ke-
rül megrendezésre! Maszk viselése kötelező!
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Hősök terén felállított speciális
pályán a kétnapos versenysorozat
ideje alatt 72 magyarországi és
határon túli terepülés lovasa mér-
te össze tudását az elő- és közép-
futamokon. A 2020 leggyorsabb

lovasa címet elnyert porvai versenyző egy
1848-as huszárszablyát és ötmillió forintos
jutalmat, a Nemzeti vágta vándordíját vehet-
te át az ünnepélyes díjátadón.
A térségünkből több versenyzőért is izgul-
hattunk. Csemő lovasa Petrik Tamás
Zsonglőr nyergében megnyerte az első elő-
futamot, ugyanebben a futamban tanítványa
az Abonyt képviselő Zboray Viki második
lett, így mindketten továbbjutottak a közép-
döntőbe. A középfutamban azonban sajnos
mindketten kiestek.
A verseny után Petrik Tamás azt nyilatkoz-
ta: a papírforma érvényesült, Zsonglőrben
nem volt több, de jövőre készülnek a követ-
kező vágtára. Az abony.hu Zboray Viki
eredménye kapcsán azt írta: bár a bravúr
nem sikerült és nem jutottak a döntőbe, de
így is nagyon büszkék az eredményre.
A ceglédi Kövesdy Zsolt Látrány színeiben

indult, miután megnyerte a Hevesi Vágtát. Pi-
pacs nevű lovával megnyerte az elődöntőt, de
a középdöntőből már nem tudott továbbjutni.
A vasárnap megrendezett kocsitoló verse-
nyen második helyezett lett Csemő csapata.
A csemői csapatot csak a Kocs község csa-
pata tudta maga mögé utasítani. „A Kocsi-
kocsi gyorsabb volt.... Gratulálunk a
Csemői Tornádónak: Buresch Árpád, Fel-
legvári Szilvia, Gyurkó László, Klementisz
Ágnes, Mészáros Róbert, Talapka Tiborné.
Tartalékként a csapattal készült Hamar Pál.
Köszönjük továbbá Pólya Miklós és Pólya
Miklósné felkészítő és csapatvezetői tevé-
kenységét.” – írta dr. Lakos Roland pol-
gármester a település közösségi oldalán.

A hétvégén tartották a Nemzeti Vágtát,
idén a járványhelyzet miatt lelátók és
közönség nélkül, de a Duna televízió
közvetítésében.

a
Nemzeti Vágta 2020

Hírek
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A vasúti felüljáró felújítása kapcsán útlezárások
várhatók, de az Oázis Kertészet továbbra is várja
vásárlóit. Megközelítési útvonal az alábbi térképen:



város kapujaként is funkcionáló
felüljáró Ceglédet a 4-es úttal ösz-
szekötő legfontosabb és nagy for-
galmat bonyolító útszakasz. A
vasút túloldalán található több
ezer munkahelyet jelentő vállal-

kozásokat is nagyrészt ezen az útvonalon kö-
zelítik meg.
A polgármester a helyszínen elmondta: az elő-
ző Képviselő-testület kerékpárút építésére nyert
pályázatot, de mielőtt az elkezdődne, az önkor-

mányzat szorgalmazta, hogy hozzák rendbe
magát a felüljárót is. A lakosság aggályokra
utalva kifejtette: „nem lehet úgy megoldani a
felújítást, hogy az először csak az egyik és utá-
na a másik oldalon történjen meg, hanem egy-
szerre kell az egészet elvégezni, mert az aljáig
vissza kell bontani magát a felüljárót és újra
kell építeni magát az útalapot és a >>>

Dr. Csáky András polgármester tar-
tott sajtótájékoztatót október 8-án
kora délután a Jászberényi úti felüljá-
ró lábánál azzal a céllal, hogy a la-
kosságot tájékoztassa az előrelátha-
tólag egy hónapos lezárással járó fe-
lüljáró-felújításról.

a

Lezárják a felüljárót
Hírek

Nem lesz Véda-kapu a
Kossuth Ferenc utcán

A VÉDA ELBUKOTT! – ezzel a címmel jelen-
tetett meg közleményt dr. Csáky András
polgármester a közösségi oldalán arról, hogy
a tavalyi Kossuth Ferenc utcai halálos áldo-
zattal járó baleset helyszíne közelében még-
sem kerül kiépítésre Véda-kapu, hanem – a
tervek szerint – csupán sebességet kijelző
táblát telepítenek. A polgármester beszámol
róla, hogy február 28-án a rendőrség által ja-
vasolt és helyszíni bejárás során a szakembe-
rek által támogatott SolarCam tesztelési fo-
lyamata lezárult, de hiába érdeklődött az
eredményekről. „Szeptemberben ismételten
levéllel kerestem meg Dr. Balogh János altá-
bornagy urat, válasza szerint: „a SpeedCam

tesztelése során megállapítást nyert, hogy az
infrastruktúra önkormányzat általi finanszí-
rozása esetén sem lehet része a VÉDA rend-
szernek. Jelenleg nincs olyan megoldás a
rendszer bővítéséhez, melyet a rendőrség tá-
mogatna, így Cegléden ellenőrző pont telepí-
tése jelenleg nem megoldható.” (…) „Más
lehetőségek után kutatva egy olyan sebesség
kijelző, duplalencsés kamerával rendelkező
eszközt találtunk, mely sebességtúllépés ese-
tén időpontot, sebességet és rendszámot rög-
zít a kamerával.” Török Csaba rendőrkapi-
tány tájékoztatása szerint azonban „a kamera
felvételeit rendőrségi eljárásban felhasználni
nem tudják. Azt azonban indokoltnak tartja,
hogy egy sebességet kijelző tábla kihelye-
zésre kerüljön. Az ezzel kapcsolatos előter-
jesztést a következő testületi ülésre be fogom
nyújtani.” – írta a polgármester.
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kopóréteget is.” A polgármester elmondta: a be-
ruházást várhatóan 2020. október második felé-
ben kezdik meg. A felüljárót a munkálatok ide-
jére – előreláthatólag egy hónapra – teljes szé-
lességében lezárják majd a forgalom elől és
terelőutakat jelöltek ki. Az egyik terelőút a Ma-
lomtó szél (ez 7.5 tonnáig vehető igénybe) és itt
nagyrészt a Külső-Kátai útra fog terelődni a
forgalom. A 4-es útról érkezőknek az újonnan
megépített szervízút áll rendelkezésükre, illetve
a Széchenyi út, Budai út esetében is 7.5 tonnás
korlátozás van érvényben és az változatlanul
úgy is marad. Mint mondta: tekintettel arra,
hogy a Külső-Kátai útnak a forgalma időnként
már most is kívánnivalót hagy maga után, ezért
a MÁV területi igazgatójával egyeztetett és ígé-
retet kapott arra vonatkozóan, hogy átnézik a
sorompó működését és amennyiben kell, akkor
korrigálni fognak.
„Eredetileg a Magyar Közútkezelő azt tervez-
te, hogy a gyalogos forgalmat is lezárja. Mi
ragaszkodtunk hozzá, hogy mind a gyalogos-
és kerékpárosforgalom a felújítás alatt is meg-
maradjon, hiszen ha lezárnák, akkor a Szűcs-
telepet elzárnák a várostól.” – fogalmazott a
polgármester. dr. Csáky András elmondta, tü-
relmet kér mindenkitől ebben a harminc nap-
ban és kéri, fél órával előbb induljanak el,
akik ezen az útvonalon mennek dolgozni.

Mint korábban beszámoltunk róla, a lakosság
több aggályt is megfogalmazott a kiemelten
forgalmas évszakra időzített forgalomkorláto-
zások miatt. Többen amiatt aggódnak, hogy
káosz lesz a forgalomelterelés miatt, hiszen
munkába járók és iskolások, óvodások töme-
gei okoztak torlódást eddig is főként a reggeli
és délutáni csúcsidőszakban. A hozzászólások
között az is szerepelt, hogy nem éppen sze-
rencsés az időzítés, inkább a nyári szünet ide-
jére lett volna érdemes ezt a sok gyereket és
szülőt érintő munkát elvégeztetni. Dr. Csáky
András erre a kritikára is válaszolt: „Több ok-
ból nem lehet a beruházást jövő nyárra ha-
lasztani. A megrendelőnek most áll rendelke-
zésre a pénz, amit az idei esztendőben el kell
költenie. Elhúzódó beruházás költsége emel-
kedni szokott. Amennyiben halasztunk, a ke-
rékpárút megvalósítása is kétségessé válik.
Tisztában vagyunk vele, hogy torlódások vár-
hatók a kerülő utakon, de úgy gondoljuk,
hogy ez a kényelmetlenség megéri, hogy
mind a felüljáró megújuljon, mind a kerék-
párút megépítésre kerüljön. Ez utóbbi jövőre
várható és akkor félpályás lezárás várható. A
külső Kátai úton a világítás kiépítésre került,
azt várjuk, hogy az áramszolgáltató az enge-
délyek alapján rákösse a hálózatra a lámpates-
teket.” – fogalmazott a polgármester.
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Kezdődik a sportcsarnok
felújítása

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERETÉBEN került sor a
Gál József Sportcsarnok kivitelezési szerző-
désének aláírására szeptember 21-én. A pro-
jektindító megbeszélésen elhangzott: a bruttó
3.2 milliárdos beruházás terület átadása a hé-
ten megtörténik, amit követően elkezdődnek a
bontási, majd felújítási munkálatok.
Az aláírást megelőzően Miklós Gábor, a pro-
jekt TAO koordinátora elmondta: egy hosszú és
sikeres egyeztetést követően sikerült előkészíte-
ni azt a projektet, ami Cegléd város sportéletét
hosszú távon is szolgálni fogja a sportcsarnok
felújításával és munkacsarnokkal való kibővíté-
sével. Hozzátette: ez egy 70% támogatási inten-
zitású pályázat, azaz az egyik legjobb ilyen tá-
mogatással bíró konstrukció, amit fel lehet hasz-
nálni sport infrastruktúra fejlesztésre.
A térség országgyűlési képviselője felelevení-

tette a szerződés aláírásáig tartó folyamatot.
Elmondta: 2014-ben a Városi Sportuszoda át-
adásakor kezdtek tárgyalni a sportcsarnok fel-
újításáról és 2016-ban a kormány döntésének
értelmében 500 millió forint támogatást kapott
a város a felújításhoz. Földi László szólt arról
is, tudták, hogy ennyi pénzből egy ekkora
csarnokot nem lehet felújítani, de kapóra jött
a két egyesület (a férfi kosárlabda és a női ké-
zilabda), akik a TAO segítségével elindították
a folyamatot így jutottunk odáig, hogy aláírták
a kivitelezési szerződést a Pharos 95 Kft-vel.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy a sportcsar-
nok vonatkozásában nem csak az élvonalbeli
csapatokról, hanem szabadidősportról is be-
szélünk, hiszen a környéken iskolák vannak,
akik szintén használták és használják az épü-
letet testnevelés órák megtartásához.” – tette
hozzá a képviselő.
„Biztos vagyok benne, a kivitelező cég eddigi
munkáit megismerve, hogy ez garancia arra,
hogy minőségi, új sportcsarnok fog épülni
Cegléden is.” – fogalmazott dr. Csáky
András. Hozzátette: „Itt a nyilvánosság előtt
Cegléd vállalkozóihoz fordulok, kérek minden
ceglédi vállalkozót, illetve a környék vállalko-
zóit, akik fontosnak tartják, hogy ez a projekt
megvalósuljon, hogy vegyék fel a kapcsolatot
a munkatársakkal és TAO-jukat áldozzák erre
az új sportcsarnokra. Kívánom mind-
annyiunknak, hogy bő 1 év múlva ilyenkor egy
teljesen újjáépült csarnok első fázisának a vé-
gén legyünk.” Szólt arról is, hogy tervei sze-
rint egy jótékonysági bállal avatnák majd fel
az új létesítményt.

Forgalmi rend változás!
MEGVÁLTOZOTT A FORGALMI REND A KOSSUTH FERENC UTCÁN burkolatfelújítás miatt. Az
önkormányzat közleménye szerint: a Széchenyi út és a Gimnázium utca közötti szakasz
2020. október 12. hétfőtől, előreláthatólag 2020. október. 21-ig teljes szélességben lezárás-
ra kerül. Ezen időszak alatt a Gimnázium utca forgalma kétirányúvá válik. Továbbá 2020.
október 12-től – várhatóan a felújítási munkák végéig – a menetrend szerinti buszjáratok út-
vonala megváltozik. A „Gimnázium utca” elnevezésű buszmegállók ideiglenesen áthelye-
zésre kerülnek a Cegléd Városi Sportuszoda Rákóczi út felöli szakaszára, valamint a
Várkonyi István Általános Iskola előtti parkolóba. A gépjármű parkolásnál kérik a lakosság
fokozott figyelmét, mert a terelt úton kialakított ideiglenes buszmegállókban, valamit a Gim-
názium utca elején „megállni tilos” korlátozás lép életbe.

Fotó: Szokolai Attila



alóban nagy mennyiségben kap-
tunk eszközöket a kórházba –
számolt be lapunknak a főigaz-
gató. – Ezek egy része a Covid-
járvány kapcsán érkezett: védő-
felszerelések, eszközök, léle-

geztetőgépek, amelyeknek nagyon örültünk.
Rengeteg maszkot, védőruhát, szemüveget
kaptunk és ezekre nagy szükség van. Csak
egy számadat: a járvány előtt 4-5000 db
maszkot használt a kórház egy hónap alatt,
most egy hét alatt fogy el ugyanennyi… A
másik szállítmány az Egészséges Budapest
Programhoz kapcsolódó gép- és műszerfej-
lesztés elemeit jelenti: főként altatógépek,
monitorok és egy sor fontos műszer. Ez
utóbbiak két nagy projektünkhöz is kapcso-
lódnak. Az egyik a rendelőintézet építése a
Lidl áruházzal szemben, amelyhez nemcsak
a kormánydöntés van meg és ezzel a 2,2
milliárdos finanszírozás is, hanem már az
engedélyes terv is elkészült. Jelenleg a fenn-
tartó – aki a beruházó is – az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a kivitele-
zőket pályáztatja és remélem, hogy jövőre
elkezdődik az építkezés. Ezzel a Rákóczi és
Ady Endre utca sarkáról a kórházhoz köl-
töznek majd a szakrendelések egy igazán

modern, a mai kor követelményeinek meg-
felelő épületbe. Ezen kívül napirenden van a
teljes kórház épületegyüttes rekonstrukciója
is. Ennek egyik része a sürgősségi osztály
fejlesztése, a másik pedig a főépület kom-
fortfokozatának javítása, a kórtermek 2-4
ágyassá alakítása, saját fürdőszobával. De a
beruházás részeként új konyha és mosoda is
épülne, valamint termálkút látná el a komp-
lexum fűtését. A projektnek 10 milliárdos
költségvetése van és ígéretet kaptunk a
fenntartótól a megvalósítására, jelenleg az
épület tervezési munkái folynak. Ehhez a
beruházáshoz a gépek és felszerelések biz-
tosítása az ÁEEK feladata, és ennek na-
gyobb részét kaptuk meg most.
- Csupa pozitív hírt osztott meg velünk a fő-
igazgató úr, miközben szinte közmondásos,
hogy az egészségügy gazdasági helyzete mi-
lyen nehéz helyzetben van. Elmondható,
hogy most változás történik ebben a ten-
denciában?
- Lényeges változások történtek a finanszí-
rozásban: azt mondhatom, hogy soha ennyi
fejlesztés, eszköz a kórházba még nem ér-
kezett, mint amióta állami intézménnyé vál-
tunk. Korábban volt városi fenntartású,
majd gazdasági társasági formában műkö-

Nagy mennyiségű orvosi segédesz-
közt, gépet, egészségügyi felszerelést
kapott a napokban a ceglédi Toldy
Ferenc Kórház. Dr. Pusztai Dezső fő-
igazgatóval a következő évek nagy
ceglédi fejlesztéseiről – az új szakren-
delő építéséről és a kórház teljeskörű
felújításáról – valamint a koronavírus
járvánnyal összefüggő kihívásokról is
beszélgettünk.

v
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Milliárdos fejlesztések a kórházban
Interjú
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dött. 2012 óta az állam vette át a fekvőbeteg
intézményeket és bár előfordultak zökkenők,
de az utóbbi 3-4 évben annyi mindent kap-
tunk, mint előtte 10 évig sem. Érzékelhető
és jól látszik, hogy egy gazdája van a kórhá-
zaknak, így amikor a fenntartó nagy meny-
nyiségben, nyilván alacsonyabb áron besze-
rez felszereléseket, akkor minden kórház
kap belőle. Nemrég például 110 modern
elektromos ágyat kaptunk, persze ennél
többre lenne szükségünk, de örülünk az ap-
ró lépéseknek is. Fontosak számunkra a be-
tegek közérzetét javító beruházások, ahogy
említettem a kórtermek komfortosabbá téte-
le, vagy az, ha modern gépekkel gyorsab-
ban, fájdalommentesebben tudjuk ellátni a
betegeket.
- A dolgozók számára milyen közérzet javí-
tó intézkedések történnek?
- Ha jobb munkakörülmények között, maga-
sabb bérért dolgozhatnak az egészség-
ügyisek, akkor nyilván elégedettebbek. A
bérfejlesztés az orvosok esetében megtör-
tént, a szakdolgozók esetében pedig több
lépcsőben folyamatosan zajlik, 2022 január-
jára összességében 72%-kal emelkedik a fi-
zetésük. Nyilván ez még mindig elmarad a
nyugati bérszínvonaltól, de jelentős lépés az
anyagi megbecsülésük érdekében. Szükség
is van rá, hiszen az egészségügyi dolgozók
munkaterhelése a Covid-járvány miatt to-
vább nőtt.
- Megenged egy kicsit személyesebb kér-

dést? Főigazgató úr 13 éve vezeti a kórhá-
zat, hogy érzi magát ebben a feladatban?
- Most a járvány miatt nagyon nehéz idő-
szakban vagyunk: a betegek türelmetlenek,
a szükséges, mindenki biztonságát szolgáló
járványügyi protokoll miatt, a dolgozókra
pedig egyre nagyobb terhelés jut. Most tehát
ez kihívásokkal teli időszak igazgatóként is.
De visszatekintve az elmúlt 13 évre: öt éves
ciklusokra kaptam a megbízást és jelenleg a
harmadik ciklusom töltöm, maximum egyet
tölthetek még, aztán nyugdíjba vonulok. Azt
mondhatom, hogy nagyon jól éreztem ma-
gam az első időszakban, amikor az önkor-
mányzat gazdasági társaságaként üzemelt a
kórház és annak ügyvezetője voltam. Hatal-
mas mozgásteret jelentett és nagyon sok
mindent elértünk, amire büszke vagyok. Eb-
ben az időszakban az adósságállományt
csökkentettük és 800 milliós önerős beruhá-
zást hajtottunk végre. A következő öt évben
nagy volt a kontraszt, inkább csak a szakmai
irányítás maradt a kezünkben. De utána ja-
vult a helyzet és a harmadik ciklusra – köz-
ponti beruházásokkal – komoly fejlesztések
valósultak meg és ígéretes tervek állnak még
előttünk. Ha a 4. ciklusra is lehetőséget ka-
pok és addigra ezek a korszerűsítések meg-
történnek, mind a rendelőintézet építése,
mind a kórházrekonstrukció, akkor nagyon
szép eredménnyel zárhatom le életemnek ezt
a korszakát.



Katonai sátrak a kórháznál
A CEGLÉDI KÓRHÁZBAN IS FELKÉSZÜLTEK a
koronavírus fertőzés második hullámára, az
intézkedések között az első volt a teljes láto-
gatási tilalom bevezetése. A jelenlegi jár-
ványügyi protokoll szerint már a beléptető
pontokon lázmérés és kikérdezés zajlik. A
bejáratnál három katonai sátrat állítottak fel
a Toldy Ferenc Kórháznál a Magyar Hon-
védség Szolnoki helikopterbázisának kato-
nái. Mindezt azért kérte a kórház, hogy az
őszi esősebb időszakban a beléptetés
idejére komfortosabbá tegyék a vára-
kozást a betegek, és a látogatók szá-
mára. A sátrakban a csekklista kitöl-
tésének megkönnyítése érdekében
asztalokat helyeztünk ki, ami egyben fel-
gyorsítja ezt a folyamatot, így nem alakul-
nak ki hosszú sorok.
Egyre több a koronavírus gyanús beteg
Cegléden is, akár a kórházban fekvők, akár
az újonnan érkezők között. Akinek tünete –
láz, hőemelkedés, fejfájás, légzőszervi pana-
szok, torokfájás, gyengeség – van, azt elkü-
lönítik a sürgősségi szárnyban kialakított
osztályon, ahol különleges óvintézkedések-
kel, védőruhában ápolják és tesztelik a páci-
enseket. Ha a levett teszt eredménye pozitív
lesz, akkor a Dél-Pesti Centrumkórházba
szállítják át a beteget.
Információink szerint mindeddig eredmé-
nyesek voltak a szigorú intézkedések: a kór-
házon belül nem terjed a vírus. Bár már több
kórházi egészségügyi dolgozó is volt koro-

navírusos, de egyikük sem az intézményben
kapta el a kórt és a kontaktjaik negatív tesz-
tet produkáltak.

Segítségnyújtás
járvány idején

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA segítséget
kíván nyújtani a koronavírus-járvány ideje alatt
segítségre szoruló időskorú (70 év feletti), illet-
ve a járvány miatt hatósági házi karanténban,

vagy járványügyi megfigyelés alatt álló,
önmaguk ellátásáról gondoskodni nem
képes polgárok ellátásában. A segítség-
nyújtást – alapvető élelmiszerek, higié-

niás termékek, gyógyszerek beszerzését
és kézbesítését – az érintettek saját költsé-

gére tudjuk megszervezni. Az időkorú és/vagy
otthonmaradásra kényszerült, de segítséggel
nem rendelkező ceglédi lakosok a következő
telefonszámon jelezhetik a segítségnyújtás irán-
ti igényüket: 06/80-200-064

Testhő-mérés az iskolákban
OKTÓBER 1-GYEL A VONATKOZÓ kormány-
intézkedések értelmében a Ceglédi Tanker-
ületi Központ oktatási intézményeiben is
megkezdődött a tanulók testhőmérsékleté-
nek mérése. Az eddigi tapasztalat pozitív:
nem lett hosszabb a sor, és az intézménybe
való bejutási idő a diákoknak. – adott tájé-
koztatást a közösségi oldalán Fodor Gábor
tankerületi igazgató.

covid19
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Fotó: Szokolai Attila
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A mirtusz virágai
SZEPTEMBER 25-ÉN NYÍLT MAGYARORSZÁG
egyetlen pártakészítő Népi Iparművészének,
Sápi Jánosné Zsókának impozáns kiállítása a
Művelődési Központ Kamaragalériájában. A
tárlaton többek között kalocsai, mezőköves-
di, cserépváraljai, bogácsi, maglódi, csömö-
ri, tárnoki, szentistváni fejdíszeket mutatnak
be. Különlegessége a kiállításnak, hogy
Zakar József néprajzi magángyűjteményéből
4 db múlt századi – ceglédi és ceglédberceli
– menyasszonyi koszorú is megtekinthető,
melyekből kettő rekonstrukcióját elkészítet-
te a népi iparművész. A tárlat október 31-ig
tekinthető meg. CEGLÉDI GALÉRIA

Linómetszet kiállítás a
Gyermekkönyvtárban

SZEPTEMBER 30-A BENEDEK ELEK szüle-
tésnapja és egyben a Magyar Népmese
Napja. Ebből az alkalomból nyílt grafikai
kiállítás a Ceglédi Gyermekkönyvtárban
Czékmány Szandra linómetszeteiből. A
meseillusztrációk egyben Szandra diplo-
mamunkái is. Büszke rá, hogy atyai tanító-
mestere volt Nagy László Lázár grafikus-
művész. A kiállításon Szandra foglalkozá-
sokat tart ovisoknak, kisiskolásoknak a
mesék és illusztrációk világáról.

JUHÁSZ ISTVÁN

Október 6-ai megemlékezés
CSENDES KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZTEK Cegléden október 6-án az aradi vértanúkra Nagy-
Sándor József vértanú emléktáblája előtt, aki egykoron a ceglédi katolikus iskola diákja is volt.
A város vezetői, szervezetek, intézmények képviselői a cserkészek segítségével helyezték el ko-
szorúikat és tisztelegtek a tragikus sorsú vértanúk emléke előtt az Eötvös téren.
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TV2 és a Ceglédi
Panoráma

SZEPTEMBERBEN VOLT OLYAN ESTE, amikor
egy híradóban három alkalommal is Ceg-
léden készült vágóképekkel illusztrálta kü-
lönböző híreit a TV2. A ceglédi Panoráma
Média Kft. és a kereskedelmi televízió
együttműködésének köszönhetően vált rend-
szeressé hogy országos hírekben jelenik meg
a város és a térség.
- Rögtön szeptember első napján az esti Té-
nyek adásába a tanévkezdés kihívásairól for-
gattunk a Táncsics iskolában, felkerültek kép-
sorok a zebrákon történő rendőri forgalom
irányításról és az országon áthaladó éjszakai
viharról készült hírbe is került ceglédi nyilat-
kozat, melyben Józsi bá’számolt be a Jászbe-
rényi úti felüljáró garázsait ért károkról – szá-
molt be Farkas Zsolt, aki a Panoráma Média
megbízásából operatőrként a TV2 által forga-
tásait készíti.

A városunkat és környékét érintő bejelent-
kezések nyomán hetente többször szerepel
a kereskedelmi televízióban a térség és ez
a kapcsolat tovább erősödik, ugyanis az
Abony-Nagykőrös-Cegléd térségében im-
már 35 ezer postaládába eljutó Ceglédi és
Dél-Pest Megyei Panoráma kiadója és a
TV2 napokban együttműködési szerződést
kötött a térségünkből érkező rendszeres
híradásokról.

*Aktuális akciók, részletek a weboldalon és üzleteinkben. Mindannyiunk egészségének érdekében fokozottan 

www.opticworld.hu
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Új Aldi nyílik a
Mozdony utcában

ÉPÍTKEZÉS ZAJLIK A JÁSZBERÉNYI ÚTI felül-
járó lábánál, a Mozdony utca sarkán lévő
korábbi élelmiszer áruházban és környékén.
Lapunk megkereste az építtető ALDI sajtó-
osztályát, hogy tájékoztassuk a város lakos-
ságát az új áruház nyitásáról.
- Más hasonló nagyságú városokban is
gyakori, hogy több ALDI áruház is legyen
egy településen?
- Az ALDI célja, hogy Magyarországon mi-
nél több vásárló számára tegye elérhetővé
kiváló minőségű sajátmárkás kínálatát fo-
lyamatosan alacsony áron. Ennek érdeké-
ben, a vállalat felé jelentkező növekvő vá-
sárlói igénynek eleget téve az ALDI jelenleg
felújítást végez Cegléden, a Mozdony utcai,
korábban is élelmiszerüzletként működő in-
gatlanon. A felújítást követően egy minden
elemében megújult épületben ALDI áruház
nyílik majd a régi üzlet helyén.
Hasonló méretű városok esetében sem ritka,
hogy az ALDI több üzlettel áll vásárlói ren-
delkezésére. Az áruház megnyitása után a
ceglédi és környékbeli vásárlók két, a Pesti
úti mellett a Mozdony utcai ALDI-üzlet kö-
zül választhatnak.

- A Pesti úti meglévő áruházhoz képest lesz-
e különbség méretben, szolgáltatásban?
- A két áruház jól kiegészíti majd egymást, hi-
szen a Pesti úti, Ceglédbercel felé eső ALDI
elsősorban a gépkocsival érkező vásárlók szá-
mára jelent kényelmes és gyors bevásárlási
lehetőséget, addig a szintén nagy parkolóval
rendelkező Mozdony utcai, központi fekvésű
üzlet a buszpályaudvar és vasútállomás kö-
zelsége miatt a gyalogosan érkező vásárlók
számára is ideális választás lehet. Az ALDI
országosan egységes, jellemzően sajátmárkás
termékekből álló kínálatot biztosít vásárlói
számára, így a két ceglédi üzlet kínálata sem
fog eltérni egymástól. A mintegy 1800 áru-
cikkből álló szortiment több mint fele magyar
beszállítóktól származik. A sertés- és szár-
nyashús kategóriában szinte valamennyi ter-
mék magyar forrásból érkezik, míg a zöldség-
gyümölcs esetében főszezonban akár a kíná-
lat 80%-át is hazai termelők biztosítják.
- Hány új munkahelyet teremtenek a beru-
házással és mikor nyit meg a tervek szerint
az új áruház?
- Az ALDI Magyarország ceglédi beruházá-
sa révén mintegy 20 új kereskedelmi mun-
kahelyet hoz létre a városban. A Mozdony
utcai áruház nyitásáról a vállalat időben tá-
jékoztatja majd a vásárlókat és a sajtó kép-
viselőit is.
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Közúti balesetek
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE szeptember 19-én
délelőtt a Budai úton a város és a Termálfürdő
között. Az érintett külterületi útszakaszon 90
km/óra a megengedett maximális sebesség. A
három gyermekét szállító anyuka nagy ívben
fordult volna be járművével az egyik mellék-
utcába, amikor a szemből érkező, homokkal
megrakott futót vontató másik – középkorú
férfi által vezetett – személyautó nekiütközött.
A helyszíneléshez rendőrök és mentők is ér-
keztek. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtala-
nították a gépjárművet, majd átvizsgálták és
biztosították a helyszínt. Elsődleges informá-
cióink szerint személyi sérülés nem történt, de
a családot kórházba vitték kivizsgálásra.

BÁLÁK BORULTAK A KERÉKPÁRÚTRA Ceg-
léden, a Béke téren szeptember 25-én, ami-
kor kanyarodás közben egy teherautó „el-
vesztette” rakományát. Egy éppen arra járó
kerékpáros férfi a helyszínen elmondta: sze-
rencséje volt, mert egy perccel a baleset előtt
ment át a bicikliúton. A teherautó sofőrje
traktor segítségével gyűjtötte össze a leesett
rakományt és takarított össze, de úgy tűnik a
rögzítés nem volt az erőssége, mert a hely-
színt elhagyva nem is olyan messze a város-
ban újabb bálákat hagyott maga után.

ITTAS SOFŐR OKOZOTT BALESETET szeptem-
ber 20-án este Cegléd és Nagykőrös között.
A férfi és utasa is nagy mennyiségű alkoholt
fogyasztott. A Vett útról kisteherautóval
nagy sebességgel érkezve áthajtottak a 441-

es főúton és a teljes rakománnyal a túlolda-
lon található utánfutó kölcsönző telephelyre
csapódtak be. A balesetben több utánfutó
összetört, a kaput és egy lámpát is kidöntöt-
tek, a kisteherautó a feje tetejére borulva állt
meg. Az autóban utazók könnyebb sérülése-
ket szenvedtek, a mentők kórházba vitték
őket. Az anyagi kár jelentős. – tájékoztatott
Csámpai Attila tű. százados a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
szóvivője.

Gyümölcsfa,
díszfa

TERMELŐI ÁRON!
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat

konténeres díszfák, gyümölcsfák, díszfák,
oltott szõlõfajták széles választékával.

Nyitva: H-P: 8-17 óráig,
Sz: 8-13 óráig
2700 Cegléd Külsõ-Budai út
/Sorompónál/
Tel: 30 278 1676
30 218 5065

www. j a k s i c s f a i s ko l a . hu
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Balesetek a 311-es úton
SÚLYOS BALESETHEZ RIASZTOTTAK szeptem-
ber 30-án délelőtt a 311-es úthoz. A helyszín-
re Tápiószőlős és Cegléd között nagy erőkkel
indultak el a tűzoltók két autóval, a mentők
két rohamkocsival. A kiérkező egységek a
rendőrök vezetésével járták be a környéket,
de jó ideig nem találták a baleset helyszínét.
Először az is felmerült, téves a riasztás, csak
később gyalogosan pásztázva akadtak egy
féknyom alapján a mély árokba fordult autó-
ra, melyben idősebb tápiószelei házaspárt ta-
láltak beszorulva. A jármű utasait feszítővágó
segítségével szabadították ki a tűzoltók, majd
az autót áramtalanították és kihúzták az árok
szélére. A kimentett párt a mentők súlyos sé-
rülésekkel kórházba szállították.

UGYANEZEN A NAPON REGGEL KÉT személy-
gépkocsi ütközött össze a 311-es út 18-as ki-
lométerénél, Tápiószőlős közelében. Az ösz-
szetört autók forgalmi akadályt okoztak. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd biztosítot-
ták a helyszínt. – tájékoztatott Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

ÁROKBA BORULT EGY TEHERAUTÓ október
12-én hétfőn reggel a 311-es út 20-as kilo-
méterénél, Tápiószőlős közelében. A teher-
gépkocsinak a szállítmánya liszt volt, a te-
herautó forgalmi akadályt nem okozott. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd biztosítot-
ták a helyszínt.

Nyílászáróra gyűjtenek
a csemői családnak

OKTÓBER 7-ÉN ÉGETT LE EGY CSALÁD háza
Csemőn, a Homok utcában. A tűzoltók kiérke-
zésekor a ház egy szobája égett, a tűz átterjedt
az épület tetőszerkezetére is. A 70 nm-es ház
ideiglenesen lakhatatlanná vált. Obradovic
Balogh Kata gyűjtést indított a család megse-
gítésére, elsősorban ablakok cseréjére. „Cse-
mői leégett házba nyílászárókat keresünk! Egy
ceglédi baráti kör felajánlotta 2 héten belül le-
gyártja a nyílászárókat! Holnap megyünk fel-
mérni a méreteket pontosítani! Cegléd a szülő-

városom tele van jobbnál jobb emberekkel!
Szeretem ezt az összefogást! Boldog vagyok!
Hinni kell valamiben, hogy igenis vannak még
jó emberek és léteznek csodák! Azért itt is ké-
rem a segítséget, mert biztosra kell menni,
nincs más opció! Jönnek a mínuszok, ez a pri-
oritás! Jön a hideg és 5 gyerek az, akinek meg
kell oldani a lakhatását! Szorgalmas becsüle-
tes család! Nincs alkoholizálás, csak újrater-
vezés! Aki teheti MOST kell a segítség! Fog-
junk össze!” – írta a ceglédi hölgy, és hozzáte-
szi: örömmel fogadnak bontott nyílászárót is,
ha használható. Információ: Tel: 707258303



Népdalkörösök találkozója
A CSEMŐI GYÖNGYVIRÁG NÉPDALKÖR és a
ceglédi Cigle Népdalkör baráti találkozót tar-
tott a közelmúltban. A vírushelyzet miatt több
Cegléd városi és csemői rendezvény elmarad,
így sem Cegléden, sem Csemőben nem tudott
találkozni a két népdalkör, akiket lassan 10 éve
összeköt a barátságon kívül az is, hogy egy ve-
zetője van a két körnek, Csipkó Magdolna.
Sok távolabbi fellépésre
együtt utaztunk már busszal,
amelyekbe egy kis kirándu-
lás is belefért és az is össze-
köt bennünket, hogy a
csemői népdalkörben több
ceglédi asszony is énekel.
Még a nyár végén elhatároz-
tuk, hogy összejövünk egy
kis találkozóra, délutáni va-
csorára, beszélgetésre és ter-
mészetesen közös éneklésre.
A találkozó bár rövid volt, de

jól éreztük magunkat, remélhetőleg a vendé-
geink is. Köszönettel tartozunk a helyszín biz-
tosításáért a Szent Kereszt iskolának, sőt a va-
csora főzésében is segítséget kaptunk tőlük,
valamint a Molnár Borászatnak a jó borokért.
Októbertől Cegléden a Művelődési Ház B
épületében lesznek a népdalköri próbáink min-
den csütörtökön 17-19 óráig. Aki kedvet érez
és szereti a népdalokat, jöjjön el hozzánk, sze-
retettel várjuk! HERNÁDINÉ HIBA JUDIT, Cigle Népdalkör
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50 éves egyesület
A DÓZSA GYÖRGY HONVÉD NYUGDÍJAS
Egyesület október 2-án ünnepelte fennállásá-
nak 50. évfordulóját. Az ünnepségen a Him-
nuszt követően az egyesület elnöke Lukács
István méltatta az elmúlt ötven év kiemelkedő
eseményeit, az egyesület történetének alaku-
lását és megemlékezett a korábbi vezetőktől.
Az ünnepi beszéd után a meghívott vendégek
- Földi László országgyűlési képviselő, Vitár
Zsolt ny. alezredes, a MH Katonai Igazgatási

és Központi
Nyi lvántar tó
Parancsnokság
parancsnokának
helyettese, Es-
küdt Lajos ny.
ezredes BEOSZ
alelnök és Tö-
rök Csaba r. al-
ezredes városi
rendőrkapitány
– köszöntői
hangzottak el,

majd elismerések átadása átadása követke-
zett. Honvédelmi miniszteri kitüntetésben ré-
szesült az egyesület elnöke, Lukács István ny.
alezredes, Matetits Lajos ny. alezredes és La-
katos István ny. ezredes elnökségi tagok.
Többen BEOSZ és egyesületi elismerésben
részesültek. Ezt követően Teremi Beatrix
színművésznő és az Ökrös Band Virtuóz Ma-
gyar Koncert Cigányzenekar nagyszerű mű-
sorát tekintették meg a résztvevők. A jubileu-
mi ünnepség késő este vacsorával és bajtársi
beszélgetéssel fejeződött be. KOROKNAY CSABA



- Maga az ötlet egy asz-
talbeszélgetés során szü-
letett meg, miszerint a
nemzeti gyásznapon ke-
rékpárra ülve, mintegy
„zarándoklatot” teszünk

azon ceglédi névtáblákhoz, amelyek az aradi
tizenhármak neveit viselik, és megemléke-
zünk róluk. Sajnálatosan, Cegléden csak hat
vértanú nevét lehet fellelni, illetve az Eötvös-
téren Nagy Sándor József emléktábláját. Ha
két keréken nem is tudtunk eljutni mindegyik
mártírhőshöz, de úgy vélem lélekben igen. A
mindennapi rutin mellett akarva-akaratlanul
elsuhanunk ezek mellett a táblák mellett, és
eszünkbe sem jut az a bátorság, hazaszeretet,
és végül áldozat, amit az utókor szabadságá-
ért vettek büszkén magukra. Az utcanévtáblák
is arra hívják fel a figyelmünket, hogy az ara-
di hősök emléke itt él közöttünk és méltók ar-
ra, hogy pár pillanatra feltekintsünk neveikre
és hálát adjunk hősi cselekedeteikért.
- Mi volt a célotok ezzel a túrával?
- Tisztelet és tudatosság. Ez az a két szó, mi-
képpen tudnám jellemezni az október 6.-ai
kerékpártúránkat. Tisztelet, hiszen felné-
zünk azokra, akik életüket adták egy olyan
szabad ország alapjaihoz, amelyben még ma
is élhetünk. Nem mindannyian voltak ma-
gyar nemzetiségűek, de mindannyian ér-
tünk, magyarokért éltek, harcoltak és haltak.

A legkevesebb, hogy megemlékezünk róluk.
Tudatosság pedig a jelenlegi környezetünket
érintő problémák megoldása miatt. A 21.
század egyik legnagyobb problémája a klí-
maváltozás és ezért is próbáltuk a korosztá-
lyunkat megszólítani a tudatos életmóddal.
- Szeretnétek hagyományt teremteni ebből
az eseményből?
- Nem szándékoztunk ebből nagy eseményt
létrehozni, csupán egyéni hazaszeretetünk
jeleként tisztelettel adóztunk. Viszont a
mindösszesen 6,6 kilométernyi kerékpáro-
zás során, amely egy fél délutánt vett igény-
be, megfogalmazódott bennünk, hogy mi-
lyen szép hagyománnyá is kinőhetné magát
és a következő években mások is csatlakoz-
nának az izgalmas utazáshoz. Mindenkit
buzdítunk arra, hogy lépjen ki a megszo-
kottból, pattanjon biciklire, ismerje meg
még jobban városát, és tegyen egy nemzeti
ünnepet önmaga számára élménygazdaggá,
hiszen ezáltal is közelebb kerülhetünk törté-
nelmünkhöz.

Két ceglédi fiatal Kocsó Tamás és Jákó
Patrik különleges kerékpártúrát szer-
veztek az Aradi vértanúk emléknapjá-
ra: kétkeréken meglátogatták a „tizen-
hármak” városunkban lévő tábláit. A
kezdeményezésról Kocsó Tamás szá-
molt be lapunknak:

m

Kerékpártúra a vértanúk tábláihoz

AAzz  oollddaall  mmeeggjjeelleennéésséétt  aaTúri Poliklinika ttáámmooggaattjjaa..
Cegléd, Ady Endre u. 16. 

Tel.: 53/310-318



Családos kerékpártúra
KERÉKPÁROS CSALÁDOK LEPTÉK EL szeptem-
ber 27-én vasárnap délelőtt a Budai úti kerék-
párutat. Hatodik éve szervez a Ceglédi Első
Sor Kerékpáros Sport Egyesület játékos ke-
rékpártúrát Cegléden. Idén az úticél a
Vörösmarty tér helyett a Budai úti strand volt,
ahova csoportokban indultak az Összekötő út-
ról a nagy számban résztvevő kisgyermekes
családok. A gyönyörű őszi napsütésben az el-
fáradt kerékpárosokat pihenőpontokon várták
frissítővel a szervezők, akik a biztonságra is
figyeltek: az útvonal mentén önkéntesek posz-
toltak a bekötő utaknál.

Emlékhely
KOPJAFÁVAL EMLÉKEZNEK SZÜLEI az egy éve
tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt
Balogh Nikolettre Cegléd határában, a Mizsei
úton. 2019. szeptember 27-én egy ittas férfi
halálra gázolta a fiatal lányt. A visszaeső elkö-
vetőt 8 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság.
A halálos baleset évfordulójára demonstrációt
is szerveztek civilek, hogy a Cegléd-Csemő
kerékpárút mielőbb elkészüljön.
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Kerékpáros demonstráció
SZEPTEMBER 27-ÉN KERÉKPÁROS felvonulás-
sal demonstráltak civilek Cegléd-Csemő kö-
zött a Mizsei úton, a tavalyi halálos közúti
balesetek fiatal áldozataira emlékezve és a két
település közötti kerékpárút megépüléséért. A
csapat rendőri kísérettel indult Ceglédről
Csemő felé a baleset évfordulója napján. Ép-
pen egy éve, 2019. szeptember 27-én gázolta
halálra az úton egy ittas férfi a 17 éves
Balogh Nikolettet. A tragédia a Cegléd táblá-

tól alig néhány méterre történt, közel a hely-
hez, ahol a kiépített kerékpárút megszűnik.
Az útvonalon sokan közlekednek kerékpárral
és gyakoriak a kisebb-nagyobb balesetek.
A résztvevők a túra előtt egy-egy szál virággal
emlékeztek az áldozatokra, ugyanis néhány
hónappal korábban a belvárosban szintén fe-
lelőtlen sofőr gázolta halálra a hasonló korú fi-
atal lányt, Bognár Emesét is. Az őt nagy se-
bességgel elsodró fiatalembert mindössze 3 év
szabadságvesztésre ítélték, a Mizsei úti, visz-
szaeső ittas gázoló 8 év börtönt kapott.

Horváth Gábor cigányozása
ORSZÁGOS MÉDIAÉRDEKLÕDÉS ÖVEZI a
Nagy kőrös Info-n zajlott beszélgetést,
melyben Horváth Gábor, a ceglédi Jobbik
vezetője „értékeli” a szerencsi időközi vá-
lasztás eredményét: a győztes Fidesz-jelölt

Koncz Zsófia származására tett utalást.
A PestiSrácok.hu elsőként szemlézte a beszél-
getést, miután egy olvasójuk felhívta figyel-
müket a posztra: „Az ellenzék vasárnapi vere-
sége a szerencsi időközi választáson jó néhány
politikusukból kihozta az emberalatti ösztön-
lényt. …Horváth Gábor azt írta: Mától Borsod
Washington mellé zárkózik olasz trikolórban.
Sose győznétek a cigányok nélkül, de hát ki
honnan jött, úgy kapja a támogatást.
Ez teljesen egyértelmű célzás volt Koncz
Zsófiára, hiszen róla köztudott, hogy 2017-től
Magyarország washingtoni nagykövetségén
dolgozott külpolitikai munkatársként. A máso-
dik mondat pedig az elsőhöz kapcsolódva fél-
reérthetetlen utalás arra, hogy a jobbikos poli-
tikus cigánynak tartja Koncz Zsófiát, aki csak
a származása miatt, a cigányok segítségével
győzhetett.” – írja a Pesti Srácok, amelynek
cikkét aztán több országos hírportál vette át.



Volner pártot alapított
VOLNER JÁNOS KORÁBBI JOBBIK-POLITIKUS
pártot alapított, melyet magáról nevezett el.
„Nagyon sokan – több millióan – várunk
már régóta egy normális pártra. Egy olyan
politikai erőre, amely nem sárdobálással,
populizmussal, hanem higgadt hangvétellel,
szakmailag megalapozott érvekkel alkotja
meg a polgári Magyarország tervét. E cél
szem előtt tartásával, tudásunk legjavát ad-
va pártot alapítottunk.” – jelentette be
szeptember 19-én a párt megalakulását.
Volner János szerint a 2022-es országgyűlé-
si választásokon sem a Fidesz, sem a balol-
dali összefogás nem tud majd parlamenti
többséget szerezni, ezért kisebbségi kor-
mány jön létre. Céljuk „hogy a megszerzett
parlamenti mandátumaikkal ellenzékben ma-
radva, elvtelen politikai alkukat nem kötve az
ország fenntartható fejlődését szolgáló prog-
ramot alkossanak, és elősegítsék, hogy
Magyarország ismét demokrácia legyen”.

Fidesz sajtótájékoztató
Cegléden

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI képviselővel
közösen tartott sajtótájékoztatót a Fidesz-
KDNP képviselőcsoportja a civil szervezetek
támogatásáról. Az országgyűlési képviselő
beszédében rámutatott a civil szervezeteknek
nyújtott önkormányzati támogatások fontos-
ságára. Kiemelte, hogy a helyi szervezetek
számára elengedhetetlen ez a támogatás,
amely legtöbbször ugyan önerőre szorul, de
jól bevált, stabil, még saját polgármestersége
előtti időkben gyökerező rendszert képez.
Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a
képviselőtestület asztalára kerül az a rende-
lettervezet, melynek segítségével október 16-
ig újra pályázhatnak az arra jogosult ceglédi-
ek. A honatya szerint, a baloldali ellenzék
alaptalan vádakkal illette a Humán Bizottság
elnökét és a Fidesz-KDNP tagjait, a pályáza-
ti támogatások odaítélése kapcsán. 
Kónya Ágnes bizottsági elnök egyéni kép-
viselői indítványát mutatta be, melyben fel-
kérné Mühldorf és Plauen testvérvárosaink
polgármestereit, hogy támogassák a Székely
Nemzeti Tana´cs által indított Uniós polgári
kezdeményezést „Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenn-
tarthatóságáért” címmel.
Dr. Ferenczi Norbert FIDESZ-KDNP frak-
cióvezető kiemelte, hogy a gazdasági bizott-
ság kiírásában szerepeltette a helyi nemesí-
tésű gyümölcsfák telepítésének támogatását,
így október 16-ig ezekre is lehet pályázni,
akár egyénileg, akár egy-egy ernyőszervezet
alá tömörülve. Ezzel tulajdonképpen a bi-
zottság egy baloldali indítványnak engedett
teret, az együttműködés jegyében.
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lőször Hegedűs Ágota alpolgár-
mester köszöntötte az érdeklő-
dőket és tortával is megkínálták
a megjelenteket a születésnap al-
kalmából. Az ünneplés után a
Református Nagytemplom tor-

nyai közötti teraszra vezetett a túra, ahonnan
mindenki megcsodálhatta a ceglédi panorá-
mát. Ezután az evangélikus templomban
Gyüre Bálint orgonaművész mutatta be a
Bach-orgonát, majd a Szentháromság-szo-
bornál ismerkedtek meg a résztvevők a bel-
város épületeinek történetével és néhány vá-
rosi legendával. A jubileumi városnéző séta
a Kossuth Múzeumban zárult Reznák
Erzsébet igazgató Ceglédről szóló előadásá-
val. A városi sétára olyan gyorsan beteltek a
helyek, hogy az iroda újabb sétát szervez.
A ceglédi Tourinform iroda történetéről és
szolgáltatásairól a közösségi oldalán szá-
molt be a születésnap alkalmából: „Bátran

kijelenthetjük, hogy egy ilyen jellegű infor-
mációs iroda a város „arca”, fogadószobája,
hisz a Ceglédre látogatók az irodába betérve
kapják az első mosolyt, információkat a vá-
rosról, a környékéről. Legfontosabb felada-
tunk a helyi értékek közvetítése a lakosság,
a városba érkező turisták felé, térképek és
kiadványok biztosítása, ajándéktárgyak ér-
tékesítése. Ezenkívül tájékoztatást nyújtunk
magyar és idegen nyelven a szállásokról,
vendéglátó egységekről, szolgáltatásokról,
programokról és a környék eseményeiről.
Irodánkhoz turisztikailag 44 település tarto-
zik, látnivalóival, vonzerőivel együtt, me-
lyeket berögzítünk a Nemzeti Turisztikai
Adatbázisba is. Örömmel tölt el bennünket,
hogy a városunkba érkező turisták száma
emelkedik, akik számára igény szerint ide-
genvezetést is biztosítunk. Ennek során szo-
rosan együttműködünk a város múzeumai-
val, azok fenntartóival. Újdonságként 4 éve
bevezettük a lovaskocsis városnézést, illet-
ve lehetőséget nyújtunk arra is, hogy az
evangélikus templomban meghallgassák a
különleges Bach-orgonát. Évek óta jelen va-
gyunk a városi rendezvényeken, fesztiválo-
kon és a legjelentősebb országos szintű uta-
zási kiállításokon, ahol kiadványokkal, szó-
róanyagokkal népszerűsítjük Ceglédet. 2020
augusztusában tesztelési jelleggel Informá-
ciós Pontot üzemeltettünk hétvégeken a
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
területén. Szintén ez év augusztusában be-
nyújtottunk egy pályázatot a „Kisfaludy Tu-
risztikai Fejlesztési Program” keretében ál-
landó Információs Pont létesítésére. Izgatot-
tan várjuk az eredményt és addig is meg-
újult arculattal, logóval és szeretettel várjuk
a betérő vendégeket.” 

Az idén ünnepli a ceglédi Tourinform
iroda fennállásának 20 éves évforduló-
ját. Október 10-én a ceglédi Tour -
inform iroda ebből az alkalomból vá-
rosnéző sétát hirdettek. 

e
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20 éves a Tourinform
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Könyvkirály avatás a gyermekkönyvtárban 
OKTÓBER 9-ÉN AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI Napok keretén belül megalakult a X. Nagykő-
rösi Könyvbirodalom a városi gyermekkönyvtárban. A Legyél Te a Könyvkirály című ol-
vasást népszerűsítő versenyen egy éven keresztül három korcsoport mérte össze a tudását,
mindegyik csoportnak 20-20 könyvet ajánlott elolvasásra a gyermekkönyvtár. Az október
9-i eredményhirdetés során a jól megérdemelt jutalmakat Juhász Nándor, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ igazgatója adta át a gyerekeknek. Az idei győztes, akinek
a fejére felkerülhetett a korona Schleisz-Bognár Kristóf lett, az Arany János Református Ál-
talános Iskola és Óvoda 6. osztályos tanulója.



> 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

INNOVATÍV 
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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
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Abonyban iskolákat 
támogat az önkormányzat 
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nem csak
a saját intézményeit támogatja a védekezés-
hez szükséges eszközök térítésmentes bizto-
sításával, hanem annak ellenére, hogy azok-
nak nem az önkormányzat a fenntartója, az
iskoláknak is segítenek. – mondta el Pető
Zsolt polgármester lapunknak. Több alka-
lommal kaptak az abonyi oktatási intézmé-
nyek maszkokat, fertőtlenítőszereket, illetve
érintésmentes lázmérőt is biztosítottak. (Ké-
pünkön Pető Zsolt polgármester várja az is-
kola képviselőjét maszkokkal.)

Bezárt a nyársapáti 
önkormányzati hivatal

KORONAVÍRUS FERTŐZÉS MIATT BEZÁRT
egy hétre a nyársapáti hivatal. „Jelenleg
két fő rendelkezik pozitív eredménnyel.
Egy óvodai és egy önkormányzati dolgozó.
Mivel az önkormányzati hivatal munkavál-
lalói kontakt személyek, így járványügyi
zárlat alá kerültek. Ezért a hivatal zárva
tart 2020. október 11-től 2020. október 18-
ig. Az óvodai fertőzött 2020. október 2-án
találkozott utoljára a kollégákkal és a gyer-
mekekkel, mivel október 5-től már táppén-
zen volt, ezért a kontakt személyek hatósá-
gi karantén alá helyezése már nem indo-
kolt. Az óvoda változatlan formában fo-
gadja a gyermekeket.” – tájékoztatta a la-
kosságot Kis Miklós polgármester.

Park nyílik Abonyban
A HÉTVÉGÉN – EGYELŐRE PRÓBAÜZEMBEN –
nyitott meg az abonyi Parkerdő. Mint arról
korábban beszámoltunk az abonyi önkor-
mányzat Járdány Vanda települési képviselő
koordinálásával, az ABOKOM Nonprofit Kft
közreműködésével, munkájával tették látogat-
hatóvá a nagyközönség számára a kedvelt ki-
rándulóhelyet. Járdány Vanda az abony.hu-
nak azt nyilatkozta: „a Parkerdő próbaüzem-
ben fog működni egyelőre. A területen mód és
lehetőség van a futókört használni, sportolni.
A tisztás mellé szaletliket és nyársalókat is te-
lepítettek. Tűzifa rendelkezésre áll a nyársa-
láshoz, az ehhez szükséges eszközökről a láto-
gatóknak kell gondoskodniuk, a tüzelő kivéte-
lével. A közmunkaprogramnak köszönhetően
megépült a kiszolgáló épület is, mely kulturált
vizesblokkal rendelkezik. A terület őrzéséről
gondoskodnak. A létesítménynek van házirend-
je is, mely szabályozza az ott tartózkodás és
használat legfontosabb elemeit. Ennek megfe-
lelően hétköznap és hét végente is reggel nyolc-
tól sötétedésig lesz nyitva a Parkerdő.”
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Megújult MÁV aluljáró
AZ ALBERTIRSAI CÉL – TEGYÜK a Városun-
kat Naggyá Egyesület szervezésében valósult
meg lakossági összefogással szeptember 18-
19-én az albertirsai MÁV aluljáró festése. Az
egyesület vezetői Vámos Róbert művészt ke-
resték meg, aki Dunakeszin is készített ha-
sonló aluljáró „vidámítást”, majd egyeztettek
a MÁV vezetésével és augusztusra sikeresen
engedélyt is kaptak a munkák elvégzésére.
Szeptember közepén, jó időben közel 70
albertirsai lakos vett részt az önkéntes festés-
ben és hagyták kéznyomukat az aluljáró fa-
lain. A város más egyesületeinek tagjai is
(Polka Összefogás Egyesület, Tegyünk
Albertirsáért Egyesület, IFA) részt vettek és
teljes összefogásban valósult meg a kivitele-
zés, ami igazán példaértékű volt.
A festéshez szükséges Hemmax betonfesté-
keket, egy péceli cég a TOOL JÓ Kft. in-
gyenesen ajánlotta fel, ami szintén példás,
mivel így a város határait átlépve tudtak tá-
mogatókat találni és ezúton is nagyon kö-
szönik a cég példamutató hozzáállását ehhez
a kiváló kezdeményezéshez. A festés mel-
lett, hamarosan megújul az aluljáró teljes vi-
lágítása és 6 kamera fogja „őrizni” nem csak
a szép festést, hanem a közbiztonságot is.
Reméljük, hogy sokáig így fog maradni, és
új színfoltja lesz a városnak az aluljáró.
JUTASINÉ KLEIN KITTI

Pest megye ízei 
GASZTRONÓMIAI KIADVÁNYT jelentetett meg a
megyei önkormányzat Pest megyei ízei címmel.
A könyv összesen 19 ételt, italt, receptet, gaszt-
ronómiai terméket mutat be és Pest megye csak-
nem valamennyi tájegységéről válogat. Ceg -
lédről a laska receptje került bele a színvonalas
– ajándéknak is kiváló – kiadványba.

Háromszoros Város-
marketing Gyémánt díj 

TAVALY EGY, IDÉN PEDIG KETTŐ Városmarke-
ting Gyémánt Díjat vehetett át Nagykőrös vá-
rosa, ráadásul két külön kategóriában, a Ma-
gyar Marketing Szövetségtől. A díjakat dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester mutatta meg
a lakosságnak a testületi ülés keretében szept-

ember 24-én. Díjat érdemelt ki a tavalyi Arany
Napok rendezvény és Polgárrá Fogadás. Ezzel
kapcsolatban az alpolgármester köszönetet
mondott a kulturális központ valamennyi dol-
gozójának. Gyémánt Díjjal ismerték el az Ön-
kormányzati Hírek Nagykőrös újságot is. Dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester kiemelte:
„Mind a két díj azt bizonyítja, hogy a Polgár-
mesteri Kabinet kiválóan végzi a munkáját.
Én büszke vagyok rá, hogy ilyen munkatársa-
im vannak, hiszen az Önkormányzati Hírek
hiteles és pontos tájékoztatását is értékelték,
illetve azt, hogyan jut el a lakossághoz és mi-
lyen témákkal foglalkozik.”



versek írói között minden korosz-
tály képviseltette magát és széles
volt a témapaletta is: gyermekver-
sek és szerelmes költemények, fi-
lozófiai témájú és lokálpatrióta
művek is szerepeltek köztük.

Az elhangzott művek között Ecseri Károly

verse is elhangzott, aki Díszpolgárok cím-
mel Cegléd 26 díszpolgárát (1867-es alapí-
tása óta 67 díszpolgári címet adományozott
a város) mutatja be kétsoros rigmusokban. A
versben kronológiai sorrendben követik
egymást a kétsoros „rejtvények” a díszpol-
gárokról, 1999-2019 között.

„Pendülő versírók” néven hirdetett pályázatot a Ceglédi Városi Könyvtár. Ok-
tóber 7-én a könyvtár irodalombaráti körének tagjai olvastak fel a művekből
és átadták az elismeréseket is az alkotóknak.

a
„Pendülő versírók”

Alma mater: Békés-Tarhos,
Aztán épült Erkel s Kardos.
Dalos-lelkű lelkész ember,

Tűrt s dolgozott hittel-tettel.
Tüdő orvos is díjat kap

Névnapja volt december 6.
EVIG régi főmérnöke

Sokaknak volt jó főnöke.
Vendéglátás, kereskedelem
Megtelt tanári s tanterem.
70-esen mindig hívhatsz.

Vízilabda? Bennem bízhatsz.
Áldozat, egy rendőri hős,

Ki halni nem volt elég idős.
A fakt képzést igazgatja,
Kis gimisek „szülőatyja”.

Jazztől hangos már a kocsma
Életteli lett a Róna.

Földrajz tudós, igazgató,
Öregdiák, múlt kutató.

Katolikus polgármester,
Prózaíró, magyar ember.
Lelkésze Csemőieknek

Cegléden vitt Szent Keresztet.
Kossuth szobor, Liszt-díj, zene,
„Angyalkarnak” karmestere.

Fametszet és kisgrafika
Don Quijoték legjobbika.

Négylevelű a lóhere
VIKUV is volt munkahelye.
Cserkész, „lovag” és verselő

A jó eszű főkönyvelő.
A legifjabb díszpolgáron
Ezüst lóg, kötött fogáson.

Nagycsalád bajnok szülöttje,
Tatamin nincs legyőzője.

Forradalom és patika
Fogkrém neve: Citrovita.

Paganini, Ábel, csatár,
Ha labdát kap, mindig talál.
Hármasban is szép az élet
Jazz dallamok mesterének.
Tanár Úr! Tisztelet kijár,

Nem felejti Táncsics Mihály.
Magyar órák, színdarabok,

Itt élte át ötvenhatot.
Ápolta, mi lelkünk tükre,

Díszpolgár lett mindörökre.
A jó doktor, ki régóta
Lelkes lokálpatrióta.

„Téglába rótt” gyermekorvos,
Ki kutatja a régmúltot.

Ecseri Károly: Díszpolgárok

Fotó: Juhász István



eggyőződésem, hogy egy
ilyen díj esetében nem
csupán maga a díj a fon-
tos, hanem igazán lénye-
ges az is, hogy a kitünte-
tett tanárok tanítványaik

és kollegáik körében, ünnepélyes keretek kö-
zött vehetik azt át. Ezt nem helyettesítheti
semmilyen online megrendezett ünnepség,
ezért úgy döntöttem, hogy 2020-ban a díj
nem kerül átadásra. A jelen helyzetnek meg-
felelően egy másik díj kiadását határoztam
el, ami az ‘Év online tanára’ díj”. – fogal-
mazott levelében az díj alapítója.
Volter Etelka koordinátort, a Ceglédi
Kossuth Lajos Gimnázium igazgatóhelyet-
tesét kérdeztük a részletekről:
– A 2019-2020-as tanév emlékezetes mind-
annyiunk számára, hiszen az
eddig megszokott oktatási
forma helyett március 16-tól
tantermen kívüli, digitális
tanrendre kellett áttérni. Ez a
szinte egyik pillanatról a
másikra történt változás pél-
dátlan kihívások elé állította
mind a tanulókat és szülei-
ket, mind a tanárokat. A
most folyó új tanév is sok
szempontból rendkívüli,
ezért nem lesz rá módunk,

hogy a 2003 óta minden évben kiadott „Év
tanára” díjakat idén is méltó módon kiad-
hassuk. A körülményekhez igazodva ebben
az évben tantárgytól függetlenül „Az év di-
gitális tanára” díjat tervezzük kiadni három
kategóriában: alsó tagozat, felső tagozat és
középiskola. Azoknak a tanároknak a mun-
káját szeretnénk így elismerni, akik a digitá-
lis munkarendben a leghatékonyabban, leg-
sikeresebben tanították osztályaikat, cso-
portjaikat. Ennek megítélésére természete-
sen a diákok és szüleik a leginkább hivatot-
tak, hiszen ők nap mint nap látták ezt a
munkát. Kérjük, amennyiben az osztályban
tanító tanárok közül méltónak tartanak vala-
kit a díjra, tiszteljék meg azzal, hogy jelölik.
– A gyakorlatban hogyan ajánlhatnak a
szülők, diákok pedagógust a díjra?
- A www.cklg.hu és www.cegled.hu honla-
pon szerkeszthető formában is elérhető jelö-
lőlapot öt fő aláírásával, 2020. november
10-ig szkennelve juttassák el az alábbi e-
mail címre: azevdigitalistanara@gmail.com.
Alsó tagozaton öt szülő jelölhet, felső tago-
zaton és középiskolában szülők és diákok,
együtt szintén öt fő. A beérkezett jelöléseket
az erre megalakult kuratórium értékeli és
2020. december 3-án online díjátadó ünnep-
ség keretében nyilvánosságra hozza.

Cegléden 2003 óta évről évre átadás-
ra kerülnek az „Év Tanára” díjak, elis-
merve ezzel a városunkban tanító, ki-
emelkedő oktató-nevelő munkát vég-
ző tanárok tevékenységét. Dr. Beck
György, a díj alapítója úgy döntött,
hogy idén a Covid-járvány miatt nem
adják ki a díjakat. 
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Az „Év online tanára” kerestetik!
Suli

Illusztráció



jeles nap alkalmával a Szent Ke-
reszt iskola diákjai mesemondás-
sal, kvízversennyel emlékeztek
meg a mesék varázslatos világáról.
A feladványok korcsoportonként
nehezedő, furfangos kérdésekkel

tették próbára a játékos kedvű gyerekeket, ti-
nédzsereket egyaránt. A rendkívül nagy lét-
számban résztvevő versenyzők között a leg-
jobb eredményt elérő csapatok díjazásban ré-
szesültek, míg a helyezést el nem érő résztve-
vők könyvjelzővel és a játék élményével gaz-
dagodhattak.
A tanítási órák közötti szünetekben az udva-
ron Spengerné Újszászi Ilona tanító néni ve-
zetésével a furulya szakkör tagja élő furu-
lyaszóval kényeztették iskolánk nebulóit. 
Saját szervezésű programjaink mellett a har-
madik évfolyamos tanulók a Pompás Napok
csapatának köszönhetően egy rendhagyó, a
népmese jegyében megrendezett tanóra kap-
csán szereztek örök emlékeket. 
A mesehallgatás a gyermekek számára
olyan varázs-
lat, amely fej-
leszti fantáziá-
jukat, képzelő-
erejüket, szó-
kincsüket. Se-
gítséget nyúj-
tanak számuk-
ra a minden-
napok történé-
seinek feldol-
gozásában, le-
gyen az akár

jó, akár rossz élmény. Megnyugtatja, lelas-
sítja őket ebben a felgyorsult világban.
Csukás István szavait idézve: „A mese örök.
A mese pedig azért örök, mert a közönsége
is örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese
is lesz…”    
Hálás köszönet az osztályfőnököknek és a
tantestület minden tagjának, amiért lelkesedé-
sükkel, együttműködésükkel segítették mun-
kánkat!      VAS ILDIKÓ ÉS BAKI NIKOLETTA

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akik-
nek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbha-
gyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.

e
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Népmese napja 



Szív Napja a katolikus iskolában
A SZÍV VILÁGSZÖVETSÉGE (WHF) KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 2000 óta a világon mindenütt egy-
szerre rendezik meg a Szívünk Napját szeptember utolsó vasárnapján. A szív egészsége
megőrizhető – elsősorban egészségesebb életmóddal: több mozgással, egészségesebb táp-
lálkozással. Mindenki számára létfontosságú, hogy szíve egészségéért minél többet tegyen. 
Ezek fontosságát szem előtt tartva, figyelemfelhívásként a Szent Keresztes diákok, tanítók,
tanárok mindannyian pirosba öltöztek. Az alsós gyerekek egy vidám, zenés tornán vettek
részt, melyet Huszárné Baranyi Andrea tanító néni és Huszár Zoltán tanár úr vezettek. Az
eseményt Halmi Judit tanítónő szervezte.
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z oktatási intézményben helyet
kap a robotika, a kódolás, a mikro-
kontrollerek világa, a mobiltech-
nológia, az automatizáció, a 3D al-
kotás, lézervágás, varrás, fa és
fémmegmunkálás is. Olyan tech-

nológiákat ismernek meg a gyerekek, amik a
jövő eszközei, a 3D nyomtatás, lézervágás,
mikroelektronika mind segítség az alkotásban,
miközben fejlődik a tervezői és vizuális látás-
módjuk. Olyan kompetencia fejlesztés zajlik,
amikre egy átlagos iskolában ritkán kerül sor,
viszont nagyon fontos ahhoz, hogy sikereket
érjünk el az életben. Ezek azok a képességek,
amikre a 21. században a gyerekeknek szük-
sége van. Az Alkotóműhelyben a gyerekek
úgy tanulnak, hogy azt nem veszik észre.
A digitalizáció alapjaiban alakítja át a mun-
kaerőpiacot. Ami automatizálható, azt auto-
matizálni fogják, ami digitalizálható, azt di-
gitalizálni. Nem mindegy, hogy azok közé
tartoznak gyermekeink, akik robotokat irá-

nyítanak, vagy azok közé, akik robotokat
szolgálnak ki.
A készségek változása óriási kihívás elé állítja a
mai diákokat. Izgalmas évek várnak a jelenlegi
általános iskolásokra, mert kétharmaduk várha-
tóan olyan munkakörben fog elhelyezkedni,
amelyek még jelenleg nem is léteznek. Az isko-
láknak ma még ismeretlen technológiák hasz-
nálatára és az ezekből fakadó problémák meg-
oldására kell felkészítenie a fiatalokat.

DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI 
ALKOTÓMŰHELY – FELADATAI

PÁLYAORIENTÁCIÓ
Az Alkotóműhely kiváló helyszín arra, hogy
a fiatalok pályaorientációs foglalkozásokon
vegyenek részt. A műhely szabad, kísérlete-
zésre hívó légköre és az alkalmazott techni-
kák sokszínűsége arra ösztönzi a résztvevő-
ket, hogy mindenben kipróbálják magukat,
csapatban együtt dolgozzanak.
Kompetencia-fejlesztés, oktatás
A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben az
igény és az érdeklődés felkeltésén túl okta-
tást és képzést is kell biztosítani minden
szinten. Az oktatás lényege tehát az új tech-
nológiai irányzatok és egy újfajta pedagógi-
ai szemlélet együttes alkalmazása.

FELNŐTTKÉPZÉS
Digitális és robotikai tanácsadás, vállalati kép-
zések, tréningek rövidebb és hosszabb képzé-

Cegléden a Jászberényi út 2. szám alatt
alakult meg 2019-ben a Ceglédi Szak-
képzési Centrum – Digitális Közösségi
Alkotóműhelye. A szakképzési rendszer
felismerte, hogy a pályaorientációban,
a lemorzsolódás csökkentésben és a
tehetséggondozásban is komoly szere-
pe lehet ezeknek az intézményeknek. 
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Digitális Közösségi Alkotóműhely
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si keretekben az egyes bevont vállalatok igé-
nyeire szabva. A képzések célja a már meglé-
vő munkavállalók digitális továbbképzése.

EGYÉB FELADATOK
Az Alkotóműhely a képzéseken túl bemuta-
tók, turisztikai és kulturális eseményeken,
konferenciákon, kiállításokon vesz részt.
Pályaorientációs céllal 2020 szeptemberétől
folyamatosan zajlik a helyi általános iskolák

7-8. osztályos tanulóival az Alkotóműhely
megismertetése.  Az elmúlt időszakban már
több környező városból is sikerült fogadni
diákokat az Alkotóműhelyben. Természete-
sen várjuk a továbbiakban is, elsődlegesen a
Ceglédi Tankerületi Központ tagintézmé-
nyeinek diákjait. A pályaorientációs foglal-
kozásokra bejelentkezni a foglalkozásokat
tartó oktatónál lehet. (Berényi Csaba
+36703153662).

Maszkvásár 
jótékonysági céllal

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS Gimnáziumban
szeptemberben megválasztott diákönkor-
mányzat új kezdeményezésekkel kezdte meg
munkáját: eldöntötték, hogy lefestik a ruhatá-
ri szekrényeket, de ehhez valamilyen anyagi
erőforrásra volt szükségük. Először PET pa-
lack és kupakgyűjtésre gondoltak, azonban ez
a vírushelyzet miatt most nehezen megoldha-
tó. Másik ötletük egy gimis logóval ellátott
maszk varrása volt. Korábban egy másik kez-
deményezés is indult az iskolában, ahol kö-
zösségi szolgálat keretében négy lány –
Jankai Luca 9. a, Kovács Emese 11. a, Petrik
Evelin 11. a, és Pásztor Szonja 10. a – „nagy-
üzemben” gyártott különböző színű és for-
májú maszkokat. A két ötletet ötvözve, ezek-
hez a maszkokhoz jelképes támogatásért le-
hetett hozzájutni. Két nap alatt minden maszk
gazdára talált. A befolyt összegből pedig
megvásárolják a festéket, ecseteket, és szin-
tén közösségi szolgálatban, vállalkozó szelle-

mű diákok péntek délutánonként, illetve az
őszi szünetben festik majd le a ruhatári szek-
rényeket. Azért, hogy ne vesszen el a logós
maszk ötlete sem, meghirdették a diákok kö-
rében, hogy tervezzenek „gimis maszkot” A
nyertes, vagy nyertesek ötletét pedig minél
előbb megvalósítja a diákönkormányzat.

Adomány az iskolának
A CEGLÉDI HIT GYÜLEKEZETE 500 ezer Ft
értékben speciális gyógyászati segédeszkö-
zöket adományozott 2020. szeptember 24-én
a Losontzi iskolának. „A gyülekezet egyik
tagja szorul ellátásra az intézményben. Ami-
kor a család látta a hiányosságokat, felve-
tették a gyülekezetben, hogy adakozzunk a
célra, így gyűlt össze ez az összeg, mely ér-
tékben megvásároltuk az eszközöket az isko-
la kérése alapján, pl. speciális játszósátor,
székek, kifestők, projektor.” – osztotta meg
lapunkkal az adományozás hátterét az egyik
szervező. Az adományt Szokalopulosz
Georgisz lelkész adta át Farkas Edit igazga-
tónőnek.



z SMA-s kisfiú kezeléséhez a
szülők alapítványán keresztül és
kupakgyűjtéssel is hozzá lehet
járulni. Zsombor betegsége a
Zolgensma nevű génterápiával
gyógyítható, ami 730 millió fo-

rintba kerül, ennek előteremtésére indítot-
tak gyűjtést a szülők, barátok, támogatók.
A ceglédi kupakgyűjtő pont a Táncsics
Mihály Általános iskola mindhárom épüle-
te, de most pénteken az Ordass közben
megrendezett Termelői Piactéren is lehet
kupakot leadni.
– A ceglédi gyűjtés két hete indult, a cél az,
hogy a 730 millió forintba kerülő gyógy-
szert Zsombi 2 éves kora előtt megkapja.
Úgyhogy, van még 1 évünk és 10 napunk.
– mondta el lapunknak a ceglédi gyűjtés
szervezője, aki nemcsak azért indított kam-
pányt a baba gyógyulásáért, mert szeret
adakozni, hanem azért is, mert személyes
érintettsége is van.
– Zsombi anyukája Szabina a középiskolai

osztálytársam volt, ismerem őket és így még
egyértelműbb volt, hogy minden erőmmel
segíteni akarok. Sok ceglédi céget, magán-
személyt szólítottam meg az adományozás
vagy kupakgyűjtés lehetőségével és pozitív
fogadtatásra találtam.
– Az elmúlt hetekben többször szóba került
a kupakgyűjtés, a belvárosban is állítottak
egy kupakgyűjtő szívet. Mennyi kupakot si-
került eddig összegyűjteni és ez milyen ösz-
szeget jelent?
– Eddig talán egy zsák jött össze. A szülők
adják le a kupakokat és egy kiló kupakért
50-60 forintot adnak.
– Akkor a közvetlen adakozás sokkal haté-
konyabb, gyorsabban célhoz érhet…
– Igen, az alapítványon keresztül történő tá-
mogatáshoz adunk igazolást és így le is ír-
ható az adóból. Cegléden a DTKH hulla-
dékkezelő cég nagyobb összeggel támogat-
ta a célunkat, a Zöldházak cukrászda tortát
ajánlott fel árverésre, amelynek bevételét
majd átutaljuk a szülőknek. Az Ungvári test-
vérek is felajánlották, hogy egy általuk alá-
írt póló licitre bocsátásával támogatják
Zsombi gyógyulását. – sorolta Viktória az
adakozókat és kérte, aki csak tudja támo-
gassa Zsombi gyógykezelését, hogy egyszer
a kisfiú futni, biciklizni tudjon.

Gerincvelői eredetű izomsorvadással
született kisfiú gyógykezelésére gyűjte-
nek Cegléden több helyszínen –
Maczó-Tarr Viktória szervezésében.

a
Kupakkal segítenek
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Kupakgyűjtő szív
BETEG GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉT segíti
az a kupakgyűjtő szív, amelyet László Ágnes
önkormányzati képviselő, Varga Franciska
Pest megyei képviselő és a Czigle Egyesület
összefogásával helyeztek el a Kossuth Ferenc
utcán a Rossmann előtt. 
„Nagy örömmel értesítek mindenkit, hogy
végre Cegléd városát is díszíti a lakosság
által nagyon várt kupakgyűjtő szív, amely-
lyel beteg gyermekek életét kívánjuk meg-
könnyíteni. Megkérünk mindenkit, hogy a
gyűjtőbe csak és kizárólag kupakot helyez-
zünk el!” – számolt be a közösségi oldalán
Varga Franciska.

Gyümölcsfasor, 
ami mindenkié

OKTÓBER 8-ÁN A CEGLÉDI VÁROSVÉDŐK már-
vány emléktáblát helyeztek el a Gerje partján,
ahol a nyár folyamán gyümölcsfasort ültettek
több mint 50 önkéntes részvételével. A ren-
dezvényen a szervezők és támogatók mellett
részt vett Hegedűs Ágota alpolgármester is. 
- Több mint 100 éve született a gondolat a lokál-
patriotizmusáról ismert Túri családban, hogy
egy gyümölcsfákból álló fasor szépítse a Gerje
partját, amiről bárki szabadon szedhet az érett
gyümölcsökből. Dr. Túri József édesapja ezt az
álmát már nem válthatta valóra, de most támo-
gatók és önkéntesek összefogásával megvalósul-
hatott – fejtette ki a kezdeményezés történetét
Kocsis István, a Városvédő és Szépítő Egyesü-
let elnöke, aki hozzátette: régi hagyománynak
számít, hogy a szegényebb sorsúak segítésére a
jómódú gazdák egy-egy sor gabonát hagytak a
tábla szélén. Ennek az emberszeretetről árulko-
dó hagyománynak a folytatása a gyümölcsfasor
telepítése. - A Városvédő és Szépítő Egyesületnek
nem ez az első és nem is az utolsó faültetési ak-
ciója és most ismét bizonyítani tudtuk az össze-
fogás erejét. – fogalmazott Kocsis István. Az
emléktáblát dr. Túri József és családja leplezte le.



yászol egy család, egy tantestü-
let, volt tanítványok, ismerősök,
barátok…Elment egy EMBER,
egy PEDAGÓGUS. Garas
Kálmánné Erzsike néni olyan
csendben távozott közülünk,
amilyen csendben élt.

Munkásságát a szeretet, a zene
és az irodalom iránti elkötele-
zettség, a gyerekek szeretete, a
pályája iránti feltétlen alázat
jellemezte. Iskolánk zene tago-
zatának meghatározó egyénisé-
ge volt. Számtalan fellépés,
verseny, rádió felvétel köthető
nevéhez.
Boldog és büszke vagyok, hogy tanítványa le-
hettem és abban az iskolában taníthatok, ahol
Ő nyugdíjba vonulásáig „a kodályi ének-zenei
ars poetica szerény tolmácsolójának” vallotta
magát. Iskolánkban 34 évig „szolgálta” ezt a
szellemiséget. És hogy milyen eredménnyel?
Bizonyítja ezt az a sok ének- és zenetanár, szí-
nész, előadóművész, pedagógus, akik a szár-
nyai alól kerültek ki, akikkel  megszerettette
meg a zenét, az éneklés örömét.
Abban a szerencsében volt részem, hogy 2
évig osztályfőnököm, ének- és magyartaná-
rom volt. Ez alatt a 2 év alatt nagyon sokat
tanultunk tőle. Az énekórákon a népdalok
éneklése, a nagy zeneszerzők műveinek
hallgatása jelentett nagy élményt. Énekkar-
okon a kórusművek megtanulása és előadá-
sa adott életre szóló élményt. A szólamok
összehangolása után azt az örömöt nem le-
het szavakkal elmondani, amikor megszólalt
a „kész” mű! Élveztük, mert csodálatos volt
együtt énekelni és látni szemében a boldog
és büszke, de szerény csillogást, mely azt
mutatta: ezt is megcsináltuk!

Ezek után bátran kiállhattunk különböző
versenyeken, fellépéseken. Bátran – mon-
dom – hiszen mi, az ifjú kórus tagok bizto-
sak voltunk abban, hogy amikor elénk áll –
háttal a közönségnek – és felemeli a kezét,
hogy vezényletével megszólaljanak az első
hangok, megszűnik minden, ami a fellépé-

sek izgalmát adja, hiszen sze-
méből árad felénk a biztatás,
elégedettség, büszkeség. És az
irodalom órák varázsa! Petőfi
János vitéze kitörölhetetlenül
él bennem, ahogy arról beszélt.
Vele még az irodalmi művek
elemzése is élmény volt.
Emlékeimben kutatva eszembe

jutott az a nagyszabású rendezvény, amelyet
a zenetagozat 50. évfordulója alkalmából
rendezett iskolánk, a Városi Sportcsarnok-
ban. Fellépett a zenetagozat apraja-nagyja,
elsőstől nyolcadikosig. És fellépett néhány
egykor végzett osztály, így a miénk is. Ami-
kor megkerestem Erzsike nénit azzal a kér-
déssel, hogy mit szólna egy ilyen fellépés-
hez, nagyon lelkes lett. Elővett egy kottát,
melyen egy népdalcsokor volt, 5 népdallal.
Kérte, sokszorosítsam és küldjem el az osz-
tálytársaknak. Boldogan jött a próbákra, se-
gített, énekelt velünk. A nagy napon pedig
együtt álltunk a színpadon: tanár és tanítvá-
nyok. És zengett a dal, betöltve a sportcsar-
nok hatalmas terét.
Iskolánk rendezvényeire szívesen jött.
Nyugdíjas találkozók, Táncsics estek, nép-
daléneklési versenyek, osztálytalálkozók
rendszeres vendége volt. A népdaléneklési
versenyek zsűritagjaként szívesen egyenget-
te, biztatta a kis énekesek jövőbeli szereplé-
seit, megmérettetéseit.
Az osztálytalálkozókra mindig nagyon ké-

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek”

g
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szült. Volt egy füzete, amibe mindenkiről felír-
ta mindazt, amit elmondtunk. És minden alka-
lommal hozta magával és kiegészítette azzal,
amit hallott: továbbtanulás, diploma, házasság,
gyerekek. Utoljára 2 évvel ezelőtt jegyezte fel
rólunk, amit meséltünk. Évfolyam találkozóra
hívtuk, 40 éve ballagtunk. Sajnos tanáraink kö-
zül akkor már csak kevesen tudtak eljönni. Ő
velünk együtt örült, ünnepelt, emlékezett.
Fájó egybeesés, hogy Palatínus Irénke néni-
vel egyszerre mentek nyugdíjba, most pedig
nem egészen 2 hónap eltéréssel egymás után
foglalták el helyüket a Táncsics pedagógu-
sainak égi katedráján. Mostantól elhunyt ta-
náraink között Erzsike nénire is emléke-
zünk, ha összetalálkozunk.

Megidézzük kedves, csendes hangját, moso-
lyát. És elénekeljük kedvenc népdalát.
Drága Erzsike néni! Ígérem, hogy minden
alkalommal felcsendül majd a dal, reméljük
az égi katedrán is elégedetten tetszik hall-
gatni egykori tanítványaitól: „A Csitári he-
gyek alatt régen leesett a hó…”
Fájó szívvel búcsúznak egykori tanítványai,
kollégái.
Garas Kálmánné Erzsike néni hatalmas űrt
hagyott maga után, nagyon fog hiányozni! 

Nyugodjon békében!

HORTINÉ MÁRKUS ZSUZSANNA
egykori tanítvány, tanító

Aki betartotta a szavát
JÁRTAMBAN-KELTEMBEN EGY SZÉP utcai kis-
kertre leltem, ahogy álldogáltam, kijött a há-
ziasszony, Judit. Kérdeztem tőle: lefényké-
pezhetem-e a sok kis figurát. Ő azt mondta,
hogy ne most fényképezzek, a hétvégén ki-
gyomlálom a kertet és akkor lehet majd
fényképezni. 
A következő héten arra mentem, és tartotta a
szavát paréjmentes volt a kiskert. Jobban lát-
hatóak voltak a lemezből készült figurák:
k a k a s k a ,
tyúkocska,
szöcske, kó-
c s a g s z e r ű
m a d á r ,
mintha egy
kis állatker-
tet láttam
volna. 
Kérdeztem,
hol vették és
Judit el-
mondta, a
p á r j a
S v á j c b a n
dolgozik és
onnan hozta

őket. Több mint egy éve gyűltek e kedves
kis állatkák és meglepetésemre a háziasz-
szony elmondta soha nem bántották, vagy
vitték el őket.  
Még a cikk megjelenése előtt arra jártam, és
megdöbbenve láttam, hogy elég hiányos a
kertecske. Épp kijött Judit, és elmesélte mi
lett a kis svájciakkal: sajnos az egyik éjsza-
ka több figurát is elvittek, sőt  a rózsatartó
hálót is próbálták, de a rózsa sűrűn befonta,
így az nem sikerült. Remélem jól meg szúr-
ta az elkövetőt! Valahol talán kitették a kis
figurákat, aki felismeri a képen látható dí-
szeket, közölje az elkövetővel, hogy éjszaka
vigye vissza oda, ahonnan ellopta. JÓZSI BÁ'

Gondolat



löljáróban fontos megjegyzést
szükséges tenni. A természet fa-
jaiban, összetételében foly tonos
és dinamikus változások lépnek
fel, ha van klíma változás, ha
nincs. Fél évszázad látszólag rö-

vid időszak, de ezalatt – csak néhány példát
említve: hatalmas pusztítást okozva az ame-
rikai szövőlepke mindenfelé jelentkezett,
szinte nyomasztó túlsúlyba került a telepü-
lésünkben a balkáni gerle. Volt időszak,
amikor a városszéli területeken nagyszám-
ban jelentek meg a rókák, majd hol a vad-
nyulak, hol a fácánok szaporodtak el.
Mindennek a hátterében időjárási, agrár és
társadalmi tényezők álltak. 
A vadak szinten tartása is csak időszakosan
sikerült, a túlvadászás és az alulvadászás bi-
zonytalan egyensúlyát a ’80-as évektől az
egyre markánsabban jelentkező felmelege-
dés és csapadékhiány hullámzóvá tette. A
kisüzemek tagosítása, a nagyüzemek kor-
szaka után a felaprózódása újabb gondok
forrása lett. A ’70-es években még Abony-
Kőröstetétlen határában túzokcsapatok ro-
bogtak el az út mellett, a gépi kaszálások
miatt viszont leszoktak az itteni költésről. 
A bizonytalan irányú évek után ismét a ter-
mészet spontán működése kapott szerepet. A
délszláv háborúk idején egyre több aranysa-
kál mutatkozott a környékünkön, s az erdő-
szerkezet átalakítása és önös vadászérdekek
miatt a dámvad is megjelent errefelé. A kör-
nyezet romlásához járult a selyemkóró
„spontán” terjesztése, a kétszintes szőlő-gyü-
mölcsfás részek kiszántása után a nyárfások

megjelenése. Az alföldi gázkutatás és a
csőkutas öntözés elindítása 4-5 m-rel lesüly-
lyesztette a talajvíz szintjét. Az amúgy is
csökkenő csapadékmennyiséget ember, állat,
növényzet is megsínylette. Tulajdonképpen
ma sincs másképp, de annyi az újdonság,
hogy hosszú aszályos periódust követően,
leginkább a vegetáción kívüli időszakban –
és nagyon rövid idő alatt – hullik le az éves
mennyiség közel 2/3-a. Sajnos, a mai csator-

názottság és hiányzó övárkok nélkül a drága
esővíz nem tud hatékonyan hasznosulni – az
öntözés hiányáról nem is beszélve.
Olykor másnak örül persze a városi ember,
mint a gazda vagy a természetbúvár, ami
rendjén lehetne, ha a klímánkat nem az egy-
re jellemzőbb szélsőségesség irányítaná.
Elég példaként néhány szcenáriót választani:
1972-ben hideg tél, korai tavaszodás, majd
húsvét idején sarki légtömegek a gyümölcsfák
virágait, szőlőt és korai palántákat súlyosan
károsították. A ’80-as évek derekán szolidab-

Szathmáry Örs akadémikus irányításával nemrég jelent meg egy részletekbe me-
nő szaktanulmány-gyűjtemény a klímaváltozásról, legalábbis ami hazánkat érin-
ti. Figyelemkeltő megállapítások olvashatók a kötetben, de most csak a Cegléd
és környéke élővilágát érintő sajátos változásokra mutatunk rá. 

e
Évtizedek – a ceglédi természetben
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bak lettek teleink.
De nem 1987-
ben! Amikor
1940-42 telei után
a legnagyobb hi-
deget szenvedtük
meg. Mindez még
a vadvilágban is
tükröződött. Mint
aszályos tavaszok
után a lecsökkent
számú vadnyúl
populáció jó indi-

kátornak megfelelt. Túrkevén a régi plébános
a madárvonulások jellemzőit és a sárgaba-
rackfák virágzását össze tudta kapcsolni. Épp
az ő elméletét újítottuk meg, de a ’90-es évek-
től már a barackfák
virágzására direkt
kapcsolatot nem tu-
dunk igazolni, sem
más fafajokkal,
sem az időjárás vi-
szonylatában!
S e j t e l m e s e n
mondhatnánk: va-
lami nem úgy mű-
ködik már, mint
eddig. Újabban
még a pókbangók
tömeges virágzása
is megállt; a Gerje
melletti csenke-
szes gyepek (3
ilyen területünk
van) eltartó képes-
sége visszaesett, a
télvégi vízhiány és
a nyáreleji hagy -
másodás miatt.
Persze, aki a ter-
mészet változásai-
nak mélységeivel
nem tud foglalkoz-
ni, kevésbé látja
meg a háttérben
lévő okokat. Tetézi
a bajokat, ha nem
sikerül megértetni,
hogyha kiszárad a

Csíkos-szél, ami (sosem volt Csikós-szél!),
akkor nincs ami éltesse a mocsári kardvirá-
got és a vetővirágot – és eltűnnek…A
Simon-féle növényhatározóban már csak,
mint kihalt fajokat adhattam meg őket, mint
a régi hadipark helyének feltöltése után el-
tűnt olajosmagvú őszirózsát is. Zsugán
István ott 2-3 szamarat és öszvért legeltetett,
de azok „illedelmesen” kikerülték ezt a vé-
dett fajt. És hol vannak már a csordajárás
kútja mellett virító tavaszi héricsek is, ahol
Maczelka Tibor közléséből tudom, hogy
Berda József szívesen időzött. Kellenének
ezekre, a régvolt eseményekre krónikások,
mert ha nem, a valamikor itt született ceglé-
diek nem tudnak úgy visszanézni Ceglédre,
mint Kárpáti Aurél. ESDÉ



ODERN RENDSZE-
RŰ SZÉPSÉGÁPO-
LÁS Arcgőzölés, arc -
massage, szeplős, patta-
násos, lobbos arc keze-
lésére, szemölcsök,

anyajegyek eltávolítása fájdalom és utó-
nyom nélkül. Hajeltávolítás, manikűr, fésü-
lés. Fogad egész nap, vasárnap is. PATAKI
BENŐNÉ kozmetikai intézete Czegléd,
Szarvas-utca 23. szám.” 

(Czeglédi Kisgazda Czegléd, 1920. 22-ik szám. 

Vasárnap, május 16. 3. o.).

„ELADÓ modern szép ebédlő berendezés
valódi bőrszékekkel és uri szoba bőr gar -
nitura. Ugyanott egy kiszolgáló kisasszony
felvétetik. Rákóczi-út 36. 

(Czeglédi Kisgazda Czegléd, 1920. 22-ik szám. 

Vasárnap, május 16. 3. o.).

„SZÉLHÁMOS. A hét folyamán lefüleltek
városunkban egy csalót, aki tart. huszárfőhad-
nagynak adta ki magát s így beférkőzött min-
denhová, hogy aztán mindenkit megkárosít-
son. Az ipse megérezvén a kellemetlenséget,
elszelelt, de Paládics állomáson elcsípték.

(Czeglédi Kisgazda Czegléd, 1920. 20-ik szám. 

Vasárnap, május 2. 3. o.). 

„NYUGDÍJASOK KÉRÉSE. A város
nyugdijas alkalmazottai valami segélyt
kérnek a várostól. E szegény emberek ha-
vonta 100 korona körüli összeget kapnak.
Ezen még koplalni sem lehet. A városi
közgyűlés remélhetőleg segíteni fog 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.

m
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Ez történt Cegléden 100 éve 11.
História

Présház, szőlő és vasútrészlet. Végh Sándor szőlőnagybirtokos szőlő- és pincegazdasága, Cegléd. 
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szegény nyugdíjasokon.”     (Czeglédi Kisgazda 

Czegléd, 1920. 20-ik szám. Vasárnap, május 2. 3. o.).

„KÖRÖZÉS. Az utóbbi hetekben a czeg -
lédi, nagykőrösi, dánosi és irsai határban is-
meretlen tettesek több gazdának a házát ki-
rabolták. Rendszerint, mint pótcsendőrök
kérnek bebocsájtást; öten vannak, akik közül
az egyik 30-35 évesnek néz ki és rendesen
civilruhában jár, a többi 20-22 év körüli ka-
tonaruhás, derékszíjjal és pisztollyal vannak
felszerelve. Felhivjuk a gazdák figyelmét a
fenntírt adatokra, elfogásuk esetén a legkö-
zelebbi csendőrőrsnek vagy rendőrségnek
átadandó.”                     (Czeglédi Kisgazda Czegléd, 

1920. 15-ik szám. Vasárnap, március 28. 3. o.).

„TÁNCMULATSÁG. Az Ujvárosi Olvasó-
Egylet ifjusága f. évi április hó 5-én (húsvét
másnapján) az Ujvárosi Olvasó-Egylet helyi-
ségében táncmulatságot rendeznek, melynek
tiszta jövedelme a rendőralapra fordíttatik.”

(Czeglédi Kisgazda Czegléd, 

1920. 15-ik szám. Vasárnap, március 28. 3. o.).

„UGYERI VASUT. Az Ugyertáji érdekelt-
ség a Csemői vasútból kiágazólag vasutat
akar építeni egyelőre a Seregélyesig, majd
Vacson át Őrkényig. Az érdekeltség első
megbeszélése a múlt vasárnap volt.
Ugylátszik össze lehet hozni a vasutat. Gaz-
dasági szempontból igen fontos volna ez s a
városnak is támogatnia kell.

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN

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: 6-1800 - Szombat, vasárnap: 6-1200

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt



természet „természete”, hogy ké-
pes arcot változtatni akár órákon
belül. A poszméh persze megun-
ja az egyik virágot és másikra
száll. Ugyanezt megteszi a cit-
romlepke is, bár a mámorosító és

mézes illat legtöbbször tovább marasztal-
hatja, gyorsan öltögetve pödör nyelvét. 
A rókafi még keveset tud a környező világról,
ezért a géppel a nyakában közeledő fotósnak
inkább meglapul. Majd egy-egy mérgezett to-
jás, vagy a veszettség, felnőtt korában pedig a
puskacső lesz kerülendő számára. A bivaly
még mifelénk is előfordul, igénytelen, kiváló
a teje és a sárban, vízben szívesen hűti magát. 
A természet kapukat képes létrehozni. Ezt
az embernek kerülnie kell száraz viharban,
még inkább esős viharban, mert az alapvil-
lám nem válogat, ha tölgyfákat talál. Nem
kímél bennünket sem. Természetfilmekben
tévesen szerepel, hogy azért szereti a tölgyet

a villám, mert sok nedvesség van benne.
Nem! Nagyon magas a biomágnesessége,.. 
Tavaszi és őszi virágzási aspektusa is van a
bakszakállnak. Még ősszel is termel nektárt,
ezért a lepkék sűrűn meglátogatják. 
A természetes horpadás kialakulása talány. Az
viszont biztos, hogy a régen volt gyalogos har-
cokban ilyen mélyedékbe lapulva meg lehetett
menekülni a golyózáporoktól. Nagyon kellett

azonban lapulni, mert az aknavető vagy kézi-
gránát repeszek súlyos sérüléseket okozhattak.
Egyébként a Törteli út mellett és az irsai er-
dőkben történtek ilyen tragédiák a II. világhá-
ború idején is.                           SZABÓ SÁNDOR

Képekben

A koraősz arcai

a Pótbeporzó?

Rókafi

Aránytalanság?
Nem!

Hűsölés

Citromlepke bakszakállon
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Kiszely Margó: Csónakok 
A 2020-AS ÉV NEM IGAZÁN KEDVEZETT a
művészeteknek. Tavasszal bezártak a színhá-

zak, mozik és a
közösségi terek,
ahol a művész-
lelkű, alkotó
ember kicsit ki-
t á r u l k o z h a t ,
megmutathatja
másoknak lelke
bugyrait. Azért
sokan nem ad-
ták fel és virtu-
ális kapcsolato-

kat teremtve
próbálták elérni
egymást.
Cegléden példá-
ul az alkotóknak
l e h e t ő s é g e t
nyúj tott a Kos -
suth Művelődési
Központ, hogy
bemutatkozhas-
sanak egy rövid
önvallomással
és néhány alko-
tással. Hétről-
hétre mások je-
lentkeztek és

igazán jól esett látni, hogy az élet megy tovább.
Az alkotó egyik napról a másikra nem mond
le az alkotásról. Voltak, akik még lelkeseb-
ben –bár otthon, egyedül – alkottak, voltak,
akik kicsit erőltették az alkotást, hiszen a
művészember érzékeny a változásokra, s a
negatív történések nem doppingolják, in-
kább elszomorítják, esetleg depresszív álla-
potba kerülnek. Voltak, akik inkább valami
új, magányos elfoglaltságot választottak,
például kerékpározás, futás, de a nyár bekö-
szöntével újra alkotni kezdtek.
A hét festménye 2019 nyarán készült, ami-
kor még semmit nem sejtettünk a ránk váró
jövőről. A csónakok most is ott horgonyoz-
nak az Adrián, a nap ugyanúgy szikrázik a
hajótesteken, csak nincs, aki odaülhet, hogy
megfesse mostanában.
Cegléden a Bern Kávéházban (Árpád u.
23/a.) tekinthető meg. KM

2700 Cegléd Szabadság Tér. 6. (06 53) 318 568 

A hét festménye
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A GREEN                TYRE Zrt. 
újszilvási, használt gumiabroncs-hulladék f

eldolgozással foglalkozó telephelyére
munkatársakat keres

SZÁLLÁSSAL a következő pozícióra: 

Rakodómunkás
Jelentkezni az alábbi elérhetőségek egyikén lehet: 

2768 Újszilvás, Ábrahámtelek 511/a.
Mobil: +36-30-188-6153

E-mail: karrier@greentyre.hu

hétvégén Tatabányán megrende-
zett újonc és serdülő OB-n tanít-
ványaim szép eredményeket ér-
tek el a ceglédi atléták. Ecseri
Angéla (2006) 300 m gátfutás-
ban 44,9 mp-es időt futva a 2.

míg 300 m síkfutásban 41,9 mp-es idővel a
4. Kovács Boglárka (2007) gerelyhajításban
29,96 m-t hajítva a 3. míg helyből ötös -
ugrásban 13,10 m-t ugorva megszerezte má-
sodik bronzérmét! 

A SPORT TV MAI HELYZET című műsorá-
ban volt vendég Keszthelyi Luca ceglédi at-
léta és szakosztályvezető édesapja keszthe-

lyi Ferenc. A tehetséges fiatal sportolónak a
2023-as budapesti vb-szereplés a célja...

a
Atlétikai sikerek

Jansik Szilárd negyedszer
Magyar Kupa győztes

A HÉTVÉGÉN KERÜLT
MEGRENDEZÉSRE a Benu
Férfi Magyar Kupa, me-
lyen a Ferencvárosi TC
vízilabda csapata is részt
vett Jansik Szilárddal a
soraiban. Jansik csapata
bejutott a fináléba, ahol

a Szolnoki Dózsa volt vasárnap az ellenfél.
Gólzáporos, izgalmas összecsapást hozott a
találkozó. Jansik Szilárd a mérkőzésen 3
gólt szerzett, valamint az ötméteres párbaj-
ban is betalált. Ezzel a 2014-ben Szegeddel,

valamint a 2018, 2019-ben Ferencvárossal
megnyert Magyar Kupa címek után ez a ne-
gyedik aranyérme a ceglédi születésű spor-
tolónak.
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Tankó-Walter
és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

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

Magabiztos játék a
Ceglédtől

SZOMBATON ESTE 217 NAP UTÁN ISMÉT baj-
noki mérkőzést játszott a ceglédi női kosár-
labda csapat. Az első fordulóban a Zala -
egerszeg csapata ellen avathatták fel ideigle-
nes hazai pályájukat, a monori sportcsarnokot,
ahol a Cegléd 102-70-re nyert a női kosárlab-
da NB I alapszakaszában. Kostas Keramidas
edzõi értékelése szerint: – Hét hónap telt el
tétmérkőzés nélkül, így érthető, hogy kicsit
idegesen, kapkodva kezdtünk, de utána meg-
nyugodtunk és megfelelően összpontosítot-
tunk a feladatunkra. Ekkor már tudtunk fi-
gyelni azokra a variációkra, amiket gyakorol-
tunk. Elégedett vagyok a csapatommal.
Eredmény: VBW CEKK Cegléd-ZTE NKK 102-70 

A NÕI KOSÁRLABDA NB I. 2. fordulójában
szerdán a DVTK otthonában lépett pályára a
VBW CEKK Cegléd, akik nagyot küzdve és há-
rom negyedet megnyerve szenvedtek vereséget.
Eredmény: Aluinvent DVTK – VBW CEKK Cegléd 71-69 

Birkózó sikerek
AZ ÉV LEGFONTOSABB FELNŐTT hazai versenyét
rendezték meg szigorú óvintézkedések mellett
múlt szombaton a Kozma István Magyar Birkó-
zó Akadémián. A bajnokságról több klasszis is
hiányzott kisebb sérülés miatt, mint például a
ceglédi nevelésű világbajnoki ezüstérmes
Lőrincz Viktor is. Cegléd csapatából Kovács
Árpád hát, Mohella Flórián vállsérülés miatt
volt kénytelen kihagyni a bajnokságot. A ceglé-
diek végül kilenc fővel képviseltették magukat
a három fogásnemben. A női mezőnyben egy
ceglédi versenyző volt, a még junior korú
Rehor Orsolya az 55 kg-osok között meglepe-
tésre megszerezte élete első felnőtt bajnoki cí-
mét. A többiek kötöttfogásban indultak és két
bajnoki cím mellett kettő-kettő ezüst és bronz-
érmet, valamint egy negyedik helyezést is be-
gyűjtöttek. A kötöttfogásúak ezzel az ered-
ménnyel magabiztosan nyerték a csapatversenyt
az ESMTK és a Csepel csapatai elõtt. 

Eredmények: női 55 kg 1. Rehor Orsolya; kötöttfogás 55 kg 2.
Horváth Csaba; 60 kg 1. Török Tamás; 63 kg 1. Kecskeméti
Krisztián, 3. Kecskeméti Dávid; 67 kg 2. Tóth Levente; 87 kg 3.
Nagy Péter; 97 kg 4. Szűcs Péter – A ceglédi nevelésű
versenyzők eredményei: 60 kg 2. Andrási József; 82 kg 1.
Lőrincz Tamás; 3. Dömök Péter

Freestyle siker
A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET MIATT online ren-
dezték meg a kanadai freestyle versenyt,
ahol a ceglédi Tűri Zoltán is indult és a 7.
helyet szerezte meg. 
„2012 óta rendezik meg ezt a kanadai ver-
senyt. 2018-ban volt szerencsém személyesen
is kimenni Vancouverbe, akkor 8. helyezést ér-
tem el, illetve 1. lettem a best
trick versenyen is. Idén a koro-
navírus miatt majdnem elmaradt
a verseny, de végül online ren-
dezték meg. Ez annyit takart,
hogy a menetünket előre felvet-
tük és határidőre elküldtük a
zsûrinek. 21 profiból 7. lettem.”
– számolt be a sportoló, aki kö-
szönetét fejezte ki a Várkonyi is-
kola igazgatójának, Bögös
Istvánnak, hogy az iskola udva-
rán gyakorolhat a versenyekre.



Darts 
sikerek

A CVSE DARTS
CSAPATA első al-
kalommal vesz
részt a nemzeti
bajnokság csa-
patversenyében,
az első fordulót a
Vecsési Sport-
egyesület rendez-
te október 3-án.
A ceglédi dartso-
sok a VSE Rutin,
a Hírös Hunok DC III, és a Jászladányi ESE
csapatával kerültek egy csoportba, a
csoportgyõztes játszhat majd osztályozót a
másodosztályba feljutásért, a 16 csoportgyőz-
tessel. A CVSE csapata – Boda Zoltán, Ju-
hász Gábor, Lukácsi Ferenc, Nagy Richárd,
Tóth Krisztián, Varga J. Zsolt – egy győze-
lem, két vereség, 3 bajnoki ponttal a tabella 3.
helyét foglalta el. 5 forduló van még hátra, a
járvány miatt összevont 2020 és 2021-es baj-
nokságból, nagyon szoros lesz a vége.
A budapesti Honvéd Kosárlabda Csarnok
adott otthont az egyéni bajnokság 4. fordu-
lójának október 10-11-én. Szombaton 1 női
és 4 férfi versenyző vetette bele magát a
küzdelmekbe, vasárnap egy férfi páros és
egy vegyes női páros. LUKÁCSI FERENC

Az eredmények – Egyéni bajnokság: 5. Czenger Renáta; 17.
Kotlár Botond; 33. Tóth Krisztián; 65. Tóth Mihály; 33. Varga Zsolt
Páros bajnokság: 5. Czenger Renáta – Bozó Zsóka Roxána (Malom
Darts Sportegyesület Kiskőrös) páros, Férfi párosunk, Tóth Krisztián
– Tóth Mihály a csoportban ragadt, így a 33. helyen végzett.
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

Elhunyt Fenyődi Miklós
FENYŐDI MIKLÓS A CEGLÉDI SPORTÉLET je-
les alakja, nyugdíjas testneveléstanár a múlt
héten elhunyt. Fenyődi Miklós 2014-ben
Cegléd Város
Sportjáért díjat
kapott a város
s p o r t é l e t é b e n
végzett tevékeny-
sége elismerése-
ként. „Egy igazi
sportembert ve-
szítettünk el, aki
még az utolsó pil-
lanatokban is a
sportért dolgo-
zott! A Ceglédi VSE atlétika szakosztálya
Miki bácsit saját halottjának tekinti. Őszinte
részvétünk!” – búcsúzott tõle Keszthelyi
Ferenc és a CVSE Atlétikai Szakosztálya.



Nándi gyógyulásáért 
A CEGLÉD KETTLEBELL SE jótékonysági

verseny keretein belül
gyűjtést szervez egy 2
éves ceglédi kisfiúnak.
„Nándinál 2 hónapja
diagnosztizálták az
akut limfoid leukémiát.
Az intenzív kezelés kb.
7 hónap, ezt követi a
fenntartó kezelés, mely
még további 18 hónap,
kontrollokkal, kezelé-
sekkel. Bölcsődébe, kö-
zösségbe sokáig nem
mehet, az óvodába is
majd nagyon óvatosan.
A családra így jelentős
anyagi teher hárul,
hisz az édesanya folya-
matosan a pici mellett
van, így kiesik a mun-
kából! Kérünk minden-
kit, hogy aki teheti se-
gítse a családot. Küzd-
jünk együtt! Minden
segítségre szükség
van.” – írták a jóté-
konysági gyűjtés kez-
deményezői.

Támogatást gyűjtő 
felület: 

https://gogetfunding.com

/nandi-gyogyulasaert/

FitKid eredmények
11 HÓNAP UTÁN ÚJRA VERSENYSZŐNYEGRE
léphettek FitKid-eseink Szolnokon szeptem-
ber második hétvégéjén. A megszokottnál
jóval nagyobb elővigyázatossággal, a jár-
ványügyi követelményeknek megfelelve,
nézők nélkül, „maszkok mögött” zajlott le
az esemény, 2020 első országos versenyén. 

Eredmények: Országos Fit Kid I. és II. osztályú verseny:
II.oszt./ duó: 1. helyezett CVSE ( Szepes Réka, Lipák Réka)

II/A egyéni VII.kcs. 1. helyezett Lipák Réka
I.oszt./V.kcs. 4. hely Pap Veronika, 7. hely Bartus Emese
I.oszt/ Big Free 1 hely CVSE ( Bartus Emese, Bíró Lola, Csiszár
Evelin, Hartyáni Fanni, Lipák Réka, Pap Veronika és Szepes Réka)
Felkészítõk: Randos Gabriella vezetõedzõ, Móricz Alexandra és
Kovács Barbara






