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A koronavírus járvány második szakaszában meredek emelkedést mutat a Covid-fertőzöttek és
ezzel együtt a karanténba helyezettek száma is
Cegléden és a környező városokban. A cegled.hu
adatai szerint lapzártánk idején november 9-én
218 fő van járványügyi zárlat alatt (igazolt beteggel találkozott), 99 fő van járványügyi elkülönítés
alatt (igazolt beteg, otthonában) Cegléden. Nagykőrösön 41 fő koronavírusos és 57 fő járványügyi
zárlat alatt lévő kontaktszemélyről számol be a
város közösségi oldala, míg Abonyban 20 fő volt
igazolt beteg és 51 fő kontaktszemély.

b

ekapcsolódott a Pest megyei és budapesti COVID-betegek ellátásába a ceglédi kórház is – Kásler
Miklós, az EMMI miniszterének utasítása szerint. Az emberi erőforrások minisztere döntése
értelmében, ha az első körben lévő budapesti kórházak megtelnek, akkor a központi régióból
Ceglédre is megindul a „koronás” betegek szállítása, ahol a 740-ből, 148 ágyat kell erre biztosítani. Cegléden
nem volt gond a szabad ágyak biztosítása, mert a 14 osztályon eddig is üres volt az ágyak 20-30 %-a, átcsoportosítással oldották meg, hogy egy-két elkülönített osztályon biztosítsák az üres ágyakat az ide irányított COVID-betegeknek.
A járvány intenzív terjedése miatt egy hét alatt betelt a ceglédi kórház kapacitása. Erről dr. Csáky András polgármester írt a közösségi oldalán: „A Toldy Ferenc Kórházat Covid
ellátóhellyé jelölte ki a minisztérium. Információim szerint
feltöltötték a központilag erre a célra meghatározott ágyszá-
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Önkormányzati segítség

mot. Sajnálatos módon a dolgozók között is
számos Covid fertőzött van, továbbá a korábban elvezényelt munkatársak is hiányoz- CEGLÉDEN AZ ÖNKORMÁNYZAT a Hivatal ernak. Az egészségügyi intézmény veszélyes re kijelölt dolgozóinak közreműködésével
üzem. Mindezekre tekintettel nyomatékosan segítséget kíván nyújtani a koronavírus-járkérek mindenkit, hogy mind a saját, mind vány ideje alatt segítségre szoruló időskorú
hozzátartozója érdekében csak igen indokolt (70 év feletti), illetve a járvány miatt hatósáesetben vegye igénybe a fekvőbeteg ellá- gi házi karanténban, vagy járványügyi megtást.” – hívta fel a figyelmet a polgárfigyelés alatt álló, önmaguk ellátásáról
gondoskodni nem képes polgárok
mester.
ellátásában. A segítségnyújtást –
Dr. Pusztai Dezső a Toldy Ferenc
covid19
alapvető élelmiszerek, higiéniás
kórház igazgatója az Infórádiónak nyilatkozott: „Inkább az emberi erőforrás
termékek, gyógyszerek beszerzését
és kézbesítését – az érintettek saját
a szűk keresztmetszet, egyelőre bírjuk, és
bízom abban, hogy ilyen nagy számban ne- költségén szervezik meg, az igényt az alábkünk nem kell lélegeztetésre szoruló betege- bi zöld számon lehet jelezni: 06/80-200-064
ket fogadni. Félünk, hogy egyre több beteg
lesz, erre vagyunk felkészülve, de ha nem tudunk majd több embert fogadni, akkor jelezzük a központi ágynyilvántartónak, illetve a
mentőszolgálatnak” – mondta a kórházigazgató. Kiemelte, hogy két hétig most nagyon MAGYARORSZÁG KORMÁNYA veszélyhelynehéz lesz, aztán bíznak abban, hogy csak zet idején alkalmazandó védelmi intézkedé„szelídülni” fog a járványhullám.
se, hogy este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, ill. Cegléd Város Önkormányzata rendelete szerint maszkot kell
viselni Cegléd város belterületén, az alábbi
közterületeken és nyilvános helyeken:
(a) Vasútállomás nyitott területe, (b) Autóbusz Pályaudvar nyitott területe és az autóbusz megállóhelyek, (c) Belvárosi Piac teljes
területe (fedett és nyitott része), (d) egyéb
közterületen és nyilvános helyen da) közintézmény (pl. nevelési, oktatási, egészségügyi
intézmény, közigazgatási szerv, posta stb.)
előtt (db) pénzintézet előtt és (dc) üzlet (pl.
gyógyszertár, élelmiszerbolt, zöldséges stb.)
előtt kialakuló várakozás időtartama alatt.
A maszkot úgy kell viselni, hogy az orrot és
a szájat folyamatosan elfedje!
KÖZLEMÉNY JELENT MEG CEGLÉD város hi- A fenti védelmi intézkedések betartását a
vatalos oldalán arról, hogy Dr. Csáky rendőrség a Magyar Honvédség közreműköAndrás, Cegléd polgármestere az új típusú désével ellenőrzi. A Honvédség közterületi
koronavírus által okozott megbetegedésben járőrszolgálatot is ellát.
szenved. „Az Önkormányzat a Polgármester Aki a szabályokat megszegi, szabálysértést
úr távollétében is működik, a Ceglédi Közös követ el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terÖnkormányzati Hivatalban a munkavégzés jedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés
folyamatos. Az általános helyettesítést He- miatt kiszabható helyszíni bírság összege
gedűs Ágota alpolgármester asszony látja 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig, ismételt elköel.” – szól a közlemény.
vetés esetén 200.000,- Ft-ig terjedhet.

Éjszakai kijárási tilalom
és kötelező maszkviselet

Covidos polgármester
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Járványügyi intézkedések

jegyzői és irodavezetői fogadóórák nem kerülnek megtartásra.
A JELENLEGI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET- A Hivatal Kossuth Ferenc utca felől megköre tekintettel 2020. november 11-tól vissza- zelíthető bejáratához (nem a nagy fakapuhoz,
vonásig a következő intézkedéseket rendelte hanem az épületbe vezető bejárati ajtóhoz) újel dr. Diósgyőri Gitta Cegléd város jegyzője: ra kihelyezésre kerül a KÉK SZÍNŰ GYŰJA Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban TŐLÁDA. Kérem, hogy a hivatalnak szóló
a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügy- leveleiket, beadványaikat ebben helyezzék el!
felekkel való kapcsolattartás kizárólag elekt- Kérem továbbá, hogy a beadványokban adjaronikus úton, valamint telefonon történik.
nak meg telefonos, vagy elektronikus elérheAzokban az ügytípusokban, amelyek intézé- tőséget, amelyen – szükség esetén – a hivatal
séhez – jogszabály alapján – az ügyfél sze- fel tudja venni Önökkel a kapcsolatot!
mélyes megjelenése szükséges (pl.: anya- A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
könyvi ügyek, személyes nyilatkozattéte- Ceglédi Járási hivatala a veszélyhelyzet
lek), kizárólag telefonon, vagy elektroniku- miatt a következőkben korlátozza az ügysan történik az időpont egyeztetés.
félfogadást:
Időpont egyeztetésre az ügyintézéssel
- Ügyintézésre kizárólag elektronikusan
érintett szervezeti egység alábbi televagy telefonon előre lefoglalt időpontfonszámain van lehetőség, hivatali
ban van lehetőség.
covid19
munkaidőn belül (hétfőn 8:00-18:00
- Az ügyfélszolgálatok korlátozhatóráig, keddtől-csütörtökig 8:00-16:00
ják az egyidőben az ügyféltérben taróráig, pénteken 8:00-14:00 óráig).
tózkodó ügyfelek számát.
Az esetleges telefonos ügyintézés az alábbi - Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt
elérhetőségeken történik. Felhívom a figyelesetben érkezzen kísérővel!
met, hogy a megadott telefonszámok kizárólag - Elkerülhetetlen személyes ügyintézés eseügyfélfogadási időben (hétfőn 12:30-18:00-ig,
tén várakozáskor kérjük betartani az ügykedden 8:00-12:00-ig, szerdán 8:00-16:00 óráfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociig, pénteken 8:00-12:00 óráig) hívhatók.
ális” távolságot!
• Titkárság: 06 53/511-404 és 06 53/511-405 További információk: kormanyhivatal.hu
• Hatósági és Igazgatási Iroda: 06 53/511454, 06 53/511-416, 06 53/511-423, valamint 511-400, 306-os mellék
• Beruházási Iroda: 06 53/511-426, 06 CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a digitális
53/511-430, 06 53/511-483, 06-53/511- oktatási rendre történő átállást követően is gon431, 06-53/511-478, 06-53/511-400, 341- doskodik a Ceglédi Tankerületi Központ és a
es mellék, 06-53/511-400, 371-es mellék
Ceglédi Szakképzési Centrum fenntartásában
• Szervezési Iroda: 06 53/511-436, 06 lévő középiskolák tanulóinak közétkeztetéséről.
Az érintettek az egyes intézmények által fel53/511-427
• Pénzügyi Iroda: 06 53/511-443, 06 mért közétkeztetési igénynek megfelelően
naponta 11:00 – 13:00 óra között vehetik át
53/511-442
• Adóhatósági Iroda: 06 53/511-450, 06 az előre, dobozba összekészített ebédcsomagot a Ceglédi SzC Bem József Műszaki
53/511-451, 06 53/511-449
• Anyakönyv: 06 53/511-462, 06 53/511-463 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épü• Szociális ügyek: 06 53/511-400 és a 326, letében. Az óvodákban és az általános iskolákban az étkeztetés változatlan formában
366 mellék
A házasságkötések szűk körben, a házasu- folyik tovább. A Ceglédi Kossuth Lajos
landó felek és a két tanú, valamint a szülők, Gimnázium nyolcosztályos képzésében részt
testvérek és közeli hozzátartozók, de maxi- vevő 5-8. osztályos tanulók részére továbbra is a Dózsa György Kollégium ebédlőjémum 10 fő jelenlétében tarthatók meg.
A polgármesteri, alpolgármesteri, jegyző, al- ben biztosított az étkezés.

Közétkeztetés
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Interjú

Alpolgármester helyettesít

Dr. Csáky András polgármester koronavírus betegségben szenved és jelenleg otthonában gyógyul. A cegled.hu-n
megjelent közlemény
szerint az önkormányzat munkája ettől függetlenül folyamatos,
az általános helyettesi
te e n d ő ke t p e d i g
Hegedűs Ágota alpolgármester aszszony látja el.

k

ülönös kihívást jelent ebben a helyzetben, hogy – a napi rutinon túl –
a Covid-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet is pluszfeladatokat jelent az önkormányzatok vezetői számára.
Hegedűs Ágotának azonban tíz
éves tapasztalata van a településvezetésben,
hiszen ennyi ideje lát el alpolgármesteri feladatot. Lapzártánk idején megkerestük, milyen fontos információkat osztana meg a
ceglédiekkel:
- A veszélyhelyzet sokféle kihívás elé állít
minket. Tavasszal már volt egy ilyen időszak, akkor bizottságot állítottunk fel, ami
segítette a polgármester munkáját. Jelenleg
még nincs ilyen bizottság, de dr. Diósgyőri
Gitta jegyzőasszonnyal és a kollégákkal
egyeztetve hozzuk meg a döntéseket. A kormányrendeletben a települési polgármesterek felhatalmazást kapta arra, hogy helyi
önkormányzati rendeletben szabályozzák a
város közterületei és nyilvános helyei közül,
hol teszik kötelezővé a maszk használatot. A
rendelet készítése folyamatban van és a szokásos módon fogjuk közzétenni, melynek a

betartása minden Cegléden tartózkodó állampolgárnak kötelező, melyet a rendőrség
és a katonaság ellenőriz. Célunk: megvédeni a ceglédieket, úgymond „előre menekülni”, tehát olyan döntéseket hozni, ami a
megelőzést szolgálja. Szerettük volna bevezetni a piacon az idősek vásárlási idősávját,
de erre a törvény egyelőre nem ad felhatalmazást számunkra.
Fontos hír, hogy a városvezetést megkereste
az Országos Mentőszolgálat, hogy Cegléden
Covid mintavételi pontot létesítenének. Természetesen, azonnal segítséget nyújtottunk
és kerestük a megfelelő helyszínt. A Kárpáti
Aurél utcai rendelőintézet felújításakor a
Tömörkényi Patikában rendeltek az orvosok, ott kialakított rendelők vannak, ezért ott
kerül kialakításra a tesztelőpont, ha azt elfogadja az OMSZ. Az önkormányzatnak számítógépet, internethozzáférést kell biztosítania és a személyzet ceglédi orvosokból, ápolókból fog állni.
A tesztelés
felgyorsítása
érdekében ez
egy fontos lépés, mert így
napokkal rövidülhet a folyamat. Felhívom a figyelmet, hogy továbbra is a háziorvosnál kell telefonon jelezni, ha valakinek
tünetei vannak és ő egyeztet időpontot a
tesztelőponttal, ahová a beteg elmegy és ott
leveszik a mintát. – tájékoztatott Hegedűs
Ágota alpolgármester és hozzátette: „Kérem
a lakosságot, hogy tartsák meg az intézkedéseket és vigyázzanak egymásra. Minden
ceglédi lakosnak jó egészséget kívánok!”

8

Kitüntetések

AZ IDEI RENDHAGYÓ ÉV MIATT az október
22-ei testületi ülés előtt adták át a Gubodydíjat Csurgai Ferenc szobrászművésznek.
Az alkotó a betonszobrászat hazai specialistája. Kurzust vezet több művészeti egyetem
szobrász és formatervezési tanszékén. Festészeti, fotóművészeti, formatervezői, fényművészi munkássága is kiemelkedő.
Csurgai Ferenc ezer szállal kötődik Ceglédhez,

Megújult a Turini
emlékoszlop

ELKÉSZÜLT A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM
mellett lévő Turini emlékoszlop felújítása. A
fémmázas pirogránit oszlopot 2002-ben készítette Varga Gábor és Rontó Péter Pál, a
turini út 125. évfordulójára. Most az önkormányzat megrendelésére 2 millió forintból
teljesen megújult az időjárás vasfoga által
igencsak kikezdett köztéri műtárgy.
- A legfelső és a legalsó elemet egy az egyben cseréltük – tájékoztatta lapunkat Rontó
Péter Pál keramikus a helyszínen. – A középső rész hajszálrepedéseit kivéstem és műgyantával pótoltam, végül az egész oszlop
kap egy bronzos fémes színezést, amitől teljesen megújul a felület. Ha télire letakarják
és nem fagy szét a szobor a hajszálrepedésekbe befolyó víztől, akkor 10-15 évig is
ilyen szép maradhat.

óraadóként és a Benedek Péter rajzkör aktív
tagjaként is élete fontos helyszíne a Kossuth
Gimnázium. Lelkes támogatója és tagja a Ceglédi Alkotók Egyesületének. Ugyancsak az
ülésen köszönték meg az önkormányzat nevében Dr. Füle Lóránt gyermekorvosnak az
egészségügyi alapellátásban szeptember 30-ig
végzett munkáját. Brunszvik Teréz-díjukhoz
szintén az ülés elején gratuláltak Rimóczi
Sándornénak és miniszteri elismeréséért Téren Gizella Gyöngyi óvódapedagógusnak.
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Október 23-ai
megemlékezés

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ceglédi megemlékezése részeként október 22-én délután Hegedűs Ágota alpolgármester vezetésével több oktatási intézmény
vezetője és néhány helyi lakos hét különböző ’56-os emlékhelyen virágokat helyezett
el. Minden alkalommal rövid áldást mondott
Szabó Árpád Csaba a Felszegi-Református
Gyülekezet lelkipásztora. Október 23-án Az
1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójára emlékeztek Cegléden a Református Templomkertben. A megjelenteket dr.
Csáky András polgármester köszöntötte, történelmi visszatekintést dr. Rácz János, a
Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár
történésze tartott. Közreműködtek a Patkós
Irma Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium művész tanárai. Az ünnepség
után a „Szabadság fája” emlékoszlopnál helyezték el a megemlékezés virágait.
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC hőseire és áldozataira emlékeztek a
november 4-i nemzeti gyásznapon Cegléden,
a Református Templomkertben található Szabadság fája emlékműnél. A megjelenteket dr.
Csáky András polgármester köszöntötte.
Mint mondta: 64 évvel ezelőtt már elhagyták
Ceglédet azok az orosz tankok, amelyek

Budapest felé robogva vérbe tiporták a magyar szabadságharcot. Hozzátette: „Máig se
tudjuk pontosan, hogy hány áldozata volt a
megtorlásnak. Százak estek el a forradalom
alatt, százakat akasztottak fel és amiről soha
nem beszélünk, családok tízezrei mentek tönkre (…) 30 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a
rabságból szabadulni tudjunk. Hisz a ki nem
mondott igazság az tulajdonképpen a rabságot jelenti, és ezen keresztül próbálták a nemzet gerincét megroppantani." – fogalmazott a
város első embere. Történelmi visszatekintést
Kovács Zoltán történelemtanár, a Ceglédi
SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum igazgatóhelyettese mondott arról, milyen nagyhatalmi tényezők döntötték el a magyar forradalom sorsát. Az eseményen Hánka
Levente református lelkipásztor tartott kegyeleti megemlékezést, ami után mécseseket
gyújtottak 1956 hőseiért, áldozataiért.

Kerékpárút épül
Nagykőrös és Cegléd között

MEGKAPJA A SZÜKSÉGES FORRÁST Nagykőrös Város Önkormányzata, mint gesztor a
Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös közötti kerékpárút megépítésére, az erről szóló kormányrendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A
tervek rendelkezésre állnak, a feltételes közbeszerzés lezárult, jövőre indul a beruházás.
– jelentette be a jó hírt Földi László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
Évek óta napirenden van a kerékpárút építésének témája, a lakosság még aláírást is gyűjtött
a több halálos balesetért felelős úton a biztonságos kerékpárút építéséért. Dr. Czira Szabolcs nagykőrösi polgármester az önkormányzat támogatásával sikeres pályázatot
nyújtott be, melynek keretében a Gál kastélyig
megvalósult a beruházás. Jövőre pedig kezdődhet a teljes szakasz építése, a CeglédNagykőrös kerékpárút kivitelezés projekt
megvalósítása érdekében 1 152 799 514 forint
összegben ad ki Támogatói Okiratot Nagykőrös Város Önkormányzata számára az innovációért és technológiáért felelős miniszter.

Térségi pályázati sikerek

ÖZÖNLIK A TÁMOGATÁS AZ EDDIG – pályázati szempontból – nehezebb sorsú Pest
megyébe: 78 nyertes pályázat révén a megyébe többszáz millió forintnyi vállalkozásfejlesztési forrás érkezik, már megjelent
a 2,5 milliárdos regionális fejlesztési keret
pályázata és két térségbeli település is nyert
pályázatot.
Földi László országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közölte a jó hírt: „több
mint 200 millió forint érkezett a térségbe,
ugyanis újabb 78 cég nyert el több mint 2
milliárd forintot a Pest megyei vállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati
felhívás utólagos keretemelésének köszönhetően. Ezzel egyidőben megjelent az új regionális fejlesztési pályázati lehetőség 2,5
milliárd forintos keretösszeggel a nagykőrösi, a ceglédi, a nagykátai és szobi járás
vállalkozásai számára.” A képviselő egy
korábbi bejegyzésben a Magyar Falu Program térségi nyerteseiről is beszámolt:
Csemő közösségi ház építésére 49,5 millió,
Kocsér szolgálati lakás felújítására csaknem 14,5 millió forintot nyert.

Felújítják a Kossuth Gimnáziumot

JÖVŐ ÉVTŐL MEGKEZDŐDHET A LEROMLOTT állapotú, régóta renoválásra váró Ceglédi
Kossuth Lajos Gimnázium teljes felújítása. Október 27-én a Magyar Közlönyben jelent meg
az előkészületekről szóló kormányrendelet. A fenntartó Ceglédi Tankerületi Központ a kiviteli terveket már elkészítette és most a beruházás előkészítése következik, melynek határideje a kormányrendelet értelmében 2021. január 31, így valószínűsíthető, hogy jövőre elindulnak a beruházás munkálatai.
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Bölcsőde épül

TÖBB MINT 500 MILLIÓ FORINT értékben
épülhet új bölcsőde Cegléden a Nefelejcs utcában. Pest megye által
kiírt bölcsődefejlesztési
pályázaton Cegléd Város
Önkormányzata is nyert,
így megépülhet a Nefelejcs utcában egy 4 csoportszobás, 481 m2 hasznos alapterületű bölcsőde.
- Ez a fejlesztés az itt lakó, illetve a későbbiekben ide költöző fiataloknak és családoknak
is könnyebbé teszi az életét. Köszönjük Földi
László országgyűlési képviselő úrnak a támogatást! – mondta el Kónya Ágnes a terület önkormányzati képviselője.

„Senkit se akartam
megölni”

VÁDAT EMELTEK NOVEMBER 9-ÉN az ellen a
ceglédi férfi ellen, aki egy ceglédi óvodával
szemben lakott és annyira zavarta, hogy a
szülők az ingatlanja előtt parkolnak, hogy
fenyegető és becsületsértő üzeneteket küldött az önkormányzati képviselőnek és a
rendőrségnek is. Az ügyészségi közlemény
szerint „később már azzal is fenyegetőzött,
hogy ha valaki újra a kapujába parkol, akkor embereken fog áthajtani autóval. 2020.
áprilisára pedig előfordultak olyan e-mailek
is, amelyben azt írta, hogy ha nem fizetnek
neki tízmillió forintot kártérítésként, akkor

Miniszteri elismerés
a Várvag Kft-nek

MINISZTERI ELISMERÉST KAPOTT a ceglédi
önkormányzati városgazdálkodási cég, a
Várvag Kft. a közfoglalkoztatási programban való sikeres részvételéért. A díszoklevelet a
cég ügyvezetője, Mótyán
Krisztián vette át. Cegléden mintegy 70 közfoglalkoztatott dolgozik a
város szépítésén, tisztán
tartásán. A díjhoz 10 millió forint is jár, amiből a Várvag Kft. a közfoglalkoztatás során használt gépparkot szeretné bővíteni. CTV.HU
megöli a városi képviselőt.” A cselekménynek végül a Ceglédi Rendőrkapitányság vetett véget, amikor az emailek tartalma miatt
előállította az elkövetőt. A Dabasi Járási
Ügyészség súlyos fenyegetéssel elkövetett
zsarolás bűntette és rendvédelmi szerv tagjának sérelmére elkövetett becsületsértés
vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen.
A Blikk arról írt cikket, hogy a férfi szakértői vélemény szerint korlátozott mértékben
beszámítható, így a bíróság korlátlanul enyhítheti a büntetését. A lap a háromgyermekes családapát is megszólaltatta, aki először
börtönben, majd elmegyógyító intézetben
után, most már otthon van családja körében,
de elköltöztek az ominózus házból. „Tudom, hogy amit csináltam, nagyon nagy butaság volt, rettentően megbántam, hogy
megírtam azt a levelet és még el is küldtem.
Igazából soha nem gondoltam komolyan,
hogy beváltom a fenyegetésemet, egyszerűen úgy éreztem: ha nem írok valami nagyon
durvát, soha nem hallja meg senki a szavaimat. Már a börtönből is küldtem levelet a
megfenyegetett embereknek, amelyben elnézést kértem a szavaimért. És most itt is elmondom: bocsánat, hogy mindenkit meg
akartam ölni. Esküszöm, ezek csak szavak
voltak, senkit nem akartam megölni” – nyilatkozta a férfi a lapnak.
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Kiss Attila Andor
nemzetközi sikere

A CEGLÉDI KISS ATTILA ANDOR a szegedi Bartók Béla Művészeti Kar másodéves
hallgatója az október 16-18 között megrendezett 8. Lav Mirski Nemzetközi
Énekversenyen
vett
részt és kategóriája első
díját hozta el. A horvát
versenyt idén online
rendezték meg, Andor
Caccini Amarillijét és
Puccini Turandot-jából
Kalaf áriáját adta elő.
– Fiatalkorom nagy részét Cegléden töltöttem, ahol a Tiszán innen Dunán túl című
népdaléneklési versennyel kezdtem a pályát. Közben jártam versmondó versenyekre, énekversenyekre. De az igazi áttörést a
Gigasztár nevű ceglédi verseny hozta. Azóta szárnyalok, többször magyar nótában,
népdalban és operettben is megmérettettem

magam nemzetközi szinten, minden alkalommal elhozva az első vagy második helyet. Az operára tavaly ilyenkor találtam
rá, amikor is fel vettek az SZTE BBMK
szakára – mesélte Kiss Attila Andor a
delmagyar.hu-nak.

Veres Tamás
a legjobbak között

A SIÓPART FOLYÓIRAT EZÉVBEN is irodalmi pályázatot írt ki vers és próza kategóriában, melynek online
eredményhirdetését október 21-én tartották. A
tavalyi nyertes a ceglédi
Veres Tamás volt, aki
idén vers kategóriában
Az én hazámban című
művével megosztott harmadik helyezést ért el. A költemény a Siópart folyóirat facebook oldalán lesz megtekinthető.

Erősítse immunrendszerét a

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

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

Jöjjenek be boltjainkba és kóstolják meg vitaminbombáinkat!

MINTABOLT

Cegléd, Árpád utca 21.

Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1300
Vasárnap és Hétfő zárva

Facebook: Klementcsaladiboraszat
Instagram: klementborhaz
E-mail:
klementborhazleuzem@gmail.com
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Felüljáró felújítás

A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. tájékoztatása szerint a Jászberényi úti felüljáró
felújításának kivitelezési munkái 2020. november 11. 9 órakor megkezdődnek, a munkák
várhatóan 2020. december 11-én fejeződnek
be. A munkálatok végzésének idejére a gépjármű- és kerékpáros forgalom számára teljes
útzár kerül bevezetésre. A gyalogos forgalom
elől az átépítéssel érintett szakasz nem kerül
lezárásra, az áthaladás részükre biztosított
lesz. Az építés teljes ideje alatt a gépjárműforgalom a csatolt térképen látható terelőúton
lehet közlekedni, az alábbiak szerint:
* A 311 sz. főút (Jászberényi út) a Malomtó
szél utcai körforgalomtól a Posta dűlőKosárhegyi utcai csomópontig a gépjármű
forgalom elől lezárásra kerül;
* A 311 sz. főút (Jászberényi út) lezárt szakaszának terelőútjaként a 4. sz. főút
(Széchenyi u.) – 3116 j. (Külső Kátai út) –
Ipartelepi út/M4 melletti 1. sz. szervízút
útvonal kerül kijelölésre;
* Az Ipartelepi és Malomtó szél utakon

súlykorlátozás kerü bevezetésre: a 7,5 tonna feletti nehézgépjárművek behajtása
ezekre az utakra csak célforgalommal lesz
engedélyezett;
* Az M4 autóúton Szolnok irányából érkező, Cegléd-Dél/Nagykőrös irányú fogalom számára a 4. sz. főút kerül terelő útként kijelölésre;
A Cegléd, Autószervíz buszmegállók az építés idejére ideiglenesen áthelyezésre kerülnek az Ipartelepi út Infineon Technologies
AG ceglédi üzeme előtti szakaszra. A terelés
következtében – a főút forgalma és a helyi
adottságok ismeretében – feltehetően menetidő meghosszabbodással kell számolni,
akár csúcsidőn kívül is.
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Nagy siker a Dél-Pest
Megyei Panoráma

AZ IDÉN MÁRCIUSTÓL NAGYKŐRÖSÖN,
Abonyban, Csemőben, Jászkarajenőn, Kocséron, Kőröstetétlenen, Nyársapáton, Törtelen, Újszilváson 20.000 példányban megjelenő Dél-Pest Megyei Panoráma főszerkesztője Krizsán Ervin a térségben több települést
meglátogatott, egyeztetés és terjesztési ellenőrzés céljából. Nagykőrösön dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármesterrel találkozott október
utolsó napjaiban. Az elmúlt hónapok tapasztalatainak kifejtése mellett Krizsán Ervin
hangsúlyozta: „Célunk, hogy Nagykőrös fontosabb híreit kivigyük a térségbe és viszont, a
térségi települések híreit is elhozzuk a városba. A lap ingyen kerül minden postaládába,
de más ingyenes nyomtatványokkal, ezért a
megjelenéskor érdemes keresni a lakosságnak.
A legutóbbi lapszám a cegledipanorama.hu
oldalon is lapozható, aki pedig szeretne a lapunkkal kapcsolatba lépni az info@cegledipanorama.hu email címen teheti meg.”
Abonyban Lőrinczy Veronika sajtóreferenssel közösen végeztek ellenőrzést a városban. „Meglepően jó tapasztalatokkal
tértünk haza, mert a megkérdezettek jelentős többsége azt mondta, hogy megkapja a
lapot és olvassa is, valamint tetszik neki az
ingyenes újság, mely havonta egy alkalommal jut el az összes abonyi háztartás
postaládájába. Ettől a hónaptól kezdve
abonyi híreket is olvashatnak ebben a sajtóorgánumban is az abonyiak, a megszokott regionális hírek mellett.” – számolt be
abony.hu a látogatásról.

> 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

Újra képernyőn
Terecskei Rita

NOVEMBER 15-ÉN HÍRESSÉGEKKEL rajtol a
Farm VIP a TV2-n. A ceglédi Terecskei Rita
a Zanzibár énekesnője sokáig távol tartotta
magát a médiától, mostanáig. A Farm VIP
műsorára nem tudott nemet mondani. A műsor főszereplői ismert emberek, akik a modern világ kényelmét feladva leköltöznek egy
vidéki nagybirtokra, ahol önellátóan és önfenntartóan, nomád és sokszor embert próbáló körülmények között kell boldogulniuk.
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Pest Megye Szépei

CEGLÉDI VERSENYZŐI IS VANNAK A NEGYEDIK alkalommal megrendezett Pest Megye Szépe Választásnak. Détári Virginia és Fehér Fanni is bejutott a szakértő zsűri által kiválasztott 14 legszebb Pest megyei hölgy közé. A verseny résztvevői felkészítő napon, yacht-os
fotózáson és zsűri előtt castingen vettek részt, de tánctanár is foglalkozik a résztvevőkkel.
A verseny közönségszavazása elindult: 2020. november 4-étől 2021. január 3-ig kizárólag
a Pest Megye Szépe oldalon közzétett döntős hölgy fotójára elért szavazatok-kedvelések (az
összes reakciók) érvényesek. Virginiának egyszer már a fejére került a szépségkirálynői korona – egy másik versenyen idén augusztus végén. Az első alkalommal megrendezett 4. Alföld Szépe Szépségverseny győztese lett a 23 éves ceglédi lány.

Új Cegléd térkép kapható

A TOURINFORM IRODÁBAN MÁR KAPHATÓ Cegléd város
2020-as
kiadású
széthajtható térképe,
mely tartalmazza a
fürdő környékén található utcákat is.
A turisztikai térkép
tartalmazza a helyi
látványosságokat:
fürdőket, templomokat, múzeumokat,

természeti látnivalókat és sportlétesítményeket, de az aktív turizmus kedvelői számára a
kerékpárutakat is. A
Tourinform irodába
újabb ajándéktárgyak is érkeztek:
kézműves kerámiatálak és bögrék, de
tűzzománc ékszerek,
Cegléd címeres borospoharak, ólomkatonák és egyéb ajándéktárgyak is megvásárolhatók az irodában.
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Falubarát huhogók
Újszilváson

AZ ERDEI FÜLESBAGOLY MAGYARORSZÁG
legismertebb bagolyfaja. Az idén ,,Év Madarának” választott erdei fülesbaglyok csoportos
belterületi megjelenése szokványos jelenség a
téli időszakban, viszont Újszilvás központjában, nem csak télen, de az év többi szakában
is itt tartózkodnak a magas fákon, fenyőkön.
Ha a falu intézményei környékén járunk és
nem csak a lábunk elé nézünk, hanem kicsit
feljebb is pillantunk, bizony mi is láthatjuk a
sok-sok éve itt „nappalozó” bagolycsoportokat. Számuk nem elenyésző, közel 50 huhogót
is összeszámolhatunk.
A lakott területek kedvezőbb mikroklímája
és az, hogy a településeken a baglyokra veszélyt jelentő ragadozók nincsenek jelen, jelentős vonzerővel bír hazánk leggyakoribb
éjjeli ragadozó madarára. A baglyok jelenlétéről a fák alatt elszórva látható bagolyköpetek is árulkodnak. A baglyok jelenléte ked-

vező a lakosságra nézve is, rendkívül hasznos madarak. Hiszen az erdei fülesbaglyok
mindegyike napi két-három (kemény fagyok
idején akár négy-hat) kisrágcsálót is elfogyaszt. Az itt élők számára már természetessé vált, hogy itt tartózkodnak, szeretik és
csodálják őket. Sőt, az óvodából is néha kiviszik a gyerekeket baglyot nézni. Háborítatlanul élnek köztünk, ami szintén egy fontos eleme annak, hogy Újszilvás igazi Madárbarát településsé tudjon majd válni.

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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Bővülő csemői hivatal

RÉGI ÁLMA VALÓSULHAT MEG Csemőnek:
49.5 millió forintot nyert a település a Magyar Falu Program keretén a hivatal épületegyüttesének bővítésére.
„Elkészülhet a
jövő évben egy
235 négyzetméteres
új,
könnyűszerkezetes felépítmény az udvarban
a
könyvtár és piac épületei között. A jelenlegi árnyékoló
fedést áttelepítve megmarad a piac-rész; a Petőfi utcai
fronton a kialakult faluképhez illeszkedő takarással. Csemőben nincs csarnok, nincs művelődési ház és ez a pályázati siker segít bennünket ahhoz, hogy a kultúra, a sport és a közösségi rendezvények fedett helyszínt kaphassanak. Nem pont így akartuk, de nagyon örülünk, hogy ennyi is sikerült, hiszen az elmúlt
években semmilyen pályázati lehetőség nem
volt. Az elképzeléseinket jelentős mértékben
szűkítette az is, hogy 48.768.000 forint bruttó
összeg állhat kizárólag rendelkezésre a teljes
kivitelezéshez. Köszönöm a projekt előkészítésében részt vett kollégáknak és a tervezőknek
a munkáját!” – írta dr. Lakos Roland polgármester Csemő közösségi oldalán.

Sikertörténet a „Szeretlek
Abony” maszk

AZ ABONYIAK KÖRÉBEN RENDKÍVÜL népszerű lett a „Szeretlek Abony” emblémával
ellátott maszk, melyet az egyik abonyi kisboltban és online rendeléssel is meg lehet
vásárolni. A feliratos maszk ötlete Izsó
Balázs (Képünkön a nemes felajánlást tevő
abonyi vállalkozó unokái körében) külsős
bizottsági elnökhelyettestől származik, viselése az összetartozás jó érzését is jelenti
egyben a használójának. Már több százat

értékesítettek ezekből az arcmaszkokból,
sőt utángyártást is kellett kérni, és adomány is lett belőle.
A közelmúltban Retkes Tamás az abonyi
koronavírus elleni védekezés számlájára egy
nagyobb pénzösszeget utalt át, melyből kérésének megfelelően szájmaszkok kerültek
megvásárlásra, melyeket az abonyi iskoláknak küldött el Pető Zsolt polgármester. A
„Szeretlek Abony” feliratú maszkok Abony
négy oktatási intézményébe kerültek.

Pályázati hirdetmény

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyilvános pályázat keretében

bérbe kívánja adni

5 év határozott időtartamra a 2700
Cegléd, Rákóczi út 22-24. szám alatt található Cegléd Rendőrkapitányság „A”
épületében lévő büfé + raktár összesen
17 m2 alapterületű helyiségeit.

A helyiség csoport megtekinthető
2020. november 16-án és 17-én 1000 és
1200 óra között.
Pályázat beadásának a határideje:
2020. december 07. (hétfő) 1000 óra.
A pályázati felhívás a Pest MRFK Gazdasági Igazgatóságán hivatali időben szerezhető be.
1134 Budapest Róbert Károly krt. 54-58.
dr. Kasza Gábor, tel.: +36 1-5501494/21610 mellék, vagy elektronikus
úton: kaszag@pest.police.hu e-mailen.
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Szuperhős rendőr
Albertirsán

EBBEN AZ ÉVBEN MÁR KÉT ÉLETET mentett meg
az albertirsai rendőrőrs körzeti megbízottja. Fazekas László, a Pest megyei Albertirsa polgármestere a közösségi oldalán számolt be, a mármár szuperhősök bátorságával teljesítő rendőr
munkásságáról. „Káposznyák Máté rendőr őrmester pár héttel ezelőtt a város egyik vállalkozásának 8 méter magas fóliaháza tetejéről lehozott egy munkavégzés közben a szellőző tetőbe
szorult, eszméletlen állapotban lévő szerelőmunkást.
Szintén Káposznyák Máté
lélekjelenléte, önfeláldozó
szolgálatvégzése kellett ahhoz, hogy megmentse egy
fiatal lány életét. A 18 éves
lányt, október 14-én késő
este, pár másodperccel az odaérkező vonat előtt
húzta ki a sínek közül, a helyi MÁV állomás mellett. A kiváló rendőr munkáját Török Csaba Ceglédi Rendőrkapitány, és Budai Zoltán őrsparancsnok jelenlétében a mai napon dr. Kovács
Zoltánné jegyzőasszonnyal együtt megköszöntük.” – írta Albertirsa polgármestere.
A police.hu szintén beszámolt a magasból mentésről. A kollégái által kézfogásának ereje után
csak Satunak hívott Káposznyák Máté a vállán
hozta le a sérült munkást és a közlemény arra is
kitér: „munkatársuk azért mozog otthonosan a
magasban, mert eredeti foglalkozása ács. Ezért
is ismeretlen számára a tériszony. Teherbírása
átlag feletti, a kézfogását csak úgy emlegetik,
mintha az ember egy satuba tenné a kezét.”

Földi László Nagykőrösön

NAGYKŐRÖSRE LÁTOGATOTT FÖLDI LÁSZLÓ,
országgyűlési képviselő, hogy a településen megvalósuló beruházásokról tájékozódjon, megtekintse azokat. Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesterrel elsőként
az elkészült kerékpárúthoz mentek ki. A
Magyar Kormány 200 millió forinttal támogatta a beruházást dr. Czira Szabolcs
polgármester sikeres pályázatának köszönhetően. Nagy segítség ez a fejlesztés mind
a Bokros dűlő, mind a Tázerdő dűlő lakóinak, hiszen egészen a Gál kastélyig megépült a kerékpárút. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy ez egy nagyon fontos és szükséges infrastrukturális beruházás volt, melyhez jelentős kormányzati támogatást sikerült megnyerni.

Jászkarajenői
lovasnapok

OKTÓBER 23-25-IG TARTOTTÁK a 24.
Jászkarajenői lovasnapokat, ami az évadzáró nemzeti fogathajtó verseny volt. A versenyre rekordszámú, közel 50 fogat nevezett. Négyesfogat kategóriában a többszörös
világbajnok Lázár Zoltán is rajthoz állt. A
három nap alatt a díjhajtásban, maraton- és
akadályhajtásban is összemérték gyorsaságukat és ügyességüket az indulók. A kísérő
programok között számos érdekességgel találkozhattak a kilátogatók: a fogatok szépségben is versenybe szálltak, a tombola fődíja pedig egy kiscsikó volt.
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ten utaztak, az egyikük a sérüléséből adódóan a
roncsot elhagyni nem tudta. A ceglédi hivatásos
tűzoltók kézi erővel a mikrobuszban rekedt embert kiemelték, a mentőknek átadták, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet.

Közúti balesetek

TEHERVONAT TÖRT FELISMERHETETLENRE
október 18-án este egy személyautót Abony
és Cegléd között a 40-es út 30-as kilométerénél, a Kecskéscsárda vasúti átjáró közelében.
A Volvo-t egy ceglédi fiatalember vezette,
aki – információnk szerint – a sorompó előtt
előzött meg egy kamiont, de ott nem látta a
piros jelzést és a tehervonatot is későn vette
észre, így nekihajtott és járműve a haladó szerelvényre akadt. A mozdonyvezető nem észlelte a történteket és a vonat vonszolta magával a fennakadt járművet, amiben a sofőr
egyedül tartózkodott és próbált kiszabadulni.
A férfinek végül az utasoldalon sikerült kiugrania a vasúti töltésre az autóból, amit néhány
méterrel később egy szemafor betonoszlopa
szakított le a tehervonatról és tört ronccsá. A
szerencsés túlélő férfi, lélekjelenlétének köszönhetően könnyebb sérülésekkel megúszta
– tudtuk meg a helyszínen. A vonat közben
haladt tovább és már Ceglédbercel-Cserőn
járt, amikor értesítették a vezetőt és megállították a szerelvényt. A vasúti társaság – úgy
tudjuk – elismerte, hogy a baleset időpontjában a sorompó nem működött.

ÚTRÓL LESODRÓDOTT, ÁROKBA CSAPÓDOTT,
majd a vadhálónak ütközött egy személygépkocsi október 16-án péntekre virradóra a 4-es
főút 87-es kilométerénél, Abony közelében. A
gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, önerejéből az autót elhagyni nem tudta. A ceglédi hivatásos tűzoltók kézi erővel a sofőrt a roncsból kiemelték, majd átvizsgálták a járművet.

ÚTRÓL LESODRÓDOTT, ÁROKBA HAJTOTT egy
kisbusz október 25-én reggel Csemőn a Pesti és
a Mizsei utak kereszteződésében. A buszban ket-

HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT november 2-án
délután Abony és Újszilvás között, ahol egy
személyautó és egy kisteherautó ütközött
frontálisan. A járművekben egy-egy személy utazott. A személyautóban utazó 50 év
körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően
életét vesztette. A Ceglédi Rendőrkapitányság teljes útlezárás mellett kezdte meg a
helyszínelést. A ceglédi hivatásos tűzoltók
egy személyt feszítővágó segítségével vágtak ki a roncsból, majd átadták a kiérkező
mentősöknek és biztosították a helyszínt.

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE október 31-én délelőtt Nagykőrösön, a Pótharaszti
úton. Az ütközés következtében az egyik autó
két utasa a roncsba szorult, az összetört gépkocsik forgalmi akadályt okoztak. A nagykőrösi
önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével
a beszorult embereket kiszabadították, majd a
ceglédi hivatásos tűzoltókkal közösen átvizsgálták a járműveket. A brutális karambol során egy
ember életét vesztette. Szintén Nagykőrösön aznap késő este a Kossuth Lajos utcában történt
baleset, ahol frontálisan ütközött két autó. A járművekben összesen négyen utaztak, akik könynyebb sérüléseket szenvedtek. A balesetet információink szerint a Volvo sofőrje okozta, aki a
megengedett sebességet túllépve áttért a szemközti sávba, majd ott frontálisan belehajtott a
szemből szabályosan érkező autóba.
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akik egy bokor mögül léptek váratlanul az
autó elé. A sérülteket kórházba szállították
könnyebb sérülésekkel. Kisebb „tömegbaleset” történt a Kossuth téren is, ahol a közlekedő járművek elé kanyarodott az egyik parkolóból egy fehér autó és két másik járműnek okozott jelentős kárt. A jármű sofőrje elhajtott a baleset bekamerázott helyszínéről.

Temetőtűz

VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT egy személygépkocsi november 1-jén este Abonyban, az Arany János utcában. A gépkocsiban
hárman utaztak, mindannyian önerejükből
elhagyták az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt.

A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

CEGLÉDEN IS TÖRTÉN AZNAP KÉT BALESET:
gázolás történt a Jászberényi úton, ahol a felüljáró közelében egy – a belvárosból kifelé
tartó – autós hölgy gyalogosokat ütött el,

KISEBB TŰZ KELETKEZETT november 1-jén
vasárnap délelőtt Albertirsán, a Gróf
Széchenyi István úti temetőben. A temető
egy hat négyzetméteres kriptájában polcon
elhelyezett mécses meggyújtotta a körülötte
lévő koszorúkat. A tüzet a helyszínen tartózkodók időben észrevették, így a lángokat
még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. A
ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az
épületet, majd biztosították a helyszínt.
Lapunkat CSÁMPAI ATTILA a Pest Megyei Katasztrófa-

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP

Ledvicei dara

védelmi Igazgatóság megyei szóvivője tájékoztatta.

Pepo Szilárd

Konix

alágyújtós koromtalanító
6.288 Ft /100 kg
Fabrikett Német brikett Lengyel diószén
10 kg/csomag

9.208 Ft/100 kg

8.865 ft/100 kg

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
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Vélemény

Évértékelő pro és kontra

a

Éppen egy éve lett a város első embere Dr. Csáky András. Az elmúlt esztendőben
végzett munkáját értékelte maga a polgármester is, sőt a Magyar Nemzetben is
jelent meg véleménycikk Cegléd első emberéről és arról, hogy a választási ígéretek között hangsúlyosan szereplő Véda kapu mégsem kerül telepítésre. A Ceglédi Panoráma is feltette a kérdést az olvasóknak, ceglédi lakosoknak, ők hogyan
vélekednek Csáky András tevékenységéről a koronavírus járvány által is meghatározott időszakban. Lapunk közösségi oldalán és fórumán is kaptunk kommenteket, de két bővebb terjedelmű olvasói levelet is közzéteszünk a témában.

kérdést, hogy „önöknek a polgármester melyik döntése, kezdeményezése, nyilatkozata tetszett a
leginkább”, többen Csáky András
ellen irányuló személyes támadásnak érezték és védelmükbe vették
Cegléd első emberét. „Amióta Csáky András
a polgármester, mindig mindenről korrektül
tájékoztatást ad. Kíváncsi az emberek véleményére. Ezt eddig egyetlen polgármester sem
tette. Csak tiszteletet érdemel! Ami pedig nem
az ő hatáskörébe tartozik, még arról is ad tájékoztatást. Szóval kinek fontos lejáratni a
polgármestert?” – írta egy olvasó.
„Nem értem mi bajuk az embereknek vele?
Hiszen mióta ő ül abban a székben látható a
városban a fejlődés! (…) Aki mást mond az
hazudik vagy csak fityeszes (orbánista).” –
tette hozzá egy másik kommentelő.
Mások azt gondolják: „Ugyanaz mint országgyűlési képviselőként.... elvegetál, semmi
„nagy” ígéret és „fogadkozás” nem fog megvalósulni sem az ő, sem az ellenzéki képviselők részéről...”, egy újabb kommentelő hozzászólása szerint: „úgy kell nekik, minek szavaztak rá, ígérd meg ne add meg, ennyi.”
„TISZTELT PANORÁMA SZERKESZTŐSÉG! Eltelt
az első év Csáky polgármester úr városvezetéséből. Sajnos az ezzel kapcsolatos írások nem kaptak elég figyelmet. Ezért írok Önöknek. Nekem

nagyon tetszik az Antalli örökség felvállalása.
Szeretem, hogy folyamatosan kint van a
Facebookon és azt is megírja, ha valahol elakad.
Biztosan nehezebb neki egy ilyen COVID
esztendőben igazán jó polgármesternek lenni, de úgy látom, hogy a képviselők is belátták, hogy jobb, ha együtt dolgoznak vele.
Nincs marakodás, ez is tetszik.
Semmi olyan korábbi kezdeményezésre nem
mondta, hogy dobjuk ki, amit még Takáts kezdett el és nagyon szépen véghez viszi az áthúzódó építkezéseket. Még nem látom rajta,
hogy fáradt lenne, pedig én az ő korában már
közel sem bírtam ennyit dolgozni. Nagyon remélem, hogy hosszú, egészséges élete lesz.
Akármilyen érdemleges, vagy akár buta kérés
kerül elé, mindent meghallgat. Kijut neki bő-

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!

ven. Állítsa meg a Várkonyi mellett az építkezést, tegyen fekvőrendőrt a Puskaporos utca frissen felújított aszfaltjára. Ezekért nem irigylem.
Kitartást és jó egészséget kívánok neki. KM”

„ÜDVÖZLÖM! JÓ LENNE, HOGY VENNÉ végre valaki a fáradtságot és összeszedné, hogy
mit csinált a polgármester az elmúlt egy évben. Nem lenne hosszú lista. Gyakorlatilag
az elődjéből él. Inkább ne csináljunk semmit, abból baj nem lehet, ez a jelszava.
Az biztos, hogy mindenről megkérdezi még a
gesztenyesütőgetőket is, de hogy neki mi az
elképzelése, van-e víziója, azt nem halljuk.
Trágyaszag, VÉDA és PIMI. Ezeket ismételgeti, de egyikben sem történik semmi és
mindegyiket egy kerek éve magyarázgatja és
mindegyikért más a hibás. Persze egyik sem
fontos igazán. A járdák meg az utak maradtak úgy, ahogy voltak. A művészpalánták
nem fogják megcsinálni a tetőt, vagy nem
fognak a nem létező útépítéseken dolgozni.
Hová kell nekünk harminc művészgyerek
évente? Új színházat építünk? Dehogy építünk, a sport megy orrba-szájba úgy, mint
régen. Csak ez is kimondatlan marad. Nincs
bajom a sporttal, meg a színházzal se, csak
az én időmben zsúfolásig voltak a buszok a
Közgépbe meg a Mezőgépbe dolgozni járó
emberekkel. Most egy német cég vette át a
helyüket, csak nem fizet rendesen.
Az előző polgármester sose köszönt az utcán, de volt mivel dicsekedni, ha hazajöttek
a gyerekeim Németországból. Már volt
olyan perc, hogy elhittem, hogy hazajönnek,
de így szerintem feleslegesen reménykedek.
üdvözlettel P. János”
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A Patkós Irma iskola
nem politikai ügy!

HOSSZÚ ÉVEK UTÁN, ÚGY TŰNIK végre
otthonra találhat a Patkós Irma iskola a
egykori laktanya területén. Dr. Csáky
András polgármester – akinek kampányában a helyi színház ingatlanhoz jutása hangsúlyos szerepet kapott – évértékelőjében azt mondta, hogy az illetékes minisztériumtól zöld utat kapott az iskola
épületigénye és még ebben az évben
megtörténhet az átadás, ha a helyi testület is rábólint. Andó László igazgató ezután jelentetett meg közleményt azzal,
hogy kéri, senki se használja ezt a nemes
ügyet politikai kötélhúzásra:
„Nagyon kérek MINDENKIT, hogy a
Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium ügyét SENKI
SE használja fel a politikai kötélhúzás
versenyében! Aki őszintén szeretne segíteni nekünk, az hasson oda, hogy ha
újból felvetődne a testületi ülésen az
ingatlan átadás kérdése, akkor a saját
politikai oldala igen szavazatával tegye lehetővé, hogy a 20. jubileumi tanévben, 2022-ben, elkezdődhessen a tanítás az új helyszínen! EZ NE LEGYEN POLITIKAI KÉRDÉS! AZ OKTATÁS A MŰVÉSZET ÉS A KÖZMŰVELŐDÉS LEGYEN KÖZÖS VÁROSI
ÜGY!
Valószínűleg hiba volt, hogy korábban,
első hirtelen pillanatomban reagáltam a
pályázatok első körének eredményét látva. Akkor nem jutott forrás nekünk. Azóta
megszületett a második félévi pályázati
döntés, aminek egyik kedvezményezettje
mi vagyunk! Most egy előadássorozattal
pályáztunk, amit a képviselők támogatásra méltónak tartottak! Köszönjük a bizalmat!
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy iskolánkat se fegyvernek, se pajzsnak ne
használja, viszont ha tud, segítsen nekünk
a közösséget tovább szolgálni!”
ANDÓ LÁSZLÓ igazgató
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Városvédő álmok hónapja

e

„Az álmodozás az élet megrontója” – írta Vörösmarty Mihály, a Merengőhöz című versében. Ennek ellenére a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesületnek mindig voltak tervei, elképzelései, mondhatni álmai, amelyeket meg akartak valósítani. Ebből a szempontból számukra az október különösen jól sikerült, el is nevezték „megvalósult álmok hónapjának”.
gyik tagjuk családjának évszázados szép ötlete volt, hogy a
Gerje partján telepítsenek gyümölcsfasort és a termést bárki
arra sétáló megkóstolhassa, leszedhesse. Végre idén, Dr. Túri
József főorvos, Cegléd díszpolgára kezdeményezésére, az Egyesület apraja-nagyja 67
fát ültetett a patak partján. Október elején
kis ünnepség keretében leplezték le az emlékkövet, a közös munka mementójaként. A
fasort úgy adták át a városnak, hogy vállalták, a jövőben is gondozzák a fákat.
Régi tervük volt, az irodájuk felújítása, a
PVC helyett, laminált padló lerakása. Évekig spóroltak, élére rakták a forintokat. Végül októberre annyi pénzt gyűjtöttek, hogy
vettek egy mély lélegzetet és megvásárolták
a szükséges anyagokat. Az iroda felújítása
ismét az Egyesület összefogásának szép példája lett. Szakembereket nem tudtak megfizetni, de egymást segítve, új irodát varázsoltak két kezük munkájával.

Legfrissebb, legújabb ötletük egy Egyesületükre jellemző reprezentatív bögre elkészítése volt. Számos elgondolás után elfogadták,
hogy a bögrén színesben logójuk, az Egyesület megalakulási dátuma, a Pókbangó márványszobor és a Kannafa szerepeljen. Újabb
hatékony segítséget is kaptak, amely eredményeként – egyelőre – elkészült 50 db bögre.
Mindezek csak azért valósulhattak meg, mert
a tagság, a közös feladatok kapcsán mindig jó
hozzáállást, együttes tenni akarást tanúsít. Ez
az a megbízható alap, amelyre bátran támaszkodva az Egyesület álmaiból, terveiből valóság lett és remélhetőleg a jövőben is az lesz!

A VÁROSVÉDŐK JÓL SIKERÜLT KIRÁNDULÁST szerveztek október végén. A közös
programon az egyesület tagjai és családjaik
vettek részt. Az első megálló, Tápiószelén
az ország egyetlen épen megmaradt köznemesi kúriája, a Blaskovich kúria volt.
Maszkban hallgatták az idegenvezetőt, aki
sok érdekes dolgot ismertetett a családról, a
kiállítási tárgyakról és a lakberendezésekről.
Külön is szólt az idegenvezető, a híres nevezetes Kincsem lóról, ami a család tulajdona volt. A csodaló 54 alkalommal állt rajthoz, minden alkalommal győzött.
Kinti programként a szépen gondozott kertben, a tanösvényen sétáltak, amikor vigasztalanul eleredt az eső. A csoport ezért úgy
döntött, hogy a következő megálló a Kóré
Cukrászda legyen, finom süteményeivel. KI

kedvenc zenészeid koncertjei
#vigyazzunkegymasra

raktarkoncert.hu

#2020
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Tökfaragó verseny
az Infineonnál

A COVID-19 JÁRVÁNY MIATT hónapok óta
szigorú szabályok mentén éljük mindennapjainkat nemcsak az utcán, üzletekben, otthonainkban, hanem munkahelyeinken is. Az
idei évben elmaradtak az Infineon Technologies Bipoláris Kft. hagyományos közösségépítő, családbarát rendezvényei, ezért
azon törtük a kobakunkat, hogy milyen
programmal színesíthetnénk a hétköznapokat. Így jött az ötlet, hogy az Infineon
Technologies Bipoláris Kft. meghirdeti első
Tökfaragó Versenyét.
A kollégák otthon, családi körben, akár gyerekekkel együtt készíthették el a műalkotásokat, amelyeket azután telephelyünkön állítottunk ki. Kiváló remekművek születtek, igazi
szobrásztehetségek mutatkoztak be. A díszlet is munkatársaink segítségével készült, a
kantinunk pedig sütőtökös desszerteket kínált, ezzel is támogatva rendezvényünket. A
készülődés, a kivilágított töklámpások, szellemarcok és kedves kis pókhálók segítségével sikerült egy vidám, jó hangulatú közösségi programot nyújtani, úgy, hogy közben
betartottuk a munkatársaink egészség megőrzésére vonatkozó előírásainkat is.
A legtökösebb alkotásokat szavazással választjuk ki, az Infineon motívum plusz pontot ért. Az első három helyezettet tök jó
ajándékokkal díjazzuk és minden résztvevőnk egy sütőtökös receptet tartalmazó oklevelet vehet át. A program népszerűsége ar-

ra sarkall minket, hogy a koronavírus helyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések
szigorú betartása mellett is lehetőséget keressünk a közelgő év végi ünnepek közös
megélésére. BARÓCSI TÜNDE

Kézmosás világnapja

AZ ISKOLÁBAN NAGYON FONTOS az egészséges életmódra nevelés is, ennek részeként a
helyes higiénés szokások kialakítása. A
Szent Kereszt Katolikus iskolában a világjárvány jelenléte miatt fokozott figyelmet
fordítunk arra, hogy tanítványaink helyesen
és rendszeresen mossanak kezet. A kézmosás világnapja október 15-én újabb lehetőséget adott nekünk, hogy játékos formában, érdekes feladatok, kísérlet segítségével tovább
mélyítsük a kézmosás fontosságát! Erre a
napra összeállított foglalkozás anyagát kolléganőim saját osztályaikban a tanítási órákhoz kapcsolva vagy orientációs órák keretében tartották meg. VARGÁNÉ TÓTH CSILLA
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Beiskolázási tájékoztató

A CEGLÉDI PATKÓS IRMA
MŰVÉSZETI ISKOLA,
GIMNÁZIUM,
SZAKGIMNÁZIUM ÉS AMI

Tájékoztatjuk a Tisztelt érdeklődőket, hogy a november 21-ére meghirdetett
beiskolázási tájékoztató és nyílt nap a járványügyi intézkedések miatt ELMARAD!

Természetesen a következő tanévben is
SZERETETTEL VÁRJUK
ÚJ TANULÓINKAT!
Az alábbi szakokra,
tagozatokra lehet jelentkezni!
Tanulmányi területek kódjai:
A gimnáziumiban három tagozatra várjuk új tanulóinkat: 4 éves képzésre
- 0001-es kóddal jelölt SPORT tagozatra
- 0002-es kóddal jelölt DRÁMA tagozatra
- 0003-as kóddal jelölt ÁLTALÁNOS tagozatra
A gimnáziumi képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenni magyarból és
matematikából. A gimnáziumi osztályba
3,5-ös vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A tagozatonként felvehető létszámkeret 35 fő.
A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs!
A szakgimnázium művészeti tagozatán
meghirdetett szakok: 5 éves képzés, párhuzamos művészeti oktatással
- 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
A táncos és színész szakgimnáziumi képzésekre szakonként felvehető létszámkeret 32
fő.
A képzés időtartama 5 év. Érettségi vizsgát

12. és 13. évfolyamokon tesznek.
A 13. évfolyam végén tanulóink
szakmai záróvizsgát tesznek. A
képzés teljes időtartama alatt párhuzamos művészeti képzésben részesülnek. A szakmai órák délelőtt,
az elméleti órák ebed szünet után, délután
zajlanak. Az oktatás a központi tanterv és az
iskola helyi tanterve alapján kerül megszervezésre. Nem kell központi magyar és matek
felvételit írniuk!
Egyéb fontos tudnivalók:
- A középiskolai képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
Mindenkinek a saját általános iskolájában
kell leadni a jelentkezési lapot. A Patkós
Irma Művészeti Iskolába jelentkezni szándékozóknak a választott szak tanulmányi területi kódszámát kell a jelentkezési lapra írni.
- A telephely kódja : 02
Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem PARTNER INTÉZMÉNYE! Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli Gáspár
Református Egyetemmel!
Részletes tájékoztatót az iskola
honlapján (pimi.hu) találhatna, illetve
a titkárság e-mail címén kérhetnek
(pimititkarsag@gmail.com).

Szeretettel várjuk új tanulóinkat!
ANDÓ LÁSZLÓ IG
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Suli

Közgázosok a RepTárban

z oktatás fontos részét képezik a
tanulmányi kirándulások, amikor
a suli kapuin kívül új élményekkel, ismeretekkel gazdagodhatnak
a fiatalok, és persze tanáraik is. Az
idei esztendőt meghatározó járványhelyzet, és annak hullámzása természetesen mindannyiunkat óvatosságra int, viszont
úgy véljük, sikerült egy minden szempontból
ideális úticélt és programot választanunk.
Földrajzilag és időben közeli, jórészt szabadtéri, emellett izgalmas, interaktív és KözépKelet-Európában egyedülálló felszereltségű
Repülőmúzeum nyílt 4 éve Szolnokon.
A Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Technikumának 9.c
osztálya az osztályfőnök (Senkeiné Baranyai Judit) és történelem tanáruk (Tótin
Lóránt) kíséretében az október 23-i nemzeti
ünnepet, mint munkaszüneti napot kihasználva a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum
felé vette az irányt.
Szolnokra vonattal mentünk, mert a RepTár
csak 15-20 perc gyalogútra található a jelenlegi szolnoki vasútállomástól. A jelenlegitől, ugyanis a régi, az országban másodikként, 1847-ben átadott Pest-Szolnok vasútvonal végállomása a Tiszához közeli
RepTár 6 hektáros területén volt. Eredeti
épületei (Indóház, vízház, raktár) gyönyörűen felújítva szép és érdekes hátteret, környezetet biztosítanak a 100-150 évvel modernebb repüléstechnikai eszközöknek és az
új látogatóközpontnak.

Megérte előzetesen tárlatvezetést kérnünk,
mert ennek során nemcsak megtekinthettük
a szabadtéri repülőgépparkot, muzeális értékű katonai repülőgépeket, helikoptereket és
haditechnikai eszközöket, hanem rengeteg
érdekességet hallhattunk a hadieszközökről
és pilótáikról. Ahogy egyik diákunk is megfogalmazta: „Kedves és lelkes volt a körbevezető bácsi, érdekesek voltak a történetei,
és maguk a repülők is így, testközelből.” A
tárlatvezetést követően a modern, interaktív
elemekben gazdag múzeumot fedeztük fel.
Kipróbáltuk a RepTár okostelefonra letölthető alkalmazását is, mely a látogatás közben segíti a repülőgépek, kiállítási tárgyak
megismerését. Remek időt kaptunk és sok új
élménnyel gazdagodtunk, melyek talán jobban segítenek átvészelni a járványhelyzet
miatt szükséges korlátozások és elszigeteltség heteit.
SENKEINÉ BARANYAI JUDIT ÉS TÓTIN LÓRÁNT
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Tudomány

Banánbajok

ekünk régebben csak desszert
volt, de a trópusi égövön nagyjából 400 millió ember számára alapvető táplálék a banán. A
világon 120 millió tonnát termelnek, már Európában is foglalkoznak vele…Alma-szűke évben, mint
2020-ban is – nálunk is megnőtt a jelentősége. Amit mi banán alatt értünk, az valójában
csak egy, az ezer fajta közül: „most” a
Cavendish banán a fő fajta, de előtte a Gros
Michel volt. A maguk idejében világszerte
szinte teljes mértékben csak egyiket vagy
csak a másikat termesztették.
A banán eredetileg kicsi, kevéssé ízletes gyümölcs volt Délkelet-Ázsiában, benne sok
maggal. Kr. e. 333-ban – Nagy Sándor katonái még félvad gyümölcsét kóstolgatták
Indiában. Évezredek nemesítési munkájával
vált népszerűvé és sokfélévé: zöld, sárga, narancs, piros és bordó héjúvá; főző és friss
gyümölcsnek valóvá. A modernizálása annyira sikerült, hogy ma csak elvétve találni olyan
egyedeket, amelyek magot is tartalmaznak.
Csak vegetatívan szaporítható, ami könynyebbség is, de egyben csapda is: út a monokultúrához. Viszont így már nincs meg benne
az a genetikai sokszínűség, ami erősebb védelmet adna a betegségek és kártevők ellen.
A 20. század nagy fajtavesztése a Gros
Michel-lel történt, most meg a Cavendish került veszélybe. Jogos a mostani riadalom, a
Fusarium oxysporum nevű faj, ami a talajban
él, a banán gyökerét támadja meg, és gyakorlatilag megöli a töveket azzal, hogy megakadályozza, hogy vizet és tápanyagokat vegyenek fel a talajból. Hatástalanok ellene a különféle gombaölő szerek, és a spórái a földben akár 40 évig is életképesek maradnak.
Vagyis ha a fertőzés megjelenik egy ültetvényen, ott belátható időn belül nem terem tovább a banán! E gombát 1890-ben fedezték

fel Közép-Amerikában, a II. világháború után
rohamosan terjedt el, és a világ legnagyobb
banántermelő régiójának számító latin-amerikai ültetvényekben ijesztő gond lett.
A vészt Panama-betegségnek nevezték el, és
úgy tűnt, hogy az addig alig termesztett
Cavendish elterjesztésével sikerül is megúszni a bajt. Viszont 1992-ben, Indonéziában és
Malajziában felbukkant a Fusarium
oxysporum új változata, a TR4. Hamar kiderült, hogy erre a változatra a Cavendish is érzékeny, sőt ma már tudjuk, egyetlen másik
termesztett banánfajta sem ellenálló.
Az aggasztó tudományos jelentések a TR4
megjelenéséről eleinte szórványosak voltak,
mert a gombafaj lassan terjedt. 2013-ban mutatták ki először Afrikában, egy mozambiki
ültetvényen. 2018 elején már Indiában és Délkelet-Ázsiában is. Latin-Amerika, amely banán világexport 70 százalékát adja, egyelőre
még érintetlen – bár a „lassú gyilkos” fertőzése 9 hónap után teszi nyilvánvalóvá, hogy a
TR4 törzs jelen van-e és elhal-e tőle a banán.
Lenne megoldás – persze csak ideig-óráig –
már évek óta itt van a kezünkben, de nem

használjuk, mert okkal félünk tőle. A GMOpártiak két tényezőt elhallgatnak: először, egy
merőben új genetikai struktúrájú táplálék
emészthetősége miként hat majd ránk; másodszor, monokultúrában – bármekkora is az optimizmusunk – 50-60 év után (legkevesebb!),
visszajutunk ugyanabba a problémába…
Persze, 400 millió embernek alapvető tápláléka – igaz, de a megoldást, esetlegesen nagyobb baj bekövetkezte előtt kérdés, menynyi időre kívánjuk megoldani. Van ugyanis
a kényelmes termesztőknek egy tabu szava,

a botanikusok rettenetes rögeszméje: a
biodiverzitás, ami nem több mint a sokféleség fenntartása fajtákkal, technológiákban és
felhasználásuk révén…
Megállítani viszont a kórt, a mai tudásunk
szerint, gyorsan aligha lehet. A karantén intézkedések hatástalanok, mert széles körben
termesztett, nagy területre kiterjedő ültetvényeket kellene vizsgálni és védeni. 2004-ben
az ausztrál James Dale, a brisbane-i
Queensland Egyetem professzora egy Délkelet-Ázsiában honos, vadon termő banánfaj, a Musa acuminata malaccensis vizsgálatakor viszont felfedezte, hogy az ellenáll a
betegségnek. A kérdéses vad banán gyakorlatilag azonban ehetetlen, kemény magokkal
van tele. Viszont sikerült azonosítani és izolálni azt a gént, amely akadálya a veszélyes
patogénnek. Nyolcévnyi munkával, s génmanipulációval sikerült ezt bevinni a
Cavendish banánba,
és létrehozta a TR4nek ellenálló egyedeket. A WHO állásfoglalása nyomán a tudós
arra sem kapott engedélyt, a génmódosított
banánt emberi fogyasztási
tesztnek
vessék alá…
2016-ban a forradalmian új génszerkesztési eljárás, a CRISPR
segítségével mutatott
potenciális módot,
ugyanis Dale néhány
hónapja merőben új
banánt hozott létre, a
Cavendisht egyszerűen albínóvá tette. Az
így módosított banán
nem tartalmaz más
élőlényből származó
genetikai kódot, csakhogy azóta egy EU-s
határozat ezt a kiskaput is bezárta.
Persze az EU a világ-
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piacnak csak egy piaca, ahonnan kitiltják az
elkerülhetetlennek látszó banánkatasztrófa
ma ismert egyetlen lehetséges túlélőjét, az
USDA például megengedőbbnek mutatkozik. De a csodabanán ezzel együtt is újra
visszakerült a laborba, az egész reménytelen
engedélyeztetési folyamat legelejére, ahol
egyébként ott van már a Bill Gates alapítványa által támogatott, szintén génmódosított,
A-vitaminban igen gazdag szuperbanán is.
A genetika, a táplálkozástudomány, a gazdaság és az etika birkózik egymással tovább… A harmadik világ szegényeinek meg
egyre gyakrabban korog a gyomra. De a terep botanikusok mégis jó hírrel érkeznek
Madagaszkár szigetéről: találtak egy újabb
természetes rezisztens fajt!
ESDÉ
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Ráadás a természetben

ohóságnak tűnik, amit a
méhecske tesz, pedig
csak azt a sanyarú évet
akarja pótolni, ami nektárja, virágpora nélkül a
kaptárban várna rá.
Amerikai jövevényeink, a porcsinrózsák
pedig még mindig bátran virítanak az árokparton rovarjaink számára, ott ugyanis talán
legjobban érzik magukat e kedves virágok.
Még magot is képeznek, amit elhullatnak, s
a téli hideg kell nekik, hogy jövőre ismét
szépségükkel mutatkozhassanak. De október már a magtermelésnek és –hintésnek inkább az ideje, semmint a virágzásé…
Aligha mondható kedvencünknek a selyemkóró, amelynek mag ejtőernyői készen állnak arra, hogy további helyeket foglaljanak
el. Az érett magvakat tartó szárukba akadunk, vagy a vadak mozgásukkal ugyancsak
magvetővé válnak. A természetes időjárási
hatások, a szél, az eső is segítik a szétszórást. Mennyivel egyszerűbben szaporodnak,
mint a kenyérgabona növényeink, amelyeknek a minőségi vetőmagjából egyre drágábban is sütnek kenyeret!
Még most sem sivatag a Kárpát-medence, a
nagy út előtt álló madárkánk búslakodva búcsúzik tőlünk. Talán már Észak-Afrikába

Őszi mohóság

Magvetés előtt

Porcsin sárgában

Szomorú búcsú
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Jövőre is leszek! (selyemkóró)
Piros porcsinrózsa

Kétarcú galagonya

ért, talán valami baj érte. Azért reménykedünk… Nincs – csak a fantazmagóriákban
hívők szerint – a galagonyának „gondolkodási készsége”, viszont a furcsa időjárás hatására valamiért mégis másként reagált. Már
a galagonya értékes bogyói fogyaszthatók,
de új virágzata is megjelent. Fél évet sietett
és kicsi az esélye, hogy sarjú termés is legyen belőle.
SZABÓ SÁNDOR

HUNTER

horgászbolt

Karácsonyi akció
CORMORAN
Astro-Thermo
téli ruha

%
10

FISH

Minden N’ZON
feeder kiegészítőre

-30%

43.490 Ft helyett

24.990 Ft

DAIWA CROSSFIRE
LT 3000 orsó
15.990 Ft helyett

11.250 Ft

DAIWA ADVANTAGE etetőanyag
2120.-Ft helyett

1.600 Ft

DAIWA botok -20%

CORMORAN botzsák 175 cm
3 részes 23.990 Ft helyett

15.300 Ft

2700 Cegléd, Kõrösi út. - Vásártér
Akciónk dec. 1-től jan. 15-ig ill. a készlet erejéig tart!

Gombaszezon
36

Az elmúlt hetek kiadós esőzéseinek köszönhetően rengeteg gomba található
a Cegléd környéki erdőkben, mezőkön.
Érdemes egy-egy kirándulás keretében
szedni az egészséges és sokoldalúan
elkészíthető gombafélékből. Fogyasztás előtt azonban a zsákmánnyal mindenképpen keressék fel a zöldségpiacon a gombavizsgálót.

j

árványidőben hétvégente különösen érdemes egy-egy sétát tenni, vagy futni a
jó levegőn a természetben. A mozgással nemcsak immunrendszerünk edzdzük, de jót tesz a bezártság ellen is és
ha, közben nyitott szemmel járunk, akkor nemcsak felfedezhetjük a saját lakókörnyezetünk kincseit, de az ebédre,
vacsorára valót is össze szedhetjük. (Figyelem:
naponta személyenként maximum 2 kiló gombát szedhetünk, és a magánterületen gyűjtéshez
a tulajdonos engedélyére is szükség van!)
Tavasztól késő őszig – minden kiadósabb eső
után – szedhető a legelőkön, mezőkön a Szegfűgomba, amelynek jelentős rajongótábora van
a gombakedvelők között. Ennek több oka is
van, egyrészt nem nagyon van olyan mérgező
gomba, amivel össze lehet keverni, másrészt nagyon ízletes. Egyetlen hátránya, hogy igen sokáig kell hajolgatni, mire összeszedünk egy pörköltre, vagy tojásos gombának valót egy népesebb családra. Szerencsénk van viszont, ha boszorkánykörre akadunk, mert akkor egykettőre
megtelik a kosár. A szegfűgombát szárítani is
egyszerű, fűtőtestre terítve, egy éjszaka alatt kiszárad és üvegben sokáig eltartható.
Az elmúlt évekhez képest hatalmas kalapokkal
terpeszkednek az erdők szélén, de mezőn is a
Nagy őzlábgombák. Idén szinte erdőt alkotnak az egyik legízletesebb ehető gombafajtánk
csoportjai. Az őzlábgomba kalapja rántva fenséges, a kisebb, még ki nem nyílt „bunkók”
tölthetők, sajttal, sonkával és sütőben készre

süthetjük, vagy ha kedvünk úgy tartja, töltve is
bepanírozhatjuk. Az egészen nagy, de egészséges lapos kalapok pedig pizzaalapként is
használhatók. A szénhidrátmentes pizzánk
alapjára fűszeres paradicsomszószt teszünk,
majd sonka vagy kolbász feltéttel, sajttal a sütőben megsütjük. Az őzlábgomba kiváló
krémlevesnek, gombakrémnek is, mert hamar
szétesik hő hatására a laza rostozata.
Szintén gazdag az idei termés Mezei csiperkéből is, amit pörköltnek, paprikásnak, levesnek,
de rántva, párolva, töltve is fogyaszthatunk. A
csiperke igen sokoldalú gomba és jól tartósítható, ezért sokan gyűjtik is, de érdemes vele vigyázni, mert könnyen összetéveszthető a karbolszagú vagy sárguló csiperkével, amely viszont mérgező. A mezei vagy más néven kerti
csiperke finom gombaszagú és húsa törés esetén kicsit vörösödik, a karbolszagú csiperke törésre sárgára színeződik és illata vegyszeres,
ami a főzés során tovább erősödik.
A fagyok előtt még a Pöfeteg is szépen terem,
de csak a fiatal, még hófehér belsejű Pöfeteg
használható étkezési célra. Semleges íze miatt
érdemes más gombákkal keverni, de szeletelve
és rántva is nagyon finom.
Késő ősszel, már a fagyok idején jelenik meg a
nyárfásokban, főleg rönkökön a Késői laska,
ami sokkal finomabb termesztett társánál, és nagyon sokféleképpen elkészíthető, összetéveszteni pedig nemigen lehet semmivel, annyira jellegzetes. A laska elsőrangú levesnek, pörköltnek és párolva jól tűri a mélyhűtést is, mert keményebb húsú a gombatársainál.
KA
Gombavadászatra fel!

Az oldal megjelenését a Túri

Poliklinika támogatja.

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

Ez történt Cegléden 100 éve 12.

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.

RENDŐRSÉG FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

a tejpiacon levő visszaélések megakadályozását. Sok a panasz, hogy
a piacon drága pénzért sem lehet
tejfelt kapni, csak írót, pedig a
gazdák tiszta tejfelt adnak el a kofáknak, ámde ők a vajat szépen kiszedik belőle és tejfel helyett ugyanabban az árban általuk összepancsolt kotyvalékot adnak a közönségnek. Ez merénylet a közegészség ellen s megtorlásul és elrettentő például nemcsak elkobzással kellene büntetni a méregkeverőket, hanem néhanapján bemutatni a
deres célszerűségét is.” (Czegléd, 1920. Czeglédi
Kisgazda 33-ik szám Vasárnap, augusztus 1. 3. o.).

„BOTBÜNTETÉS. Az a törvény, amely a botbüntetést rendszeresítette, július 17-dikén
életbelépett. Az árdrágítóknak tehát jó lesz
vigyázni.” (Czegléd, 1920. Czeglédi Kisgazda 32-ik szám

Vasárnap, július 25. 3. o.).

„MAGAS FÖLDVÉTELÁR. A város tulajdonát
képező 74 kat. hold jegyzői föld a héten megtartott újabb árverésen egymillió-negyvennégyezer koronáért kelt el. Ez a földeladásoknál eddig elért legmagasabb vételár.” (Czegléd,
1920. Czeglédi Kisgazda 28-ik szám Vasárnap, június 27.. 3. o.).

„ZÁRÓÜNNEPÉLY A FŐGIMNÁZIUMBAN. Kedden, június 29-én, délelőtt fél 11 órakor lesz a
Kossuth főgimnáziumban a tanév ünnepélyes
bezárása a következő rend szerint: 1. Megnyitó beszédet mond a magyar békeföltételekről
Ries Ferenc főigazgató. 2. Szaval: D. Lajos I.
A. és utána Sz. István VII o. tanulók (mindkettő a magyarság mostani gyászára vonatkozó költeményt) 3. A jutalomdíjak kiosztása.
Vendégeket szívesen látnak.” (Czegléd, 1920.
Czeglédi Kisgazda 28-ik szám Vasárnap, június 27. 2. o.).

A képen balra a ceglédi Vigadó épülete, jobbra a ceglédi Kossuth Főgimnázium

„FELHÍVÁS A SZÜLŐKHÖZ. Mély tisztelettel felhívjuk a szülőket, írassák be gyermekeiket a zeneiskolai nyári tanfolyamára, mely július 1-én kezdődik. Növendékeinknek nem kell a drága zongorát beszerezniük, bent az iskolában a rendes
tanórákon kívül ingyen gyakorolhatnak s
éppen azt az eredményt érik el, mintha
zongorájuk volna. Bármelyik napon be
lehet iratkozni a zeneiskolába (Gr.
Károlyi-u. 10. sz. alatt). Tanszakok: ének,
zongora, hegedű, cimbalom. Akadémiai
előkészítő tanfolyamok. Akadémiailag
képesített okl. tanárok. Mérsékelt tandíjak. Mély tisztelettel: a Czeglédi Zeneiskola igazgatósága.” (Czegléd, 1920. Czeglédi Kisgazda 28-ik szám Vasárnap, június 27. 2. o.).

„AZ IPAROS IFJÚSÁG ÖNKÉPZŐ Egylete
által a Czeglédi Ipartestületi Dalkar és a
„Lyra”- zeneegylet közreműködésével
Czegléd város ellátatlanjai felsegélyezésére rendezendő és a múlt vasárnapról elhalasztott nagy kerti ünnep ma, vasárnap,
június 27-én lesz megtartva a városi Vigadóban. Délután több szórakoztató előadások, látványosságok fogják a közönséget mulattatni. Este 9 órakor a nagyteremben Tarkaszínpad, előadás után pedig
táncmulatság lesz. Belépődíj a kertbe
személyenként 5 korona.” (Czegléd, 1920.

Czeglédi Kisgazda 28-ik szám Vasárnap, június 27. 2. o.).

„KOSZORÚZÁS. VASÁRNAP – június hó
27-én délután 5 órakor az Ipartestületi
Dalkar megkoszorúzza néhai díszelnökének, Unghváry Lászlónak a ref. Öregtemetőben lévő sírhantját. Igazán nemes
dolog a dalosok eme spontán kegyelete
elhunyt nagyjai iránt.” (Czegléd, 1920. Czeglédi
Kisgazda 28-ik szám Vasárnap, június 27. 1. o.).

,,LAPUNK F. ÉVI ÁPRILIS 18-IKI SZÁMA teljesen elfogyott. Kérjük olvasóinkat, hogy
akinek még van birtokában ilyen lap, szíveskedjék azt kiadóhivatalunkban 1 korona ár mellett visszaadni.” (Czegléd, 1920.
Czeglédi Kisgazda 25-ik szám Vasárnap, június 6. 3. o.).

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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Síremlékeink

VALAHOL, VALAKIK, AKIK TENNI IS TUDTAK,
elolvashatták „Panorámás” panaszaimat arról, hogy Cegléden van egy sír az Öregtemetőben, márványtábláján a felirat alig olvasható, köveit szétdúlva emészti a gyom (1.
kép). DR. DÉKÁNY ISTVÁN (Kecskemét,
1886. ápr. 30. - Cegléd, 1965. nov. 20.) élete
utolsó 15 évét Cegléden töltötte, a Gólya utca 4-ben lakott. A „King Candymarkers” (a
bonbonkirály, alias Dékány
Mihály) féltestvére filozófus, szociológus, történész
volt, középiskolai, majd
egyetemi tanár, 1922-től az
MTA levelező tagja.
[1949-ben címét elvették,
1989-ben rehabilitálták.]
Számos szakkönyve, kézikönyve, tanulmánya látott
napvilágot, melyek egy része a Kossuth gimnázium
könyvtárában megtalálható.
A szomorú látvány miatti bánatomat csak
fokozta, hogy ceglédi sírját a Nemzeti Kegyeleti és Emlékhely Bizottság a 49/2009.
sz. határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.
Ám nemrégen megújult a síremlék (2. kép)!
A Bizottság teljesítette kegyeleti kötelezettségét, új kövek, új felirat fogadja az arra járókat! Köszönjük!
Nagy Szent Vazultól olvastam: „Az alázatosság
az erények kincstára!” Örülünk, ha ők így gazdagodnak, hiszen mi is gazdagabbak lettünk!
Bízva szinte reménytelennek látszó kérésemben,
még 2 képet mutatok be. A Csengettyűs temetőben található a Cegléden született világhírű rendező, George Pal (alias Marczincsák Gyula,
György) keresztapjának nyugvóhelye (3. és 4.
kép). Orvos és fogorvos volt. 1914-ben a frissen
megépült Internátusban berendezett 150 ágyas
hadikórházban vállalta a sebesültek gyógykezelését és a gyógyító munka irányítását. Erejét
megfeszítve dolgozott, s még fiatalon (53 év)
hunyt el 1918. október 11-én.
DR. GREGA MIHÁLY síremléke is több
törődést, odafigyelést érdemelne!
SZABÓ ALFRÉD
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Gasztro

150 éve született Dékány Mihály

a

Négy darabos különleges bonbonválogatással és – a járványügyi helyzet miatt – szűkebb körű rendezvényekkel
emlékezik a Békebeli Cukrászda az
idén 150 éve született Kérszigeti
Dékány Mihály világhírű ceglédi csokoládémesterre.

z első eseményt november 6-án
tartották, ahol különleges vendég
volt többek közt a soltvadkerti
Szent Korona Cukrászda tulajdonosa is. Lajos Mary a Békebeli
Cukrászda tulajdonosa beszédében elmondta:
- A Dékány Mihály személyéről
való megemlékezés a cukrászdánkban 2006-ban kezdődött,
amikor
elmondta
nekem
Münchenben cukrászati rendezvényen egy belga csokoládémester, hogy Belgiumban a ceglédi
származású Kérszigeti Dékány Mi-

hályról a cukrászat mestereként tanulnak az iskolákban. Ekkor kezdtem kutatómunkába,
ahogy ő mondta „Herr Dekany”-ról és kiderült
fordulatos élete során senki nem nyert annyi
aranyérmet bonbonkészítésben nemzetközi
szinten, mint ő. Dékány Mihály szerepel a külföldön világhírre szert tevő magyarokról készült tavaly megjelent
könyvben is. A Dékány
család leszármazottjai
még ma is
Cegléden
élnek
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és nem ő az egyetlen kiemelkedő személy a
családban, testvére filozófus volt. 2015-ben
emléktáblát avattunk a cukrászdánál, a 150. jubileumra pedig évek óta készülünk – folytatta
Lajos Mary. – Receptek ugyan nem maradtak
fenn a zseniális cukrásztól, de a kor ízeit felelevenítve és a bonbonkirály életének fontos
eseményeire emlékezve, Dékány Mihály tiszteletére négy darabból álló különleges bonbonválogatást adunk ki az ünnep alkalmából,
amit a közönség megvásárolhat ajándékozás
céljából is. Fontosnak tartom a magyar cukrászati hagyományok ápolását, melyek a maguk
idejében európai színvonalat képviseltek, és ez
példa lehet a mai fiatalok számára is, hisz a
kétkezi alkotás ma is megbecsült és a kézműves termékek különleges értéket képviselnek
a multinacionális világban. – zárta szavait
Lajos Mary és hozzátette a könnyű
százszeletes születésnapi csokitortát a
cukrászdával évek óta szoros kapcsolatot ápoló Báthory úti óvoda
gyermekei fogják elfogyasztani.

Kedvencük a rétes széle

CSALÁDI IPAROS HAGYOMÁNYOKAT követve
vezetik a soltvadkerti Szent Korona Cukrászdát a Szervánszky testvérek. A ceglédi
Békebeli Cukrászda november 6-ai rendezvényének vendégei lapunknak elmondták:
mindkét szülőjük cukrász volt és nagyapai
segítséggel vágtak bele a vállalkozásba, most
pedig a három testvér viszi tovább a fagylaltjairól, bonbonjairól híres soltvadkerti cukrászdát, amelyet ceglédiek is látogatnak.
- Leginkább nyáron sokan ejtik útba az ország
déli részébe utazva vagy találkozóhelyként a barátokkal való találkozásra a Korona Cukrászdát,
aztán egy sütemény, fagylalt és jóleső beszélgetés után mindenki megy tovább. Ősszel és télen
természetesen nálunk is megcsappan a forgalom.
– mondta el Szervánszky László, akinek felesége felel a bonbonok és fagylaltok készítéséért.
Hozzátette: a soltvadkerti borok miatt is érdemes
odalátogatni. Kérdésünkre, hogy melyik termékükre a legbüszkébbek, elmondta, hogy a belga
csokoládétortára, de a családi kedvencük viszont
még mindig a rétes széle.
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Ember

A polgármester „másik” élete

a

Egy polgármesterről, aki 2014 óta kiemelkedően sikeresen fejleszti, szépíti
települését, ritkán jut eszünkbe, hogy
milyen hobbija lehet, mit csinál pihenésképpen szabadidejében és bár dr.
Lakos Roland saját bevallása szerint
„Csemővel kel és fekszik”, azért jut ideje a kikapcsolódásra is.

faluban ismert, hogy a jogász
végzettségű településvezető szereti a zenét, a szilveszteri rendezvényeken fel is szokott lépni.
- Az önjelölt művészkedés már
rendszeres, leginkább azért, mert
így Csemő megspórolja a fellépti díjat – nevet jókedvűen dr. Lakos Roland, aki számítógépes zenei alapra dobol és énekel, elsősorban 70-es, 80-as évekbeli slágereket,
Neoton, Apostol, Máté Péter dalait. - Diákzenekart alapítottunk még gimnazista korunkban és én is arról álmodoztam, hogy
egyszer majd nagyszínpadokon játszhatok… Örülök, hogy az akkori zeneszerető
fiatalok közül ez a „Sidik”-nek (Sidlovics
Gábor a Tankcsapda, testvére Ferenc a
Zanzibár gitárosa… a szerk.) és a
Zanzibárnak összejött! Én ugyan nem tanultam se dobolni, se énekelni, most sem tudok, de bátor vagyok és szeretek zenélni, feszültség levezetésként nagyon jó, ajánlom
bárkinek. Egyébként korábban egy polgármesterek zenekarát is össze akartam hozni,
de aztán nem jutottunk el az első próbáig.
- Úgy tudom, van egy még ennél is nagyobb szerelem az életedben… és ez a
sportközvetítés…
- Ez egy évtizedes történet, még jegyző voltam, amikor elkezdtem. A ceglédi focicsapat
a másodosztályba került és ekkor, mint fa-

natikus szurkoló a szakosztály munkáját segítettem, elsősorban a kommunikáció területén. Ide tartozott a weboldal szerkesztés,
sajtóközlemények készítése, sajtótájékoztatók szervezése és a meccsekről élő szöveges
tudósítás weboldalon keresztüli feltöltése.
Rendszeresen a Club tévé stábjával, mentünk a focistáinkkal az idegenbeli mérkőzésekre is és közvetítettünk. Volt olyan időszak is, amikor az operatőr, Süveges Bandi
kommentátor nélkül jött, akkor csak úgy hülyeségből megfogtam a mikrofont és elkezdtem bele közvetíteni az előkészületeket.
Bandi javasolta, hogy vegyük fel és ha használható leadjuk, ha nem, akkor hagyjuk….
Kipróbáltuk, Süveges Julika néni „jóváhagyta” az első közös anyagot, így maradt
rajtam a mikrofonos fejhallgató, meg a feladat. Hálás vagyok a Süveges családnak a
lehetőségért! Azóta, amikor a munkám engedi, akkor a Club tévé kamerája mellett
közvetítek, hol focit, hol férfi kézilabdát.
2018-20 között Csemő és az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében való
részvételünk előnyt élvezett, de idén tavasztól újra ott vagyunk a Malomtó szélen, a hazai futballmeccseken.
- Nem lehet egyszerű élőben közvetíteni, hatalmas tudásanyag, felkészülés kell hozzá…
- Nehéz feladat ez, mert kevés az, – amit
mindenki tud rólam, aki ismer – hogy szere-
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tek beszélni. Itt nagyon koncentrálni kell,
nincs szerkesztő, mint a profi kommentátoroknál, aki infókkal lát el, vagy szól, ha nem
vettem észre valamit. Itt élesben kell lereagálni mindent, érdekességekkel, plusz információkkal ellátni a nézőt, de úgy, hogy ne
legyen sok, de mégis színes legyen a közvetítés. Igyekszem jól csinálni, több képzésen
is vettem már részt, hogy jobb legyen ezen a
területen. Van miben fejlődnöm, törekszem
csökkenteni a hibákat, de mindennek ellenére tökéletes kikapcsolódást jelent számomra,
mert annyira koncentrálni kell, hogy a köz-

vetítés idejére minden más kiesik…
- Ezen a területen milyen álmod van, akár
a polgármesterség után főállásban is el
tudnád képzelni?
- Tisztában vagyok a képességeimmel!
Nem képzelem magam az M4 sporthoz,
nem látom magam a BL döntőn sem a
kommentátorállásban, arra ott vannak a
több nyelven beszélő agilis fiatalok, akik
rendkívül tehetségesek. Azért nem futnék
el egy országos médium felkérése elől, de
nekem fontos a helyi közeg, ahol én hazai
szurkoló is tudok maradni.

NOVEMBER 5-ÉN ÜNNEPLI Király Sándor és
Kő Erzsébet Emília 60. házassági évfordulóját. Az idős pár mindkét tagja tavaly ünnepelte 80. születésnapját.
„Hosszú életüket a munka szeretete és az egyszerűség jellemzi. Cegléden a Székely utca
végén egy tanyán élnek a mai napig, egy szoba-konyha pici fürdőben, puritán módon, de
mai napig dolgoznak, állatokat nevelnek. Így
általában gumicsizma jellemzi édesapám öltözékét és édesanyám pedig egy kicsit meghajló, de aktív asszonyka. Nagyon sok mindent
takar ez a 60 év.” – mondta el Pelléné Király
Mária, aki a házaspár nyolcadik, utolsó gyermeke. A párt nemcsak a nyolc gyermekük, de
25 unoka, számtalan dédunoka is köszönti, sőt
decemberben ükunoka fog érkezni.
Gratulálunk a Király házaspárnak, és jó
egészséget, sok boldogságot kívánunk!

NÉPES CSALÁDJA KÖRÉBEN ÜNNEPELTE október 17-én 70. házassági évfordulóját egy
jászkarajenői házaspár. Utasi Béla és Vágó
Franciska ezévben mindketten betöltötték
már 92. évüket, most pedig megújították
hajdani fogadalmukat, amelyet még 1950.
október 21-én a jászkarajenői Nagyboldogasszony Templomban tettek dr. Pesthy Frigyes apát, főesperes előtt. Családi körben
most a helyi plébános előtt újra örök hűséget esküdtek egymásnak, de nem maradt el
az ünnepi ebéd és a torta sem. Gratulálunk
az Utasi házaspárnak!

60. házassági évforduló

70. házassági évforduló

44

Alkotók

Koncertélmény otthon

A HAZAI KÖNNYŰZENEI IPAR támogatására
indított koncertsorozat, a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak,
szeptember végétől pedig bárki saját otthona
kényelméből élvezheti a közel 200 koncert
bármelyikét. A projekt egyik koordináló
cégcsoportjának, a Lounge Groupnak köszönhetően pedig a produkció honlapján és
közösségi médiafelületein bepillanthatunk a
kulisszák mögé is.
A Raktárkoncert-sorozat olyan kikapcsolódási lehetőséget jelent, amely segítségével
a zenészek az elmaradt koncertjeiket online
pótolhatják, rajongóik pedig járványhelyzetben is biztonságosan szórakozhatnak. A
különleges raktárépületekben készült felvételeken közel 200 előadó áll színpadra,
köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok
és a mulatós zene jeles képviselői, egyenként 45 perces koncertet adva. A bulik
helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizárólag a technikai személyzet jelenlétében rögzítik az előadásokat.
A Raktárkoncert-felvételek az Antenna
Hungária mindigTV GO alkalmazásában folyamatosan válnak majd elérhetővé. Az első
előadások már szeptember 21-étől megtekinthetők, ezt követően a tervek szerint egészen november végéig érkeznek majd folyamatosan az új koncertek. A felvételek megtekintéséhez csupán egy díjmentes regisztrá-

Eiffel torony gyufából

KOVÁCS PÉTER CEGLÉDI AUTÓKÁRPITOS hobbijának eredményeiről már korábban többször hírt adtunk lapunkban:
Péter gyufából épít repülőt, hajót, autót
és most az Eiffel torony méretarányos
mását. Korábban egy Titanic
makettet készített 110 ezer gyufa felhasználásával, majd egy
Volkswagen Transporter T1
Samba busz készült
85.000 db gyufaszál felhasználásával egy év alatt. A ceglédi
fiatalember most a francia állam
jelképét készítette el 10 hónap
alatt 60 ezer gyufaszálból. Kovács Péter lapunkat arról is tájékoztatta, hogy –
ha a járványhelyzet engedi
– hamarosan kiállítása lesz
az elkészült
munkáib ó l
Cegléden
a Kossuth
művelődési
központban,
ahol élőben
nézhetik
meg az alkotásokat a
ceglédiek.
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A hét festménye

UTAZZUNK VISSZA ÖT ÉVET AZ IDŐBEN és
idézzük fel egy festmény sikertörténetét.
Martfű város 5 éve 197 pályamunka közül
válogatott, 61 kiállító részvételével kiállítást
rendezett, ahol díjazták is a festményeket.
Így történt, hogy városunk szülötte, Sági Pál
festménye is felkerült a kiállítóterem falára,
neves képző-, ipar- és grafikus művészek
döntése alapján, akik a zsűrit alkották. De
nemcsak, hogy felkerült, hanem díjat is kapott, mégpedig Martfű város különdíját.
Cegléden sokan ismerik Palit, aki az édesanyjáról elnevezett Margó 2004 Kft-t vezeti, sőt, egyre jobban felvirágoztatja és

folyamatosan bővíti is a Déli úton. Felmerül a
kérdés, hogy a pörgős üzleti hétköznapok
mellett mikor jut idő festeni, alkotni?
Jött is a válasz rögtön: „Mostanában, sajnos
nem jut idő a festésre”. Aki ismeri Palit, az
tudja, hogy mindig úton van, mindig mosolyogva, barátságosan térül-fordul, intézkedik. De vajon miért? Alaptermészet is, de a
hajtómotor adott: az édesanyjával közösen
létrehozott bolt, melyet testvérével karöltve,
felelősséggel és állandó innovatív gazdálkodással visz tovább. A fennmaradó idejét pedig jelenleg a családnak, a közös programoknak, élményeknek szenteli. A remény
újra felcsillant azonban, lehet, hogy újra láthatunk festményeket a közeljövőben, hiszen
Pali felkérést kapott Martfűről egy kiállítás
kapcsán. Gratulálunk Pali!
A díjnyertes festmény a Bern Kávéházban
látható (Cegléd, Árpád utca 23/a). KM

cióra lesz szükség a mindigTV GO
mobilapplikáción, és máris elérhetővé válik
többek között Keresztes Ildikó, az EDDA
vagy épp Tóth Gabi koncertje.
A Lounge Group ügynökség jóvoltából
számos értékes tartalom válik elérhetővé
a zenekedvelők számára a kulisszák mögül. A fellépőkről készült fotók, videók,
exkluzív tartalmak és a sztárok folyamatosan bővülő listája a raktarkoncert.hu oldalon és a produkció hivatalos Facebook

és Instagram oldalán tekinthetők meg.
A Raktárkoncert-sorozat közel 200 fellépőjéből, akik már színpadra léptek: Balázs
Fecó, Tóth Gabi, Tóth Vera, Demjén
Ferenc, Skorpió, Edda, Neoton Família,
Charlie, Tátrai Band, Mobilmánia, Radics
Gigi, Török Ádám és a Mini, Zorán, Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel, Magna
Cum Laude, Hobo, Hooligans, Emelet,
Besh O Drom, Aurevoir, Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó.

Sági Pál: Még menthető
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Éremtáblázat első helyén

épes mezőny gyűlt össze
Egerben a 11 és 12 éves cselgáncsozók országos bajnokságán. Nyolcvanhét egyesület 323
dzsúdósa
lépett
tatamira
Egerben, a diák A és B korcsoportos országos bajnokságon. A résztvevő
klubok közül hatvan tudott legalább egy érmet hazavinni, az aranyérmeken pedig 27
csapat osztozott. Az éremtáblázat első helyén
a Ceglédi VSE (négy arany, egy bronz) zárt.
Eredmények:
DIÁK A-KORCSOPORT
Fiúk 41 kg (13 induló)
7. Sági Mátyás Károly
Lányok 56 kg (6 induló)
1. Bakó Bettina

DIÁK B-KORCSOPORT
Fiúk 38 kg (15 induló)
1. Nagy Áron
45 kg (10 induló)
1. Petrényi Vajk Bendegúz
50 kg (15 induló)
1. Tulik Olivér
55 kg (7 induló)
3. Szegedi Bence

SZEGEDI DÁNIEL A PORECBEN megrendezett
junior EB-n első évesként szerzett bronzérmet. Dani két gyors ippon
győzelemmel horvát és török
ellenfelét legyőzve került be
a legjobb 8 közé, ahol a rutinosabb orosz ellenfele felülmúlta. A vigaszágon Golden
Score-os mérkőzésen múlta
felül moldáv riválisát. A bronzcsatában az
elsőként kiemelt holland judoka ellen ismét
ipponnal diadalmaskodott.

NYOLC HÓNAP UTÁN LÉPHETTEK TATAMIRA
felnőtt kvalifikációs versenyen a ceglédi

judokák. Eredetileg 6 sportolót neveztünk,
sajnos Ungvári Miklós még nem volt nevezhető a koronavírus fertőzése után. Ócsai
Sándor az első fordulóban gyönyörű skalpot
gyűjtött a felnőtt EB 5. helyezett legyőzésével. A második körben az EB címvédő következett és végig ki-ki meccsen egyetlen
utolsó pillanatnyi megingás miatt lett csak
vereség a vége. Détári Dániel magabiztosan
győzte le első riválisát, majd neki is egy nagyon nagy név következett, aki sajnos meglepte és vereség lett a vége. Ungvári Attila
hosszabbításos mérkőzésen szenvedett vereséget egy kazah sportoló ellen.
Vasárnap Iklódi Máté egy észt judoka ellen
próbált szerencsét, de egy akció kísérletét ellenfelének adták ipponként, holott nem ért
pontot, de nem ez volt az egyetlen és legnagyobb magyarokat ért sérelem a bíróktól a
GS viadalon. Vég Zsombor földharcban
győzte le chilei vetélytársát és biztatóan kezdett kanadai ellenfele ellen is, de ezúttal ő
még jobb volt Zsombinál.

a
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Sport

Sportmúzeum 200. adományozója
Ceglédi Sportmúzeum 1992-ben Krisztina és
nyitott ki és tárta a sportbarátok K o v á c s
elé a város sporttörténeti múltjá- Ágnes olimnak addig fellelhető relikviáit. piai bajnoAz azóta eltelt közel három évti- k o k .
zed során több tízezer látogató Gyöngyvér
követhette nyomon a küzdelmes, de ugyan- Európa-bajakkor sikerekkel tűzdelt korszakot. A gyűj- noki ezüstértemény időközben országos hírű „intézmé- mes
volt,
nyé” nőtte ki magát, példaképpé avatva több ösztöndíjas
város számára az itt folyó munkát és a lát- az USA-ban
ványos ereklyék sokaságát.
és sok-sok
Az időközben Kürti Béla nevét felvevő egyéb siker
gyűjtemény társadalmi vezetősége folyama- övezte sportkarrierjét, itthon az FTC színeitosan dolgozik azon, hogy minél több, a vá- ben.
ros sport múltját idéző emlék gyarapítsa a Lakos Gyöngyvér felmenői között több gekiállítási termek látványosságát. Mottójuk: nerációs ceglédi családok vannak, akik éle„ami a sportban tegnap történt az már üze- tében a sport folyamatosan jelen volt pályanet a jövőbe – történelem”.
futásuk során. A háború előtt lovaglásban,
Az ország első vidéki sportmúzeuma a majd a felszabadulást követően a labdarúCegléden született, vagy a városhoz kötődő gásban, atlétikában találkozhatunk a Lakos
sportolók, illetve családtagjaik adományai- névvel, illetve családtaggal. Gyöngyvér köval alapozta meg hírnevét és napról napra tődése tehát „nyomon” követhető, amit bigyarapodik. Legutóbb a 200. adományozót zonyít a „Kürti Béla Sportmúzeum” részére
köszöntötték, aki nem jött üres kézzel…
átadott relikviák sokasága (serlegek, érmek,
Lakos Gyöngyvér Budapestről érkezett, plakettek, dokumentumok). M.L.
gyorsúszóként
ért el szép sikereket. Két olimpián volt tagja a
magyar olimpiai
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
csapatnak, 1996ban Atlantában
Cegléd Alszegi u. 35.
és
2000-ben
T.: 53-310-285
Sydneyben, a
M.: 70-368-2816
4x100 méteres
furdoszobaszakaruhaz.hu
vegyes
váltó
„befutója” volt,
nem kisebb világnagyságokkal
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
egy csapatban,
mint Egerszegi

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Jótékonysági
verseny

A CEGLÉDI KETTLEBELL
Se Jótékonysági Kettlebell Versenyt szervezett október 24-én egy
ceglédi kisfiú gyógyulásáért. A versenyzők regisztrációs díjukat ajánlották fel a nemes célra,
de a helyszínen is gyűjtöttek egy ládában, így
összesen csaknem 900
ezer forint gyűlt össze.
„Nándinál 2 hónapja diagnosztizáltak Limfoid
Leukémiát és azonnali
kezelésre szorult. Több
hónapon keresztül kap a
kemoterápiás kezeléseket és a közeljövőben
biztosan nem mehet közösségbe. A családra
így jelentős anyagi teher
hárul, hisz az édesanya
folyamatosan a pici
mellett van, így kiesik a
munkából. (…) ha van
egy elkülönített anyagi
alap egy beteg kisgyerek kezelésére az hatalmas tehertől szabadítja
meg a családot, ezért
gondoltam úgy, hogy a már többször halasztott versenyünket rendezzük meg az ő támogatásukra!” – írta Majorosi-Lázár Anita a
sportszervezet vezetője.

50

Ezüstérmes
Szellő-tanítvány

SZELLŐ IMRE CEGLÉD ÖKÖLVÍVÓ büszkesége múlt héten, mint edző ért el sikert: az országos bajnokságon tanítványa, Vincze
István az ezüstérmet szerezte meg. A háttérről és a további terveiről Szellő Imrét kérdeztük.
- Kicsit régebbről indulnék: amikor megtudtam idén februárban, hogy menedzserem
Rácz Félix visszavonul a profi ökölvívás
szervezésétől, volt egy-két álmatlan éjszakám. 37 évesen itt állok és nem mondható,
hogy ebben az életkorban kapkodnának a
menedzserek a versenyzők után. Ráadásul
egy új edző és a sportoló összecsiszolódása
3-4 év is lehet, mire megismerik igazán egymást. Azt nem mondom, hogy befejeztem a
profi bokszot, de mindenképpen elkezdtem
felépíteni egy B tervet, ez pedig az edzői pálya. Mégiscsak 24 éve vagyok az ökölvívásban, 2016-ban megszereztem az edzői végzettséget is. A barátaim kapacitálására indítottam nyáron egy ökölvívó oktatást
Cegléden a tollaslabda csarnokban, amatőröknek hobbi szinten. Tehát nincs küzdelem,
nincs mérkőzés, nem kell félni, hogy betörik
az orrod, hanem az ökölvívás alapjait sajátítják el az érdeklődők. 14 éves kor feletti tanítványokkal edzünk heti három napon, és
megragadom az alkalmat, hogy elmondjam:
várunk kortól, nemtől függetlenül mindenkit, aki szeretné megismerni az ökölvívást
hobbiszinten.
Augusztus végén megkeresett három szol-

noki fiú, hogy szeretnék, hogy segítsem őket
edzőként az országos bajnokságra való felkészülésben, köztük Vincze Pisti, aki 2018ban a felnőtt OB-n 100 kg-ban ezüstérmes
volt. Most fogyasztott és egy súlycsoporttal
lejjebb, 91 kilóban szeretett volna indulni,
de edzőváltásra kényszerült. Elvállaltam, de
a felkészülésre csak másfél hónapunk volt.
Heroikus küzdelmet folytatott Pisti, minden
edzésen más feladatok elé állítottam, két kemény ellenfelet legyőzve jutottunk be a döntőbe – már sérült kézzel. Én mondtam, hogy
hagyjuk a döntőt, de ő hallani sem akart róla. Nem elvesztette a mérkőzést, hanem keményen küzdve kiharcolta magának az ezüstöt! – mesélte büszkén Szellő, aki hozzátette: vannak a tanítványával és az boksz-sulival is terveik, szeretnének saját ökölvívó termet kialakítani, jelenleg már a tárgyalások
folynak ezügyben.

ÁLLATGYÓGYÁSZATI SZAKÜZLET
Cegléd, Alkotmány u. 19., Tel./fax: 53/311-920
Nyitva: H-P: 8-1700 - nyáron: 8-1800, Szo: 8-1200
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de. 8-900,
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Dr. Csapó István szakállatorvos
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