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Online Ceglédi Advent
hagyományos adventi programok nagy része idén online térbe költözött.
Tudjuk ez korántsem pótolja azt az élményt, amit az ünnepi díszbe öltözött Sza-
badság tér forgataga nyújthat, hiszen idén nem érezhetjük a levegőben úszó for-
ralt bor, narancs és fahéj semmivel sem összetéveszthető illatát. Nem veri fel a tér
csendjét már kora reggeltől a jégpályán korcsolyázó családok vidám nevetése.
Elmaradnak a szabadtéri koncertek, a kézműves mesterek sem kínálják porté-

káikat faházaik ablakából, s nem álljuk körbe áhítattal az adventi koszorút.
Mindezek ellenére – lehetőségeinkhez mérten – érdemes a téli estéken egyet sétálni a vá-
rosközpontban, hiszen a káprázatos, évről-évre megújuló díszkivilágítás, a meseszép dí-
szekbe öltöztetett karácsonyfa az adventi koszorúval, valamint a Betlehem segít ráhango-
lódni az év egyik legszebb ünnepére.

Facebook oldalunkon november vége óta igyekszünk mindennap újdonsággal kedvesked-
ni Önöknek.
Ceglédről elszármazott, vagy nálunk korábban fellépő művészek, előadók ünnepváró üze-
neteit nyújtjuk át hétfőnként „@dventi üzenet” rovatunkban. December 14-én Farkasházi
Réka, 21-én Péter Szabó Szilvia énekesnő köszöntik Önöket.
Keddenként „Karácsonyi rege” címmel a téli népszokásokból válogatunk András naptól
vízkeresztig.
Szerdai napokon folytatjuk „Ünnepi Iz-Lelő” című főzőműsorunkat, melyben városunk is-
mert közszereplői készítik el kedvenc karácsonyi fogásukat. December 16-án Török Csaba r.
alezredes, kapitányságvezető, 23-án Szecsődi Péter plébános úr, 30-án Ozsgyáni Mihály szín-
művész lesz a vendégünk a konyhában.
Csütörtökönként a „ManóMűhelyben” a karácsonyi készülődéshez adunk néhány otthon
is könnyedén elkészíthető dekorációs és ajándékötletet.
A péntek estéken a zenéé a főszerep. Hátra van még a Fésűs Ádám Duó, valamint a Nagy
Barnabás Duó koncertje. Az óévet pedig egy fergeteges Gríz bulival búcsúztatjuk.
Szombat délutánonként „Téli Mesepercekkel” kedveskedünk a legkisebb színházlátoga-
tóinknak. Minden meséhez játékos rejtvény társul, a helyes megfejtők között kézműves
mestereink ajándékait sorsoljuk ki.
Vasárnap esténként pedig a város adventi koszorúján elhelyezett gyertyákat gyújtják meg
az egyházak képviselői. December 13-án a baptista, 20-án az evangélikus egyház szertar-
tása szerint.
Mindezek mellett számtalan egyéb programmal várjuk Önöket egész hónapban.
Nem marad el – bár más módon valósul meg – a hagyományos „Karácsonyfa-díszítő” ver-
seny. A karácsonyfákat a Szabadság téri – volt CIB Bank – ablakaiban tekinthetik meg, szava-
zataikat pedig december 14-20 között adhatják le a KMK Facebook oldalára feltöltött fotókra.
Már gyűlnek a Cipősdoboz akcióban felajánlott ajándékok is a Tourinform Irodában, me-
lyeket közvetlen karácsony előtt juttatunk el a rászorulóknak.
Őszintén reméljük, hogy programjainkkal sikerül az ünnepi készülődést szebbé tenni. Tart-
sanak velünk az év hátralévő napjaiban is!

A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZŐI
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A nyomda ügyvezetője

Felújítják a nagykőrösi Pesti utat
SIKERES VOLT NAGYKŐRÖS POLGÁRMESTERÉNEK dr. Czira
Szabolcsnak és Földi László országgyűlési képviselőnek az
érdekérvényesítése: jövőre felújítják Nagykőrösön a Pesti utat
– erről kormányhatározat is született, amely november 11-én
a Magyar Közlönyben jelent meg. A határozatban „A közúti
felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények projekt-
listája” című mellékletben az első helyén áll a „4601. jelű ösz-
szekötő út 63+585-76+600 km szelvények, valamint a 4608.
jelű összekötő út 14+5115-30+114 km szelvények közötti
szakasz felújítása”. Dr. Czira Szabolcs polgármester már sok
éve lobbizik azért, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő
4601-es (Pesti út) is megújulhasson, hiszen sok nagykőrösi
használja, közlekedik azon.
Dr. Czira Szabolcs polgármester, Földi László országgyűlési
képviselő, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és dr. Nagy
Lajos jegyző a helyszínen egyeztettek.

Megyenapi díjazottak
IDÉN A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS NEM tette lehetővé a ha-
gyományosan december 4-én tartott Pest Megye napja megren-
dezését. Térségünkből Nagykőrös Város Önkormányzata vehet
át utólag elismerést, a Kulturált Települési Környezet díjat.
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy dec-
ember 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére,
hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 360 évvel ezelőtt, 1659. dec-
ember 4-én alapították. Ekkor nemcsak a megye újjászületé-
sére emlékezünk, hanem köszönetet is mondunk mindazok-
nak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek
voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítmé-
nyekre. A járványhelyzet miatt idén a díjazottak később ve-
hetik át személyesen a kitüntetéseket.
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Covid-ban elhunyt
mentősre emlékeztek

SZIRÉNASZÓVAL, GYERTYÁKKAL ÉS NÉMA
csenddel emlékeztek kollégái H. Imrére a
ceglédi mentőállomás mentőtisztjére az állo-
más kapujában november 20-án. A 42 éve
Cegléden dolgozó mentős a koronavírus jár-
vány áldozata lett. A ceglédi mentőállomás a
közösségi oldalán emlékezett meg kollégá-
jukról: „A Ceglédi Mentőállomás ikonikus,
meghatározó személyisége volt. Soha nem
fogjuk elfelejteni, ahogy ült az asztalnál és ol-
vasta az újságot, ahogy töltötte ki a kávét,
ahogy napközben két vonulás közt megpihent
a kanapén… Imre 1978.09.01-én kezdett el
dolgozni az Országos Mentőszolgálatnál, ak-
koriban Monoron mentőápolóként, majd a fő-
iskola elvégzését követően Cegléden mentő-
tisztként dolgozott közel 42 évet! Nagyon so-
kan sokat köszönhetnek neki, életmentő , se-
gítő szakmunkáját precízen végezte el!
Nehéz idő ez egyébként is az egészségügyi
dolgozóknak, sokan fáradtak közülünk, fá-
radnak, mégis kitartóan helytállva végezzük
munkánkat. Az ilyen tragédiára azonban
nem voltunk felkészülve. Kérünk mindenkit,
hogy vigyázzon magára, másokra és egyben
megkérnénk mindenkit, hogy 1 percet szán-
jon Bajtársunk emlékére! Soha nem fogunk
elfelejteni! Nyugodj békében Barátunk!” –
írták a ceglédi mentőállomás dolgozói.

Átadták a forgalomnak
a megújult felüljárót

HAMARABB ELKÉSZÜLT A KIVITELEZŐ a Jász-
berényi úti felüljáró útfelújítási munkálataival,
aminek köszönhetően az utat 10 nappal a ha-
táridő előtt, december 1-jén átadták a forga-
lomnak. Dr. Csáky András polgármester a
helyszíni bejáráson elmondta: tavasszal foly-
tatódik a munka, a kerékpárút megépítésével.
A polgármester megköszönte a kivitelezők
gyors munkáját és a lakosság türelmét, hiszen
nem kis fennakadást okozott a forgalomban a
felüljáró teljes lezárása a járműforgalom elől.
November 11-én reggel zárták le a felüljárót
és az építés teljes ideje alatt a gépjárműfor-
galom kijelölt terelőúton közlekedhetett.
Volt, hogy hosszú kocsisorok alakultak ki
mindkét irányból a Külső-Kátai úti vasúti át-
kelőnél, amely a város megközelítésének fő
útvonala lett, de a sorompó miatt közlekedé-
si gócponttá is vált.
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Adományok a kórháznak
10 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST AD az ön-
kormányzat a Toldy Ferenc Kórház és Ren-
delőintézetnek, kiemelten a járvány-
helyzetben közvetlen betegellátást
végző személyzet erőfeszítéseinek
elismeréseként.
Az erről szóló határozatot december 4-
én nyújtotta át dr. Csáky András polgár-
mester dr. Pusztai Dezső kórházigazgatónak,
aki megköszönte a város felajánlását. Mivel a
veszélyhelyzet alatt a Képviselő-testület nem
ülésezik és polgármesteri határozatok formá-
jában születnek a döntések, így a kórházi tá-
mogatás a frakciók egyeztetésével zajlott,
amit mind a Fidesz-KDNP és mind a Czigle
Polgári Érdekvédelmi Egyesület frakciója tá-
mogatott. Az eseményen jelen volt még a két
frakcióvezető, dr. Ferenczi Norbert (Fidesz) és
Fehér István (Czigle), valamint a kórház gaz-
dasági igazgatója, Bobál István is.
A támogatás előterjesztésében a polgármester
és a frakcióvezetők úgy fogalmaznak: „Cegléd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
költségvetési támogatással szeretne a város ne-
vében köszönetet mondani a Toldy Ferenc Kór-
ház és Rendelőintézetben zajló emberfeletti erő-
feszítésért. A támogatás felhasználását nem kí-
vánjuk részletes feltételekhez kötni, annyit azon-
ban javasolni szeretnénk, hogy a betegek sze-
mélyes ellátását végző személyzet elismerése ki-
emelt figyelmet kapjon.”

A költségvetési támogatás Cegléd Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére történik meg. Az
önkormányzat tavaly év végén 15 millió fo-
rint támogatást nyújtott a kórháznak, akkor
orvostechnikai eszközök beszerzésére.

A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZ és Ren-
delőintézet közösségi oldalán mondott

köszönetet azoknak a nagylelkű ada-
kozóknak, akik a járványidőszakban
az intézmény dolgozói és betegei szá-

mára ajándékokat küldtek. Az adomá-
nyozók kávét, üdítőt, sós és édes aprósü-

teményt, gyümölcsöt ajánlottak fel a járvány
frontvonalában dolgozóknak és az ápolt bete-
geknek. Egy nyugdíjas ápolónő házi sütemé-
nyek mellé egy megható levelet is írt: „Kedves
Laborosok! Köszönjük azt az áldozatos mun-
kát, amit ebben a járványos időszakban végez-
tek. Biztosan nem könnyű nap, mint nap meg-
tenni. Jó egészséget és vírusmentes napokat kí-
vánok. Csak 5 perc megállás, fogyasszátok el,
amit szeretettel hoztam. Csak csepp a >>>

Covid hírek

covid19
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tengerben. Üdvözlettel egy nyugdíjas ápolónő.”
„A járványügyi veszélyhelyzet kezdete óta
kórházunk betegei és dolgozói Önöknek kö-
szönhetően nap, mint nap találkozhatnak az
önzetlen segítségnyújtási szándék megható
megnyilvánulásaival. Számtalan magánsze-
mély, magánszemélyek együtt összefogással,
szervezetek felajánlásaik sorával segítik a
járvány elleni küzdelmet. A Toldy Ferenc
Kórház és Rendelőintézet betegei és dolgo-
zói nevében ezúton szeretnénk megköszönni
eddigi felajánlásaikat és bármilyen nemű
nagylelkű segítségüket!” – tolmácsolták a
köszönetet az intézmény facebookján, ahol
fényképeket is közzétettek.

Katonák a kórházban
NOVEMBER 16-ÁN MEGÉRKEZTEK a ceglédi
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetbe is a
honvédség munkatársai. A honvédségtől érkező
11 katona elsősorban adminisztrációs területen,
csomagszállításban, raktározási feladatok-
ban, általános rendészeti feladatokban
vesznek részt, illetve a belépő pontokon
segítik a kórházba érkezőket.

ÚJABB KÖZINTÉZMÉNYT, A NAGYKŐRÖSI
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
fertőtlenítette a múlt héten az MH 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kilenc ka-
tonája. A héten két alkalommal végeztek
mentesítést a kecskeméti katonák az egész-
ségügyi intézményben. Összesen több mint
négyezer négyzetméternyi területen kezelő-
ket, kórtermeket, vizsgálókat, tornatermeket,
a napi betegellátásban használatos termeket,
irodákat, valamint rendelőket fertőtlenítettek.

Mobil mintavételi pont
NOVEMBER 14-TŐL MOBIL SZŰRŐÁLLOMÁST
telepített a ceglédi Toldy Ferenc kórház terü-
letén az Országos Mentőszolgálat a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete együtt-
működésével. A szűrőbuszhoz azokat várják,
akiket a háziorvos szűrésre beutalt, az OMSZ-
szal történt konzultációt követően. A vizsgá-
lat idején a személygépkocsiból sem kell ki-
szállni. Az abony.hu-nak dr. Pusztai Dezső
igazgató elmondta, hogy „antigén gyorsteszt
mintavétel történik, mely pozitív esetben,
100% megbízhatósággal igazolja a Covid fer-
tőzöttséget. Negatív eredmény PCR mintavé-
telezéssel jár együtt.”

Óvodások karanténban
KÉT CSOPORT KERÜLT KARANTÉNBA az

abonyi Gyöngyszemek óvodában. Nov-
ember 19-én Pető Zsolt polgármester

a helyszínen egyeztetett az intéz-
ményvezetővel, az óvoda feladatel-
látásával kapcsolatban. – írta meg

az abony.hu. Nagy Gyuláné elmond-
ta, hogy nagyon hálásak a Népegész-

ségügyi Szolgálatnak a támogató és segítő
hozzáállásuk miatt. Gyors, és hatékony in-
tézkedés történt azután, hogy kiderült,
hogy az egyik dolgozójuk tünetmentes
ugyan, de pozitív lett a koronavírus tesztje.
Ezután került a két csoport karanténba,
amit a jövő héten oldanak fel és megfelelő
fertőtlenítést követően ismét birtokba ve-
hetik az intézmény Köztársaság úti egysé-
gét a kisgyermekek.

covid19



ásodik áruházát is átadta
Cegléden az ALDI Ma-
gyarország, így a városban
és környékén élők immár
két ALDI-üzlet közül vá-
laszthatnak. A Pesti úton

található, Ceglédbercel felé eső ALDI után a
második áruház a belvárosban, a Mozdony utcá-
ban kapott helyet, egy korábban is élelmiszerüz-
letként funkcionáló épületben. A belváros szom-
szédságában megnyílt új ALDI mind az autóval,
mind a gyalog, kerékpárral vagy tömegközleke-
déssel közlekedők számára könnyen elérhető, de
a közeli pályaudvaroknak köszönhetően a kör-
nyékbeli és az átszálló utasoknak is gyors és ké-
nyelmes bevásárlási lehetőséget biztosít.
Az épület felújítása közel öt hónapot vett igény-
be, amely során a vállalat egyrészt ügyelt arra,
hogy megtartsa az értékes építészeti elemeket,
ugyanakkor modern technológiával, a mai igé-
nyeknek megfelelve újítsa fel az ingatlant.
Megújult az épület homlokzata, tetőszerkezete
és az üzletbelső is, továbbá teljesen új gépésze-
tet – légtechnikát, hűtés-fűtés rendszert –, illet-
ve modern, energiatakarékos, LED-alapú vilá-
gítástechnikát kapott az épület. A cég teljes egé-
szében felújította a 96 állásásos parkolót, a víz-,
szennyvíz- és csapadékvízhálózatot, de arra is
figyelt, hogy a bekötőút kátyúit is kijavítsa. Az
ingatlan körüli zöldterületen számos fát és cser-
jét ültetett az ALDI, így a felújított épület, a ki-
javított bekötőút és a parkosított környezet ja-
vítja a városképet is.
A Mozdony utcai új ALDI áruház mintegy ezer

négyzetméteres eladótérrel várja a vásárlókat,
amelyben a cég legújabb boltbelsőjével talál-
kozhatnak a vevők: a bejáratnál helyezkedik el
az új zöldség-gyümölcs pult, beljebb pedig mo-
dern hűtő- és mélyhűtőpult kapott helyet. Az üz-
let szolgáltatásait az „Azon melegében” lát-
ványpékség frissen, helyben sütött pékárui teszik
teljessé, így akár egy reggeli, tízórai megvásár-
lására is érdemes betérni.
A biciklivel közlekedőket fedett kerékpártáro-
ló várja, illetve a helyszínen bankautomata
szolgáltatásait is igénybe vehetik a vásárlók,
akik mintegy 1800 árucikkből álló szortiment-
ből választhatnak. Az ALDI kiemelten figyel
arra, hogy kínálatában minél több magyar ter-
mék legyen megtalálható: a szortiment több
mint fele magyar beszállítóktól származik. A
sertés- és szárnyashús kategóriában szinte va-
lamennyi termék magyar forrásból érkezik,
míg a zöldség-gyümölcs esetében főszezonban
akár a kínálat 80%-át is hazai termelők bizto-
sítják. A ceglédi vásárlók is biztosak lehetnek
abban, hogy ugyanazokat a termékeket tudják
ugyanazon az áron megvásárolni, mint az or-
szág bármely más pontján található ALDI üz-
letben – így a Pesti úti és a Mozdony utcai
ALDI kínálata és árai között sincs eltérés.
Az ALDI Magyarország ceglédi beruházása ré-
vén közel 20 új kereskedelmi munkahelyet ho-
zott létre a városban, és a korábban itt üzemelő
áruház több munkatársát is átvette, így a két
áruháza összesen több mint mintegy 40 főnek
biztosít kiemelkedő juttatások mellett munka-
és karrierlehetőséget a városban.

A Mozdony utcában található üzlet a belvárosból is könnyen megközelíthető

m
Második üzletét nyitotta meg az ALDI
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A MÁV ZRT. MUNKATÁRSAT KERES MONORRA 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

I KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL I

I AMIT AJÁNLUNK I

JELENTKEZÉSÉT A
WWW.MAV.HU/KARRIER OLDALON VÁRJUK.

•

Fizetős 4-es
2021-TŐL DÍJKÖTELES LESZ AZ M4-ES ÚT
Pest megyei szakasza. A jogosulatlan út-
használat miatt kiszabott pótdíjak a fizetési
felszólítást követően kiválthatóak lesznek az
éves országos matrica megvásárlásával – kö-
zölte az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium. Az országos éves matricák ára 2012,
a megyeieké a bevezetésük, 2015 óta nem
változott, miközben egyre több autópálya és
autóút szolgálja ki a Magyarországon közle-
kedőket.

Újabb emeletes vonatok
HÉTFŐTŐL HAT EMELETES VONAT közleke-
dik a két legforgalmasabb elővárosi vonalon;
négy a váci, kettő a ceglédi vonalon – közöl-
te a MÁV Zrt. A hatszáz ülőhelyes, emeletes
vonatok az előzetes vizsgálatok, tesztek után
szerezték meg az utasforgalmi próbaüzem-
hez szükséges engedélyt. 2022 végéig negy-
ven emeletes vonat állhat forgalomba, ezzel
elérhető, hogy a főváros elővárosi forgalmát
szinte teljes mértékben modern motorvonat-
ok szolgálják ki – írta az MTI.

11
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Ceglédi vonatfosztogatók

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG indítvá-
nyozta két férfi letartóztatását, akik állomá-
sokon veszteglő tehervonatok rakományait
lopták el.
A két férfi és társai 2020. májusában a ceg-
lédi állomáson várakozó szerelvényből – a
záró plombát leszakítva – több karton, közel
hatszázezer forint értékű kötszert loptak el.
Ezután 2020 októberének végén az albertir-
sai állomáson majd négyszáz pár, közel hét-
millió forint értékű női cipőt zsákmányoltak.
Az egyik férfi lakcímén parkoló kisteher-
gépkocsi rakterében továbbá megtaláltak
négy darab, gyári csomagolásban lévő,
nagyértékű és Magyarországon még keres-
kedelmi forgalomban nem regisztrált lcd te-
levíziót is. A két férfit a ceglédi rendőrök
december 1-én elfogták és többrendbeli, üz-
letszerűen és bűnszövetségben elkövetett lo-
pás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsított-
ként. A Ceglédi Járási Ügyészség a bizonyí-
tás meghiúsításának valamint a bűnismétlés
veszélye miatt indítványozta a két férfi le-
tartóztatásának elrendelését.

Őrizetben az 56 éves férfi
A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ügyeletére november 14-én érkezett bejelen-
tés, hogy egy ceglédi családi házban az ott
lakó férfi és az élettársa veszekszik. A férfi
a lakásból nem engedte ki a nőt és a közös
gyereküket, az élettársát bántalmazta, és egy
késsel kétszer megsebesítette a kezén.
A helyszínre kiérkező rendőrök felszólításá-

nak az 56 éves férfi nem tett eleget, nem volt
együttműködő, ezért a Terrorelhárítási Köz-
pont műveleti egységének segítségével el-
fogták, majd előállították a Ceglédi Rendőr-
kapitányságra.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizs-
gálati Osztálya a férfivel szemben – őrizetbe
vétele mellett – felfegyverkezve elkövetett
személyi szabadság megsértése, súlyos testi
sértés kísérletének, valamint kiskorú veszé-
lyeztetése bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt folytatja le a további eljárást.

Közúti balesetek
NOVEMBER 11-ÉN KORA ESTE Cegléden a
Sajtó és a Malom utca kereszteződésében
baleset történt, ahol egy középkorú hölgy
hajtott a keresztutcán szabályosan haladó, el-
sőbbséget élvező másik járműbe. Mindkét
autó a sarki ház falának csapódott. A balese-
tet okozó hölgy azzal védekezett, hogy az út
szélén álló fától nem látta a sarki „Elsőbb-
ségadás kötelező” táblát. A helyszínelő rend-
őrökön kívül mentő is érkezett a helyszínre.
KIGYULLADT EGY SZEMÉLYAUTÓ november
18-án Csemő külterületén. A tűzoltók kiér-
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kezésekor a gép-
kocsi már teljes
egészében égett.
A tüzet a ceglédi
hivatásos tűzol-
tók oltották el,
majd hűtötték
vissza a felhevült
fém alkatrésze-
ket, vizsgálták át
a kiégett jármű-
vet. – tájékozta-
tott Csámpai
Attila, a Pest
Megyei Kataszt-
r ó f a v é d e l m i
Igazgatóság me-
gyei szóvivője.
ÁROKBA CSÚ-
SZOTT ÉS AZ OL-
DALÁRA BORULT
egy személygép-
kocsi november
26-án a kora esti
órákban a 311-es
út 23-as kilomé-
terénél, Cegléd
közelében. A
g é p k o c s i b a n
egyedül a sofőr
utazott, aki ön-
erejéből elhagyta
az autót. A ceg-

lédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és
átvizsgálták a járműveket, majd biztosították
a helyszínt. Ugyanezen a napon Cegléden a
Patak utcában figyelt fel munkatársunk egy
járműre, mely szintén egy mély, vízzel teli
árokban várt gazdátlanul a kimentésre.

Light Friday
A CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG is csatla-
kozott a „Látni és látszani” kampányhoz.
November 13-án az Országos Baleset-meg-
előzési Bizottság „Light Friday” akciója ke-
retében a kapitányság előtt ingyenesen osz-
tottak láthatósági eszközöket, mellényt, ke-
rékpáros lámpákat.
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Élet-halál harcot
vívtak a kutyák

RENDSZERESEK VOLTAK AZ ÁLLATVIADALOK
egy Nagykőrös környéki tanyán, amelyet a
rendőrök számoltak fel egy összehangolt ak-
cióban december 5-én. Két domaházi te-
nyésztőt Cegléden fogtak el, éppen akkor,
amikor sérült staffordshire terrier kutyájuk-
kal hazafelé tartottak. Összesen 50 kutyát si-
került időben megmenteni, egy azonban
olyan súlyosan megsérült, hogy az állator-
vosnál elpusztult. Két másik nagykőrösi fér-

fit is elfogtak, akiknek szintén közük volt a
rendszeresen szervezett állatviadalokhoz. Az
egyik egy helybeli tanyán próbált elrejteni
két nagyon súlyosan sérült ebet. Később
megtalálták a kutyák kiképzésére használt
helyszínt is, ahol feszítőfákat, futópadokat
és mérlegeket találtak a nyomozók. Emellett
civil szervezetek segítségével összesen 51,
viadal céljára tenyésztett kutyát is lefoglal-
tak. A gyanúsítottak az eljárás jelenlegi sza-
kaszában szabadlábon védekeznek. – szól a
police.hu közleménye.

Zsaroló örömlány
A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG indítvá-
nyozta egy nő letartóztatását, aki miután
szexuális szolgáltatás ürügyén találkozott
egy férfival, tőle fenyegetéssel többszáz-
ezer forintot zsarolt ki. Az elkövető inter-
netes hirdetés útján találkozott a sértettel.
A találkozó során az Abony melletti egyik
erdőbe autóztak, ahol a sértett által előre

kifizetett együttlétre mégsem került sor.
Az elkövető ugyanis megfenyegette a sér-
tettet azzal, hogy ha nem adja át neki a ná-
la lévő értékeit, akkor az erdőből már nem
megy haza, mert a kivezető egyetlen utat
elzárta a „párja” barátaival és ha nem tel-
jesíti a sértett a követelését, akkor ők jön-
nek be érte. A férfi átadta a nála lévő ösz-
szes értéket, így többek között 380 ezer fo-
rint készpénzt és egy okosórát is. A nő ez-
után kiugrott a kocsiból, majd beült az utat
elzáró autóba és távozott. A nőt súlyos fe-
nyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette
miatt hallgatták ki gyanúsítottként a ceglé-
di rendőrök. Az eljárás során már egy íz-
ben külföldre távozó gyanúsított letartóz-
tatását a Ceglédi Járási Ügyészség a szö-
kés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés ve-
szélye miatt indítványozta.

Megszökött egy román
fogoly Nagykőrösön

FOGOLYSZÖKÉS GYANÚJA MIATT folytat
nyomozást a Nagykőrösi Rendőrkapitányság
egy 24 éves román származású férfi ellen. A
brailai születésű Stanescu Dragos levágta a
lábáról a nyomkövetőt, majd elhagyta a bűn-
ügyi felügyeletként kijelölt Nagykőrös,
Pásztor utcai la-
kóhelyét, s is-
meretlen helyre
távozott. A le-
vágott nyomkö-
vető szíjat és a
meneküléséhez
használt kerék-
párt megtalál-
ták, a férfi kö-
rözését pedig
elrendelték.
A nagykőrösi
rendőrök azt kérik, hogy aki a képen látható
férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyé-
vel kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, tegyen bejelentést a +36-
80/555-11-es számú Telefontanú zöldszá-
mán, vagy a 112-es központi segélyhívó szá-
mon. 24.hu
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Birkózócsarnok épül
Abonyban

AZ ABONYI BIRKÓZÓK RÉGI ÁLMA VÁLHAT
valóra az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának döntésével, miszerint a korábban
megállapított 45 millió forint után további
108 millió forinttal támogatják a Varga
János Birkózócsarnok megépítését. A pro-
jekt megvalósítása érdekében Abony Város

Önkormányzata elkészíttette az engedélyes
és kiviteli terveket, továbbá 31,2 millió fo-
rint önrészt különített el a költségvetésében,
állami támogatás nélkül azonban nem lenne

esély a megvalósításra. A Birkózó Szövet-
ség egy évvel ezelőtt indítványozta a létesít-
mény megépítését, de a járvány miatt eddig
nem született támogatói döntés. Az ügy elő-
mozdítása érdekében Pető Zsolt polgármes-
ter és Földi László országgyűlési képviselő
közös levélben kérte az állami forrás megál-
lapítását. Kiemelték: „A projekt előkészíté-
sében résztvevők hisznek abban, hogy közös
akarattal és szándékkal minden nehézség el-
lenére megépülhet az Abonyi Birkózócsar-
nok, ami a fiatal generációk nevelése mellett
lehetőséget biztosíthat Varga János életmű-
vének továbbörökítéséhez. Bízunk abban,
hogy a Kormány kiemelt figyelemmel fordul
e nemes cél felé és lehetőség szerint egy új
támogatási megoldással lehetővé teszi a
projekt megvalósítását!” A közös munka
eredményeként nagy lépést tett városunk a
birkózósportot és a Gyulai Gaál Miklós Ál-
talános Iskola tanulóit szolgáló létesítmény
megépítése felé.

Adventi fénykapu
ABONYBAN A FŐTÉR ÚJABB LÁTVÁNYOSSÁGGAL
színesedett: a fénykapu megvalósítását
Járdány Vanda önkormányzati képviselő ötle-
te alapján Retkes Tamás és Krupincza Tibor
ügyes kezei és önzetlen felajánlása tette lehe-
tővé – számolt be Pető Zsolt polgármester.

Kistérség
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Adventi kalendárium
MAGYARORSZÁGON MÁR TÖBB ÉVE, számos
településen szerveznek világító adventi ka-
lendáriumot. Ez a
kedves játék arról
szól, hogy dec-
ember 1. napjától
egészen Szentes-
téig, azaz decem-
ber 24-ig a tele-
pülésen minden
nap legalább egy
újabb ablakon je-
lenik meg kivilá-
gítva a hónap
napját jelző
szám, akárcsak
egy adventi nap-
táron. Az adott
napon egy-egy
család feldíszíti a
lakásuk vagy a
házuk egyik abla-
kát és kivilágítja
azt. Aki „kinyi-
tott” egy ablakot,
onnantól minden
este kivilágítva
kell lennie, hogy
Szenteste egy-
szerre világítson
mind a 24 ablak.
Az ablakok pon-
tos helye nincs
előre megadva,
azt az érdeklő-

dőknek kell megkeresni. Ez egy közös játék,
ahol mindenki „nyer”. Az is, aki díszít, az is,
aki megtalálja, az is, aki csupán csak gyö-
nyörködik az ablakokban és sétál egy nagyot
a friss levegőn.
Újszilváson idén szerveztük ezt a játékot
először, de reményeink szerint hagyo-
mányt fogunk vele teremteni. A kezdemé-
nyezésre, nagy örömünkre, 25 család je-
lentkezett a faluban, ezért december 15-én
két ablak fényeiben is gyönyörködhetünk
majd. Itt is szeretnénk megköszönni az ab-
lakok díszítői és a keresők lelkesedését,
amivel meghittebbé, izgalmasabbá teszik
az újszilvási adventi időszakot, kilépve ki-
csit a korántsem mindennapi járványhely-
zetből. Az ablakokról készült fotóinkat
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bárki megnézheti, egy albumba gyűjtve
minden nap közreadjuk a honlapunkon és a
közösségi oldalunkon.
Ezúton kívánunk minden kedves Olvasónak
szeretettel teli, családi körben eltöltött, békés
Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben
gazdag, Boldog Új Esztendőt!

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adventi hangulat
FELLOBBANT AZ ELSŐ GYERTYA LÁNGJA a
városi adventi koszorún Nagykőrösön. Bár a
hagyományos adventi rendezvények a jár-
ványügyi helyzet miatt nem kerülhetnek
megrendezésre, a városközpont ünnepi dísz-
be öltözött. A kedves figurák, csillogó fé-
nyekből álló dekorációk évről-évre nagy si-
kert aratnak Nagykőrösön.

Tanuszoda épül
A NAGYKŐRÖSI TANUSZODA ÉPÍTÉS előkészí-
tési fázisairól egyeztetett telefonon Dr. Czira
Szabolcs polgármester a Nemzeti Sportköz-
pontok illetékeseivel. Az egyeztetés egy egész
évben használható, fedett, a Magyar Úszó

Szövetség által javasolt műszaki tartalommal
épülő tanuszoda előkészítése érdekében tör-
tént. Az egyeztetést a Kormány az Úszónem-
zet Programmal összehangolt, a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Prog-
ram III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesz-
tések előkészítéséhez szükséges intézkedések-
ről szóló kormányhatározata alapozta meg.
- Régi célunk megvalósítása kezdődhet el. Egy
fedett tanuszoda, nagy szolgálatot tesz majd a
városnak. Hálásak vagyunk a Kormánynak,
hogy támogatja városunkban a beruházás
megvalósítását – nyilatkozta Dr. Czira
Szabolcs Nagykőrös város polgármestere.

Játék a Csemő applikáción
NYEREMÉNYJÁTÉK INDUL A CSEMŐ appli-
káción: decemberben, minden hétfőn egy, a
településsel kapcsolatos kérdés helyes meg-
válaszolásával „Virágos Csemő” emblémás
ajándéktárgyat és Orisek Feri bácsi
„Domborfaragások” című könyvét nyerhe-
tik meg a kérdésekre jól válaszolók. Hét-
főnként az applikáció „szavazás” menüjé-
ben (elérhető a főmenü lenyitásával) teszik
közzé és szerda éjfélig várják rá a válaszo-
kat. A heti helyes megfejtők között csütör-
tökön sorsolnak. Segítséget jelenthet, hogy
a helyes válaszok a települési weboldalon
(www.csemo.hu) megtalálhatóak.
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Kocséron zajlik az élet
IDILLI ÉLETKÉP: Kacsák csoportosulnak
Kocsér egyik mellékutcájában. Szerethetik
őket a helyiek, mert nem ilyednek meg az
elhaladó járművektől sem.

Karantén úszóverseny
SZÓLNI KÉNE NEKIK: fejest azért ne ugorja-
nak! – A tiszakécskei Barack Thermal
Resort Hotel oldalán tette közzé a vicces ké-
pet, melyen munkatársaik az üres medencé-
ben tempóznak: „Kollégáink már égnek a
vágytól, hogy úszhassanak egy kicsit! Ugye
ti is észleltétek már a BARACK elvonási tü-
neteket magatokon? Nekünk már nagyon hi-
ányoztok…” – írták a járvány miatt bezárt
fürdő és hotel munkatársai.

Képekben



Iratkozz be november 20. és december 20. között
KRESZ tanfolyamra és megajándékozunk egy

névre szóló V.I.P. kártyával!

A karácsonyi V.I.P. kártya minden („B” kategóriában)
beiratkozó tanulónkat egyedi kedvezményre jogosítja:

18.000.- értékben!

Közelednek az ünnepek és még nincs ötleted, hogy
mivel lephetnéd meg gyermeked vagy társadat?

AJÁNDÉKOZZ
JOGOSÍTVÁNYT!
Teljeskörű elektronikus ügyintézéssel, banki utalással vagy

bankkártyás fizetési lehetőséggel segítünk a beiratkozásban!

Morvay Autósiskola, ahol TE vagy a legfontosabb!
Cegléd, Rákóczi út 13. Tel: 06-30-597 7478

Fny.sz: B/2020/001600 B kategória: elm VSM:61,84% gyak VSM:51,69% ÁKÓ:136,15% KK:234.600.-

Ha jogsi kell, mondd csak ki:

Autósiskola MORVAY!



ovember 26-án tartották volna
az esedékes önkormányzati
képviselőtestületi ülést, azon-
ban a veszélyhelyzet miatt erre
nincs lehetőség. A katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcso-

lódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) alap-
ján veszélyhelyzetben a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének, a feladat-
és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így
dr. Csáky András polgármester egy sor dön-
tést hozott – a képviselőkkel előzetes egyez-
tetés alapján.
A többtucatnyi rendelet között sok az ön-
kormányzati cégek, intézmények beszá-
molójának elfogadása volt, de döntés szü-
letett arról, hogy nem emelkednek a helyi
adók és az önkormányzati tulajdonú üzle-
tek bérleti díját csökkentik a járvány okoz-
ta válság okán.
Dr. Csáky András polgármester az alábbi
nyilatkozatban részletezi a főbb döntése-
ket: „Tegnap lett volna (2020. november
26. – szerk.) testületi ülés normális eset-
ben, de a veszélyhelyzet miatt ismételten a
polgármesteri hatáskörben lehetett dönté-
seket hozni. Az előterjesztéseket, mint
ahogy tavasszal, most is a képviselők ré-
szére eljuttattam, véleményeztettem és en-
nek alapján hoztam meg a döntéseket. Böl-
csődék, óvodák esetében minden évben át-
tekintjük az előző évnek az eredményeit.
Nyilvánvalóan az idei évben teljesen átírta
a szokásos menetrendet a járványügyi
helyzet. Az intézmények stabilan tudnak
működni, úgyhogy semmiféle probléma
nincs. Amik a fejlesztéshez szükségesek
lesznek azt majd a következő évi költség-
vetésben, amennyiben lehetőség lesz rá,
nyilvánvalóan figyelembe fogjuk venni.
A kórház fejlesztéséről annyit tudhatunk,

hogy ha minden igaz, akkor a jövő évben
egy új rendelőintézet fog épülni a kórház te-
rületén, illetve egy új szárny. Ehhez parko-
lókat kell biztosítani és itt tulajdonképpen
területátadásról volt szó. Az önkormányzat
biztosít területet a parkolók kialakításához.
De ezzel egyidőben határozatunkban kife-
jeztük azt az óhajunkat, hogy az építkezés-
sel szinkronban valósítsák meg a Törteli út-
Szolnoki út kereszteződésben a körforgal-
mat, mert ha így ráengedjük majd a későb-
biek folyamán a forgalmat az újonnan meg-
épült rendelőintézethez, akkor az hihetetlen
káoszt tud okozni, mint ahogyan most is
időnként reggelente szinte lehetetlen közle-
kedni azon a területen. Megragadom az al-
kalmat, most a járványidő alatt, hogy köszö-
netet mondjak az egészségügyi dolgozóknak
a mérhetetlen fáradozásukért. Az elmúlt he-
tekben nekem is részem volt egészségügyi
ellátásban. Az idei évben a költségvetésben
már biztosítottuk a kórház számára eszköz-
fejlesztésre forrásokat, azt a közelmúltban
átadtuk. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi helyze-
te a városnak év végéig biztosítva van. Ja-
vaslatot fogok tenni a következő testületi
ülésre a testületnek hogy ismételten egy na-
gyobb, szabadfelhasználású forrást biztosít-
sunk a kórháznak, mert hihetetlen munkát
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végeznek és ezúton is szeretném megkö-
szönni nekik ezt a munkát.
A Fidesz tett egy javaslatot, hogy a vész-
helyzetre való tekintettel csökkentsük a bér-
leti díjat (önkormányzati tulajdonú üzlethe-
lyiségek bérleti díja – szerk.). December és
január hónapra 50 %-os bérleti díjcsökken-
tést valósítunk meg; és minimálisan 750
Ft/négyzetméter árban állapítottuk meg a
bérleti díjat azzal, hogy január második felé-
ben ismételten áttekintjük a helyzetet, hogy
ez a bérleti díjcsökkentés meghosszabbítás-
ra kerüljön-e vagy sem.
Jogszabályi előírás, hogy minden évben
felül kell vizsgálni a helyi adókat. Megmon-
dom őszintén, nagyon nehéz helyzetben va-
gyunk. Miniszterelnök úr belengette az ipar-
űzési adónak az elvételét, illetve csökkenté-
sét, ami a város költségvetésének több, mint
a 10 %-át jelentené. De tekintettel arra, hogy
még ilyen jellegű felsőbb döntés nincsen, a
helyi adókhoz nem nyúltunk hozzá, válto-
zatlanul hagytuk. tehát a jövő évben emelés
ezeken a területeken nem lesz.”

Partitúra Cegléden
NOVEMBER 21-ÉN A DUNA TÉVÉ Partitúra cí-
mű műsorában szerepelt Cegléd városa. A
még október közepén felvett adásban a ren-
dező Novák Péter és a két műsorvezető
Batta András zenetudós és Miklósa Erika
operaénekes „kulturális felfedezőtúrára” in-
dult városunkban.
A műsorban bemutatták a Kossuth Múzeum
relikviáit, látogatást tettek a Dobmúzeum-
ban, megszólaltatták az evangélikus temp-
lom Bach-orgonáját. Az adásban látható volt
a George Pal filmszínház, a Kossuth Műve-
lődési Központ kiállítása, fellépett a
Zanzibár és a műsorvezetők Sárik Péter zon-
goraművésszel is beszélgettek. Ellátogattak
a Békebeli Cukrászdába is, ahol Lajos Mary
mestercukrász mesél a Kossuth-kifliről,
amelynek receptjét soha nem írták le egyet-
len családban sem, az a nagymamáktól ke-
rült tovább az unokákhoz, akik majd to-
vábbadták.





ovember 27-én pénteken állí-
tották és díszítették fel a város
karácsonyfáját Cegléden a
Szabadság téren. Szűcs Anita,
a dekorációk megálmodója,
készítője ebben az évben is új

állatkákkal gyarapította nem mindennapi dí-
szeit, összesen 200 darab ékesíti a fenyőt.
Az eddigi angyalkák, mókusok, mosómed-
vék közé új lakók érkeztek: erdei fülesba-
goly, vörösbegy, őszapó, fakopáncs és cica
is. Anita több hónapon keresztül dolgozott
az egyedi figurákon, hogy Advent kezdeté-
től egy hónapon át mindenki megcsodálhas-
sa a város főterén.
Köztudomású, hogy a karácsonyfákat direkt
erre a célra termesztik és a végül otthonokba
kerülő kivágott fákat az ültetvényeken mindig
újra ültetik, a városi karácsonyfa pedig olyan
kertekből kerül kivágásra, ahol a nagyra nőtt
fenyőfa veszélyessé vált, ezért az ingatlantu-
lajdonos felajánlja azt a város számára. Egy
ceglédi fórumon mégis vita alakult ki egy
hozzászólás körül, mely szerint: „tudom, ve-
lem van a baj, de nem tudok örülni annak, ha
kivágnak egy fát és teleaggatják műanyagok-
kal.” A kommentelő hozzáteszi: „Nem a de-
koráció minőségével van gondom, hanem az-
zal, hogy egy élő szervezetet elpusztítanak
miatta és hogy műanyaggal szennyezik a kör-
nyezetet. És, hogy felesleges dolgok vásárlá-
sára buzdítják az embereket a „szeretet” ne-
vében, mintha akkor nem is szeretnénk vala-
kit, ha nem vásárolnánk neki „valamit”.
A fórumozók felhívták a figyelmet arra,
hogy aki bármit eszik, az is élő szervezetet
pusztít el, ugyanúgy, mint aki fával tüzel,
hogy ne fagyjon meg, vagy aki autót ve-
zet…Egy kommentelő pedig megköszönte
azoknak a felajánlását, munkáját, akik hoz-
zájárulnak a város karácsonyfájával sok
ceglédi ember öröméhez.

„De jó hogy semminek nem tudunk már örül-
ni. Én megköszönöm annak az embernek aki
a fát felajánlotta Cegléd városának, hogy min-
den ember örüljön, Szűcs Anitának, hogy
ennyi munkát fektetett bele a fa diszítésében,
az Önkormányzatnak a szépen kivilágított
Városért és mindenkinek akinek a munkája
benne van, hogy szebbé tegyük az ünnepet.
Köszönöm!”
Szűcs Anita a karácsonyi díszeket készítő al-
kotó is hozzászólt a beszélgetéshez: „Mindig
meglepődök, milyen határozott véleménye
van olyannak egy témában, amiről előtte nem
tájékozódott. A város terét díszítő fenyőfa
ajándék nekünk! Felajánlás! Egy család pl.
akinek már veszélyezteti a háza épségét a fa,
és nem szeretné ,hogy rádőljön......felajánlja a
városnak! Mivel egy ilyen fa kivágása és el-
szállítása nagyon költséges, így ők is örülnek,
hogy a problémájuk megoldódott és hogy egy
ilyen szép dolognak szentelhetik a fenyőjüket!
Hálásak lehetünk érte, valamint a biztonságo-
san kivágóknak és elszállítóknak és minden-
kinek, aki a munkálatokban részt vett!
A fenyő díszeinek könnyűnek kell lennie,
hogy az ágak elbírják a súlyukat. Több mint
egy hónapon át mindenféle időjárási körül-
ménynek ellent kell állnia. Ezeken a próbá-
kon évek óta jól vizsgáztak! (Ezért nem ké-
szülnek pl. mézeskalácsból-bár lehet, hogy
ott meg a méhek jogtalan kizsákmányolása
miatt nem tetszene egyeseknek.) Szóval
(nagy levegő) .....jót tenni nehéz! Újrahasz-
nosítom évről-évre a díszeket és mindig
igyekszem újdonsággal meglepni elsősor-
ban a célközönséget a gyerekeket(…) ,akik-
nek ez hatalmas örömöt jelent! (…) Szeret-
ném hinni, hogy az emberek megtanulnak
csak úgy örülni egy szép dolognak vagy egy
jó ügynek és nem arra fordítják az energiá-
jukat, hogy hol köthetnek bele valamibe!
Egy lélek sem sérült még abban, ha együtt
örült egy másikéval! Mit és kinek ártott ez a
kedves fa, hogy ilyen méltatlan beszélgetés-
nek témája legyen? (…) Emlékeztetőül le-
írok párat azokból, amiket a fenyőfa
csúcsdiszén lévő tükördarabkák hátoldalára
írtam! Mind megfizethetetlen: egy jó szó,
kedvesség, egy mosoly, barátság, figyel-
messég, egy másik emberre fordított idő….”
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z idén a körülmények – sajnos –
beleszóltak terveinkbe, de ez
nem akadályozott meg bennün-
ket abban, hogy más módon vi-
gyük el a szeretet fényét az em-
berekhez.

A gyerekeknek „Lámpás szépségversenyt”
hirdettünk és nagy örömünkre szebbnél
szebb alkotások születtek, amelyek arany,
ezüst és bronz fokozatú elismerésben része-
sültek.
November 11-én este, akik a Pesti úton jár-
tak, láthatták, hogy iskolánk ablakaiban a
gyerekek által készített lámpások égtek, hir-
detve Szent Márton jótékonyságát, alázatos-
ságát és a mindenki felé irányuló szeretetét.

BALOGH BOGLÁRKA
(idegen nyelvi munkaközösség-vezető)

Iskolánkban már 11 éve hagyomány,
hogy Szent Márton tiszteletére lámpás
felvonulást rendezünk.

a
Rendhagyó Szent Márton ünnep



inden évben nagyszabá-
sú nyílt napokon, az ál-
talunk kínált szakmák
interaktív bemutatásával
várjuk a pályaválasztás
előtt álló tanulókat és

szüleiket, illetve minden általános iskola pá-
lyaválasztási szülői értekezletén képviseltet-
jük iskolánkat. Továbbá, minden olyan lehe-
tőséget meg szoktunk ragadni, amikor a duá-
lis képzőhelyeinket is bemutathatjuk Önök-
nek, amikor úgy a tanulók, mint szüleik ellá-
togathatnak az adott cég üzemeibe, hogy sze-
mélyesen is meggyőződhessenek, hogy az
egyes szakmákban dolgozó szakemberek
mindennapjai milyen körülmények között
telnek, hogyan
végzik mindennapi
tevékenységüket.
Ezt azért tartjuk
rendkívül szüksé-
gesnek, mert mi
emberek hajlamo-
sak vagyunk az
egyes szakmákat
gyakorló embere-
ket beskatulyázni,
holott a technika és
a technológiák el-
képesztő rohamos tempóban való fejlődésé-
vel a szakmák is folyamatosan megújulnak és
nemcsak a nevükben, de a tartalmukban is.
Az idei év más, rendhagyó, hiszen a
pandémia végett nincsen lehetőség a szemé-
lyes kontaktusra, de számunkra az egészség
a legnagyobb érték, ezért digitális, online
formában próbálunk meg önöknek segítsé-
get nyújtani az amúgy sem könnyű pályavá-
lasztás kapcsán.
Jelenleg a középiskolai oktatás is online zaj-
lik, kivéve a szakmai gyakorlatot, ami a jár-
ványügyi előírások betartása mellett, kon-

takt órák megtartása keretében folyik.
Az online oktatásra való átállás nem okozott
különösebb terhet számunkra, hiszen a tava-
szi digitális oktatás tapasztalatait levontuk,
az óratartási kultúránkat felülvizsgáltuk és
tulajdonképpen a tanulók által is preferált fe-
lületek igénybevételével tartjuk az óráinkat.
Iskolánk Dél-Pest megye legnagyobb isko-
lája és egyben talán legrégebbi is, hiszen
immáron 136 éve képez szakembereket a
munkaerőpiac számára.
Mivel Magyarország Kormányának kiemelt
stratégiai célkitűzése a szakember utánpót-
lás kinevelése, iskolánk folyamatos fejlő-
désben van, úgy az infrastruktúrája, mint az
eszközparkja és a pedagógiai módszerei. A

2021/2022. tanévre is úgy technikumba,
mint szakképző iskolába iskolázzuk be ta-
nulóinkat, de a felvételi tájékoztatónkat
minden olyan általános iskola számára on-
line kiküldtük, ahonnan az elmúlt években
érkeztek tanulók.
A technikum 5 éves, amelynek első két
évében a közismereti tárgyak mellett ágaza-
ti szakmai ismereteket adó képzést kapnak,
az ezt követő három évben a tanulók duális
képzésben is részt vehetnek munkaszerző-
déssel, így a képzés alatt a tanulók plusz jö-
vedelemhez is juthatnak. >>>

m
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„Tanulj szakmát a Bemben!”
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A technikumban tanuló tanulóink négy köte-
lező közismereti tárgyból tesznek érettségi
vizsgát, a technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.
A 12. évfolyam végén maximum három
érettségi tárgyból (magyar nyelv- és iroda-
lom, matematika és történelem) tehet a tanu-
ló érettségi vizsgát.
Így a 13. évfolyamon a tanuló a szakmai
képzés mellett az idegen nyelvet is tanulja és
az év végi sikeres vizsga után két végzettsé-
get igazoló bizo-
nyítványt kap:
érettségi bizo-
nyítványt és
technikusi vég-
zettséget igazoló
oklevelet.
A technikusi ok-
levél a tanulók
számára előnyt
jelent a szakirá-
nyú egyetemi
vagy főiskolai
továbbtanulás
esetén is!

Technikum 9.
évfolyamára az
alábbi szakmák-
ra hirdetünk fel-
vételt:
- elektronikai

technikus,
kód: 0001

- ipari infor-
matikai tech-
nikus, kód: 0001

- gépgyártástechnológiai technikus,
kód: 0002

- mechatronikai technikus kód: 0003
- fodrász, kód: 0004
- kozmetikus technikus, kód: 0004
- közszolgálati technikus. kód: 0005

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágaza-
ti ismereteket adó képzés, amelynek végén
ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak,
az azt követő két évben pedig duális képzés
folyik, elsősorban munkaszerződés keretén

belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség –
esti munkarend szerint – az érettségi, majd
akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az aláb-
bi szakképesítésekre iskolázunk be tanuló-
kat: villanyszerelő, kód: 0011
- hegesztő, kód: 0012
- gépi és CNC forgácsoló, kód: 0013
- szerszám és készülékgyártó, kód: 0014
- divatszabó, kód: 0015
- festő, mázoló, tapétázó, kód: 0016

- asztalos,
kód: 0017

- rendészeti őr.
kód: 0018

Jó hír, hogy a
szakképzés rend-
szerében akár
technikumban,
akár szakképző
iskolában min-
denki szakkép-
zési ösztöndíjat
kap, a tanulói
juttatás a jó ered-
ményt elérő diá-
kok esetében a
technikumban és
a szakképző is-
kolában is elér-
heti a minimál-
bért. Az ösztön-
díj egy részét az
e r e d m é n y e s
vizsga után
egyösszegben

kapja meg a tanuló.

A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, isko-
lánk facebook oldalán (https://m.facebook.com
/bemcegled/) vagy személyesen lehet érdek-
lődni az 53/505 350-es telefonszámon.
Minden tanulónak és szülőnek kívánom,
hogy a lehető legjobb döntést sikerüljön
meghozniuk a jövő generációjának sikeres
boldogulása érdekében.

FERNENGEL KATALIN igazgató
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Az „Év online tanára” 2020
A RENDHAGYÓ 2020-AS ÉVBEN – a járványhelyzet miatt – a hagyományos Év tanára díjak
odaítélése és átadása is más formában valósult meg. A diákok és szülők által jelölt tanárok
közül általános iskola alsó tagozatában a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány, felső ta-
gozaton és középiskolában dr. Beck György adja ki a díjakat.
2020-ban általános iskola alsó tagozaton: Baki Nikoletta, a Szent Kereszt Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda tanára és Górné Sziládi Sarolta, a Várkonyi István Általános Iskola tanára, általános
iskola felső tagozaton: Kenéz Ágnes, a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda tanára, kö-
zépiskolai kategóriában: Augusztin Mónika, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanára kapja a
díjat. A díjak át-
adására a vírus-
helyzet miatt nem
került sor, hanem
egy videóval he-
lyettesítették a díj-
átadót.

Iskolások a kórházért
DECEMBER 7-ÉN A CEGLÉDI TÁNCSICS
Mihály Általános Iskola igazgatója Rimóczi
Gábor és kedves kolléganői érkeztek meg
kórházunkhoz a gyerekek és pedagógusok
által gyűjtött „Add a csokid!” kampány kere-
tében egy-egy szelet csokoládé felajánlásá-
val, hogy örömet szerezzenek dolgozóink-
nak. – adta hírül a ceglédi Toldy Ferenc kór-
ház a közösségi oldalán. „A járványhelyzet a
családokra, betegeinkre, dolgozóinkra, is
nagy terhet ró. Minden gesztus, amit dolgo-
zóink kapnak, most felértékelődik, legyen az

egy jó szó, figyelmesség, adomány. A diákok
a COVID I-es és II. osztály, a COVID-ITO
osztály, COVID-IV. osztály, a Kardiológiai
osztály, Sebészeti osztály, Fül-Orr-Gégészeti
osztály, Sürgősségi Betegellátó Osztály, Pszi-
chiátriai osztály, Központi Sterilizáló, Köz-
ponti Higiénia, valamint a Betegszállítás dol-
gozóinak okoztak örömet az édességgel. Kü-
lön öröm, hogy az iskola Népkör utcai tagin-
tézményének pedagógusai a gyermekosztá-
lyon fekvő kis betegeket is gondoltak és meg-
örvendeztették játékfelajánlásukkal! Köszön-
jük szépen, jó egészséget kívánunk!” – írták
a kórház Facebookján.



ETÖRÉS. Három suhanc szerdán délben
álkulccsal behatolt a helybeli
vasutaskonzum üzlethelyiségé-
be s a kasszában levő mintegy
7000 koronát magukhoz véve –
kereket oldottak. Gyors meg-
gazdagodásuk csak csalóka

fény volt, mert pár óra múlva már a rendőr-

ség fogdájába kerültek.” (Czegléd, 1920 Czeglédi

Kisgazda 25-ik szám. Vasárnap, június 6. 3. o.)

„CIRKUSZ HENRY. Vasárnap két ünnepi elő-
adás, délután 4 és este fél 9 órai kezdettel.
Hétfőn este változtatott pompás műsor.
Kedden este díszes búcsúestély.” (Czegléd, 1920

Czeglédi Kisgazda 32-ik szám. Vasárnap, július 25. 3. o.)

„EGYHÁZTANÁCSÜLÉST tart a ref. presbiterium
ma délelőtt, istentisztelet után. A tárgysorozaton
több fontos ügy elintézése szerepel.” (Czegléd, 1920

Czeglédi Kisgazda 25-ik szám. Vasárnap, június 6. 3. o.)

„A DOBOLÁS ÉS PUBLIKÁLÁS DÍJA. A városi
tanács a publikálás díját 30 szóig 60 fillérben,
azonfelül 2 koronában, a magánfelek dobolá-
si díját pedig a piacon 5 koronában, a piacon
és az egész városban történő kidobolás esetén
8 koronában állapította meg. Ezzel vége-

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.

b
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Ez történt Cegléden 100 éve 13.
História

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

Cegléd, Déli út 36/A Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-1800 - Szombat, vasárnap: 6-1200

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt



szakadt az eddig uralkodott bizonytalanság-
nak. Leghelyesebb a dobolás szövegét a tize-
des-őrmesternek átadni, aki a kihirdetés tény-
leges megtörténtét is ellenőrzi.” (Czegléd, 1920

Czeglédi Kisgazda 33-ik szám. Vasárnap, augusztus 1. 3. o.)

„NEM SZABAD A TEJET KIÖNTENI. A hamisí-
tásra gyanús tejet vizsgálat után rendszerint
kiöntik. Most a kormány ezt eltiltja s a tejet
nem szabad kiönteni, hanem ipari célra vagy
állatok etetésére kell felhasználni.” (Czegléd,

1920 Czeglédi Kisgazda 25-ik szám. Vasárnap, június 6. 3. o.)

„FELVÉTEL A FŐGIMNÁZIUMBA. Az I. osztály-
ba való felvétel végett legkésőbben aug. 26-ig
kell jelentkezni bármely hétköznap délelőtt. A
jelentkezésnél a tanuló születési anyakönyvi
kivonata, utolsó elemi iskolai bizonyítványa
és elemi iskolai értesítőkönyvecskéje, újraol-
tási bizonyítványa és 12 K vizsgálati díj be-
adandó. Ries Ferenc igazgató.” (Czegléd, 1920

Czeglédi Kisgazda 33-ik szám. Vasárnap, augusztus 1. 2. o.)

„KOSÁRKÉSZÍTŐ MŰHELY nyílik meg aug. 1-
én a polg. leányiskolában. Az erről szóló hir-
detést olvasóink figyelmébe ajánljuk.” (Czegléd,

1920 Czeglédi Kisgazda 33-ik szám. Vasárnap, augusztus 1. 2. o.)

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN

Tudtad-e?
CEGLÉD EGYKORON „MALOM nagyhatalom”
volt? Az iparág alapja a gabonatermelés,
amely városunkban már a török időkben is je-
lentős volt, Vác után az előkelő második he-
lyen állt a budai szandzsákban. A megtermett
gabona őrlésére építették a malmokat. Hiszik,
vagy nem, de volt szélma-
lom, szárazmalom és vízi-
malom is, amely gátma-
lomként a Gerje-patakra
épült. 1863-ban 93 malom
működött Cegléden! Ké-
sőbb a gőzmalmok vették
át a szerepet, ezzel külön
iparág született. Dinasztiák
váltak malomiparosokká
és voltak ún. „malom
utak”, a mai Széchenyi,
Déli, Bajcsy-Zsilinszky,
Felszegi út, mintegy körül
fogva a várost. Egy-két

egykori malomépület napjainkban is áll, ro-
mosan, a régmúltat idézik. Utolsó működő
malmok egyike volt az ún. Kartali-Kovács
malom, amely remélhetőleg hamarosan meg-
újul a szecessziós Kovács-kúriával együtt,
melyből nem sok látható Magyarországon
(forrás: Néprajzi szemelvények Cegléd ma-
lomiparáról 2011). TOURINFORM CEGLÉD

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel

>Digitális röntgen diagnosztika
>Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
>Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu
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uillaja saponaria, a szappankéreg
örökzöld fa, őshonos a mérsékelt
éghajlatú, Chile középponti régi-
ójában és a legújabb hírek alap-
ján vírusölő gyógyszer is lehet.
A szappankéreg fa 15-20 m ma-

gasra nőhet, vastag, sötét kérgű; sima, bőr-
szerű, fényes, ovális örökzöld levelek 3-5
cm hosszúak.
A Quillaja saponaria kérge porrá őrölhető és
szappan helyettesítőjeként alkalmazható, mi-
vel a vízzel habot képez a glikozid szaponin
jelenléte miatt. Ugyanez vagy egy hasonló
anyag található a szappanfűben (Saponaria
officinalis), a szenega gyökérben (Polygala
senega) és a sarsaparillában (szárcsagyökér).
A fát a szekrényeknél használják, a fából
származó illatokat pedig parfümökben és
kozmetikumokban, a mezőgazdaságban pe-
dig a szaponint hatásnövelőként használják.
A szappankéregfának régóta van gyógy-
ászati felhasználása az Andok vidékén, kü-
lönböző mellkasi problémák kezelésére
használták. Ez a quillaia forrása, amelynek
kivonatát élelmiszer-adalékanyagként, vala-
mint gyógyszerek, testápolási termékek és
tűzoltó hab összetevőjeként ugyancsak
használják. Fényképészeti filmek adalék-
anyagaként és italok habzójaként is használ-
ható. A kéreg szapo-
nin-tartalma elősegíti a
vizesebb nyálka kép-
ződését a légutakban,
megkönnyítve ezzel a
váladék köhögés általi
eltávolítását. Ennek a
fának a szaponinjainak
fokozó tulajdonságaik
is vannak a vakcina ol-
datok esetében. A
QS21 adjuváns a
Quillaja saponaria ki-

vonatából nyerhető szaponin.
Megemlíthető, hogy vannak más, sok
szaponint tartalmazó növények a világban
és nálunk is. Ezek a Smilax-nemzetségbe
tartoznak: így a vad, indiai, karibi, mexikói,
a szúrós és édes szárcsagyökér, Auszt-
ráliában, Indiában és Amerika középső ré-
szén honosak. A vörös hamuvirág és a lila
korall borsó feltűnően magas szaponin-tar-
talma miatt a kutatók érdeklődésére számot
tart, mint a nálunk is honos szappanfű, fá-
tyolvirág, édesgyökér stb. Bizonyára a
Covid-19 tombolása idején a hazai kutatá-
sok e fajokra ugyancsak vonatkozhatnak…
Fitokémikus professzor barátom könyvéből tu-
dom, hogy a szaponinok vízzel összerázva ha-
boznak, felületaktív anyagok, a legtöbb közöttük
a vörösvértestek festékanyagát, a hemin plaz-
mába áramlását segítik. Viszont tudni való, hogy
a habzóképesség és a hemolitikus hatás nem
függnek össze. Vannak habzó és alig hemolizáló
szaponinok és fordítva. A hazai hononosságú
szaponin felhalmozó gyógynövények köptető
hatásúak, így e helyen többet nem is állítunk.
Akadnak úgyis mindenhez értő szuper politiku-
saink, akiket ezzel az írással is szeretnénk némi-
leg szolidabb nyilatkozatokra sarkallni (Rácz G.
– Rácz-Kotilla E. – Szabó L. Gy: Gyógynö-
vényismeret 1992, 46. o.). ESDÉ

Covid ellen szappankéregfa?

q
Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu
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Társaságunk a
DTkH Duna-Ti-
sza közi Hulla-
dékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
hulladékgazdál-
kodási közszol-

gáltatóként látja el a Duna-Tisza közi térség
északi részének közel 100 településén a ke-
letkező települési szilárd hulladék gyűjtését,
szállítását és kezelését.

Cegléd hulladékudvar
nyitva-tartása

Mizsei út (Gerje hídnál)
kedd: 700 - 1600

szerda: 700 - 1600

páros hét szombat: 800 - 1200

A hulladékudvarokban a háztartásokban ke-
letkező szelektíven gyűjtött hulladékok át-
vételét, munkatársaink abban az esetben tud-
ják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt
hulladék megfelelően szétválogatásra került.

FONTOS! A hulladékudvar igénybevéte-
le minden olyan lakos számára térítés-
mentes, aki felmutatja az DTkH Nonpro-
fit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó te-
lepülésre vonatkozó lakcímkártyáját, a
hulladékszállítási számláját (vevőazonosí-
tó igazolására) és a befizetést igazoló bi-
zonylatot (csekk, átutalási megbízás).

Fenti dokumentumok bemutatása a hul-
ladék elhelyezésének kötelező adminiszt-
rációjához szükséges, annak hiányában a
hulladékot nem áll módunkban átvenni!

A hulladékudvarokba az alábbi táblázat
alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok,
melyek betartását kiemelten kérjük.

Elérhetőségeink:
Postacím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Telefon: 53/500-152; 53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu



endhagyó karácsony lesz az idei –
mindenhonnan ez az üzenet ömlik
ránk. Ha jogilag lehetőség lesz is
arra, hogy a nagyobb családok, ba-
rátok találkozzanak egymással, ak-
kor is megmarad a távolságtartás,

az óvatosság, netán félelem a fertőzéstől és
persze a másik féltése is önmagunktól. Az
advent és a karácsony bensőséges hangula-
ta, az év végi ünnepek hagyományai talán
megváltoznak, de valóban ez az igazi tartal-
ma ennek a keresztény ünnepnek?!
A gyerekeknek sokszor az Ajándékozás, a
Feldíszített fenyőfa, a felnőtteknek a Család
vagy a Lakoma ünnepe a karácsony. Az igaz-
ság azonban az, hogy sokszor elfelejtkezünk
az ünnep igazi tartalmáról, amely a Biblia be-
számolója szerint egy kisded születése volt
Szentestén több mint 2000 éve. Egy baba, aki-
ben Isten egy lehetőséget adott a világnak, új-
ra egy esélyt, hogy vele kapcsolatba kerüljön
az ember. Az ember ugyanis elveszítette a
Mindenhatóval való kapcsolatot a bűn miatt.
Ma nem szeretünk a bűnről beszélni, főleg ka-
rácsony kapcsán. Mindenki azt csinál, amit
akar, mindenkinek saját mércéje van a saját jó-
ságáról: bűn nem az, amit én teszek más em-
berek vagy Isten ellen, az csupán botlás, ha-
nem az, amit mások tesznek ellenem, ami per-
sze elfogadhatatlan. A bűn azonban azon túl,
hogy beszennyez, – azzal, hogy saját magunk
istenévé válunk, – el is választ a Jóistentől.
Az a szerencsénk, hogy Isten azonban egyol-
dalúan és pazarlóan szeret, ő ilyen Isten. Ezért
úgy döntött, hogy egy izraeli falucskában em-
beri testbe szülessen meg Fia, akitől ha elfo-
gadja az ember az Igazságot és bűneit meg-

bánja, akkor újra kapcsolatba kerülhet vele.
Egy sebezhető emberi testben lévő minden-
ható Isten – ez kifejezi a földreszállt kegyelem
igazi jelentését. Nem követel, feltételeket
szab, hanem ad, felajánlva a döntés szabadsá-
gát az embernek – rajtad múlik, hogy elfoga-
dod-e a felajánlott lehetőséget. Ha elfogadod,
akkor lesz igazi karácsonyod, akkor a te szí-
vedben idén karácsonykor megszületik Jézus.
Ez a karácsony igazi üzenete: Isten szereti és
keresi az embert, felajánlja a kapcsolatot Ön-
magával. Hozzáteszem: az embernek akkor
lesz kapcsolata saját lelkével, szellemével is,
ha Istennel kapcsolatba kerül! Enélkül csak
bolyong az életnek nevezett útvesztőben. Ha
viszont az életét áthatja az a gondolat, érzés,
meggyőződés: Istennek kellek, ő értem áldo-
zatot hozott, mert annyira szeret! Ez felsza-
badítja a lelkünk és annyira hálásak vagyunk
Istennek, azért a békességért, amit tőle ka-
punk nap, mint nap, hogy nem fér el ben-
nünk az öröm, ezért mindenkire ráárasztjuk
ezt a szeretetet! Ezért töltünk időt a szerette-
inkkel, főzünk finomat a családnak, gyűjtünk
a rászorulóknak, készítünk meglepetést a
gyerekeknek, felnőtteknek, mert mindez már
nem rólunk szól, nem önző a karácsonyunk,
nem vár vissza semmit, hanem akkor is
örömmel ad önmagából és az isteni szeretet-
ből, ha nem kap vissza…
Az isteni szeretet felmelegíti a lelkünk az em-
bertársunk iránt. Békességet és nyugalmat ad,
biztos pont akkor, amikor annyi minden bi-
zonytalan, amikor nem tudjuk, mit hoz a hol-
nap. Járványidőben is lehet igazi karácso-
nyunk, ha szállást adunk szívünkben a re-
ménység üzenetének, Jézus születésének. KA

r
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A Karácsony igazi üzenete
Gondolat
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Anyalovacska
AZ ŐSZI NAPSÜTÉSBEN A KÁTAI ÚTON halad-
tam mikor megláttam, hogy velem szemben
a járdán kis négykerekű kocsit és rajta két fi-
úcskát húz az édesanyjuk. Dani és Marci
nyugodtan ücsörgött, majszolták a pogácsát.
Igen üzemanyag spóroló megoldás ez a köz-
lekedési mód és nincs környezetszennyezés
sem a levegőben.
Az anyalovacskának szerencséje, hogy a két
fogatosnak nincs ostor a kezébe, de ő noszo-
gatás nélkül is húzza a kocsit, ezzel szeret-
nek menni bevásárolni. A lovacskának üze-
nem, csak így tovább, nem kell trappolva
haladni, és köszönöm, igazán aranyos lát-
vány volt. JÓZSI BÁ’

Sütőtök és a csíramálé
NEMRÉGIBEN A FELESÉGEM KÉRÉSÉRE elmen-
tem a Besnyő utcába Füle Lídiához csíraléért,
amit mi sütöttünk meg otthon csíramálénak.
Gyerekkoromban édesanyám és koma asszonyai
megbeszélték, kéthetente mindig más kezdte a
búzát csíráztatni. A búzaszemeket asztalra kite-
rítve hófehér lepedővel letakarták, időnként
edényből kézzel locsolták. A búzaszemek szé-
pen kipattantak, a lepedő fokozatosan emelke-
dett, ahogy a csíra nőtt. Ők tudták, mikor darál-
ható le, nagy vájlingba folyt a darálóból a lé.
Minket gyerekeket küldtek a finom lével 5-6 fe-
lé, viszont kéthetente mi is visszakaptuk a jó is-
merősöktől, igazán kedveltük és finom volt.
A csíramálé mellett Füle Lídiáék sütőtököt is
termeltnek, így kifelé jövet igen nagy kupac
szép sárga tököt láttam. Kérdeztem is Lídiától,
hol termett e rengeteg mennyiség? Viccesen
azt mondta: hát a diófán. Félig igaza volt, mert
a diófa alatt voltak kupacba rakva a napsuga-
rat magába vett szép sárga tökök.
Lídia és fia, Feri kemény munkával ilyen
mennyiséget termeltek, így lesz mit feldol-
gozni a tél folyamán. Elmondta, készül belő-
lük kockázott, natúr töksaláta, sütőtök golyók,
pépes illetve sült tök is. Ezek erősítik az im-
munrendszert, igen gazdag karotinban, és sok
vitamin van bennük, ami télen igazán szüksé-
ges. Magas vastartalma miatt nőknek különö-
sen ajánlott táplálék. A mellékterméket, haját
és a belét egy jó ismerősük elviszi a jószágok-
nak. Mondhatni ők hasra termelnek, az embe-
reknek és a jószágoknak. A piacon is megta-
lálható, ahol Feri árulja ezeket a termékeket.
Lídia és Feri csak így tovább!

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!



iába a sok eső, a magas nátrium-tartal-
mú, szikes talaj eső után fo-
lyóssá válik, és szinte rögtön
el is tűnik belőle a víz nagy
része. Cserepesedik, akárcsak
az egyik képen látható (1),
ilyen helyen ritka a növény-

zet, vagy épp semmi.
A nap késő ősszel aranylóan süt, főleg ha
útjába egy szőlőfürt esik, mintha átvilágíta-
nák, úgy ragyog. (2) Olykor nehéz eldönteni,
hogy a szőlőbogyók rosszul kötődtek, vagy
az éhes rigók már leszüretelték. (3) Az vi-
szont látszik, ez nem borszőlő. Könnyű a
természetfotósnak a dolga, ha jól kezeli a
szőlőjét is, mert akkor szép fürtök sorakoz-
nak a tőkén. Kezdetét veszi a mérlegelés,
egyem meg, vagy inkább készítsek belőle
mustot, majd bort? (5)

A platánt olykor egy rákot okozó gombabe-
tegség sanyargatja, nem öli meg a fát, csak a
gyökérnyak környékén, vagy a törzsön a be-
tegség végleges jeleket hagy. A rücskök,
göbörcsök sajátos képződménnyé fejlődnek.
Cegléden nem annyira jellemző, mint
Kiskunfélegyházán, a vasútállomástól a köz-
pontba vezető úton. Olyan sajátosság, mint a
kecskeméti vasútállomás melletti parkban a ri-
kácsoló varjak. De a furcsa támaszgyökér

Képekben
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Télváró

h1. A szík sóhaja

4. Árvakelésben – kapor virágzat

2. Aranysága átvilágítva

N3. em teremtem vagy megettek?
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mélyedékében volt elég föld is, a platán mag –
mint valami fióka – magonccá kezd válni. (6)

A kapor szerencsésebb: szétszóródott magja
nemcsak kikelt, hanem virágzott. (4) A sihe-
der magoncai értékes fűszernek számítanak.
Régebbi vihar csonkja ugyan szerencsétlen-
ségre utal, de békésen lehet egy cinegének is
a figyelő helye, ahol esetleges támadást is
jobban észreveheti. (7)

Viszont a természet csodásan tud viselkedni.
Nincs az a finom vésőjű fafaragó, aki hason-
ló alkotást létrehozna. Persze sok időt kíván
és még sok elemnek is lennie kell hozzá,
hogy épp ilyen legyen… SZABÓ SÁNDOR

5. Utódnevelő platántő

7. Bőtermés

6. Figyelmes cinege



páti Tóth Sándor, Somos Gyula
– professzionális művészek –
ugyan nélkülözték a közvetlen
kiállítási lehetőségeik zömét, de
karanténban is tovább alkottak.
Csurgai Ferenc képzőművész a

Gubody-díjat is
átvehette sok
évtizedes magas
s z í n v o n a l ú
szakmai munká-
jáért. Plasztikája
szerepelt a Mű-
csarnok Nemze-
ti Szalonján,
mely előbb vir-
tuálisan, majd
ténylegesen lett
látható. A CAE
képzőművész
szekciója a
Kossuth Múze-
umban állítha-
tott ki, ugyanez-
zel az anyaggal sajnos elmaradt a márciusi
csíkszeredai bemutatkozás. A szekció éves
termését Kozmáné Ildikó jóvoltából online
tárlaton mutatta be a Kossuth Művelődési
Központ megosztó oldala. Nyár elején a
szabadban újra indulhatott a Rajzkör mun-
kája, Bakányi Gyula festőművész irányítá-
sával, mely a KMK termeiben portrérajzo-
lással folytatódott, a november eleji teljes
zárlatig. Zakar József művésztanár Kecske-
méten a Kerámia stúdióban állított ki a júli-
ustól, melynek kapcsán több tévériport is

készült. Kultúrarovatot indított Szathmáry
Gábor a CTV Háttér műsorában, melyben a
Tetz Művészeti iskola végzősei Kónya
Nóra, Bakos Rózsa és Morvai Barnabás, a
Gimizuvizu pályázat nyertesei Nándori
Judit és Molnár Sára, az idén diplomázott
Czékmány Szandra, Zakar József, Csurgai
Ferenc képzőművészek és Horváth Klára
festőművész is szerepelt. Októberben
Czékmány Szandra linómetszetei, népmese-
illusztrációi is vonzottak közönséget a gyer-
mekkönyvtárba. Horváth Klára festményki-
állítását még meg lehetet nyitni Zila Zoltán
Rachmaninov interpretációjával, Újházi
György szekcióvezető ünnepi gondolataival,
Csurgai Ferenc rendezésében a Ceglédi Ga-
lériában. Sajnos ez a következő hét elejére
vírushelyzet miatt bezárt, viszont helyet ka-
pott a tárlat egy Szabadság téri bank kiraka-
tában, két részletben. A mókás bábokkal dí-

szített, fénylő karácsonyfa és az óriás ad-
venti koszorú mellett talán ennek is jut egy
kis figyelem. Internetes megtekintései köze-
lítik a 800-at! Gy. Bartus Zita és Sütő Gábor
profilján nap, mint nap lehet új képeket lát-
ni, a kényszer szülte helyzetet benyomásaik
festői rögzítésére használják fel. Albertirsán
önkéntesek festették ki a vasútállomás alul-
járóját, Kőhalmi Márta képei és G. Mezősi
Aranka papírszobrai várják a „jobb időket”
a példásan felújított egykori zsinagógában.
Nem hagytuk veszni Kiszely Margó és Ko-

Idén számtalan akadállyal kellett ne-
künk alkotóknak megküzdenünk, hogy
műveinket megmutathassuk. De né-
hány eredmény a sok közül:

a
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Alkotók

Bizakodó
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Ozsvát Sára:
Kerti enteriőr

SÁRÁVAL JÓ BARÁTSÁGBAN VOLTUNK. Kivív-
ta magának festőművész munkásságával a he-
lyet, városunk festőművész élvonalában. Fia-
tal volt, kedves és iszonyatosan szorgalmas.
Festett, festett és festett.
Mintha érezte volna,
hogy kevés az idő. Igen
kevés lett, mindössze 25
év jutott neki az életből.
De ezt a kis időt család-
jával, főiskolai társaival és a ceglédi művész-
képző iskolákban, szakkörökben töltötte, hogy
festhessen és festhessen. Egyik önálló kiállítá-
sának megnyitóján Somos Gyula festőművész
azt találta mondani: „Sára egy festőállat”, per-
sze a szó legszeretetteljesebb értelmében.

Ha kirándulni mentünk P. Rónai Gábor gim-
náziumi művésztanár szervezésében, tapasz-
talatokat gyűjteni, Sára mindig jött velünk.
Ha „terepre” mentünk alkotni, sohasem volt
más programja, legalábbis az első volt a kö-
zösségben festés lehetősége. Gyakran meg-
hívást kaptunk a Gőz dűlőbe, egy szépen ki-
épített „parkba”, ahol Sárát az egyik alka-
lommal a pici szivattyúház egyszerű látvá-
nya, máskor pedig a kis tó hangulata fogta
meg a hidakkal és a kis szigettel.

Becsüljük meg ezeket a
hihetetlenül őszinte,
tiszta visszatükröződé-
seket, hiszen már nem
kaphatunk új festmé-
nyeket.

A festmény a ceglédi Kossuth Lajos Gimná-
zium dísztermében sok más festménnyel on-
line tárlat keretében látható december 20-ig.
Utána pedig a Bern Kávéházban, Cegléden
az Árpád utca 23/a-ban.

KM

A hét festménye

„…s te messze vagy.
Hangod befonja álmom,

S szívemben nappal újra megtalálom.”
(Radnóti Miklós)

vács Edit Hedvig kiállítás és vásár ötletét
sem, mely végül online formában a Gimná-
zium és Kőhalmi Dezső Fb-ján, de valósá-
gosan az iskola dísztermében kapott helyet.
A BPK-sok városképeiből rendezett tárlat
most Tetzes diákokat inspirált spaklis, festő-
késes csendéletek és téli tájképek festésére.
Ha nincs már „rendes tél”, legalább az illúzió

meglegyen! A KMK újabb remek ötletét aján-
lom figyelmükbe: virtuális adventi naptár, mely-
ben ismert személyiségek vallanak korábbi ad-
ventjeikről és köszöntik a város, kedves város-
unk lakóit. Én is jó egészséget kívánok az előt-
tünk álló Ünnepekre e hűvösen szűkszavú téli
hangulattal, melyet Gy. Bartus Zita látott meg
vonatról a bányatavaknál. P.R.G.
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Különdíj a ceglédi
fotóművésznek

TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK
meg Békéscsabán a Lencsési Közösségi Ház
szervezésében a Békéscsabai Digiporáma
Fesztivált. A szakértő zsűri a november 21-
ei online eredményhirdetésen a szervező kü-
löndíját Baán Katalin ceglédi fotóművész-
nek ítélte Tangó című digiporámájáért. A
digiporáma kifejezés a fotóművészet és a ze-
ne találkozását takarja: a képek témáját és
váltakozásuk, áttűnésük ritmusát a zenemű
ritmusához illesztve jön létre új művészeti
produktum. Idén 20 szerző 31 alkotása ver-
sengett a helyezésekért.
A Tangó című alkotásban a dalt Ráth László
szerezte-énekli és Baán Katalinnak több
mint 30 fotója – köztük számos kiállításon
még a nagyközönség elé nem tárt alkotás –
látható a vetített képes filmen. A ceglédi fo-
tóművész lapunk kérdésére elmondta az al-
kotás „üzenete”: az idő múlásának átérzése,
hogy nem tudok rajta változtatni – de meg-
élni, átélni minden percét a nagy "kaland".
Az idő előrehaladtával teljesebb, bölcsebb és
megértőbb emberek leszünk és elfogadni az
idő múlását: egy teljes életet ad.

Karácsonyi tárlat a gimiben
A BENEDEK PÉTER RAJZKÖR KARÁCSONYI
tárlata a Kossuth Gimnázium dísztermében
egy régi terv megvalósulása. Kiszely Margó
és Kovács Edit Hedvig Ceglédi Mont Martre
– minőségi képek vására – ötlete a vírushely-
zet és szakmai ellenállás miatt nem valósulha-
tott meg. A két éve elhunyt Ozsvát Sára alko-
tásait a BPK jelenleg aktív tagjai – a fent em-
lítetteken kívül Bogdán Márta, Gy. Bartus
Zita, Gór Erika, Ercsei Lenke, Sütő Gábor,
Oláh Tibor és jómagam – munkáival, illetve
Nándori Judit, Fási Krisztina gimnazisták mű-
veivel kiegészítve formáltam kiállítássá. A fő-
ként városi és környékünk tájképeit felvonul-
tató anyag Bakányi Gyula festőművész, és az
én irányításom alatt született. Érződik a képe-
ken a vidéki élet szeretete. A kora esti hangu-
latok meleg színekben kivillanó csúcsfényei
az elnyúló hűvös árnyékokkal Ceglédnek
szinte bármelyik szegletét festői témává vará-
zsolták – nyári péntekeken. Sajnos, most a
művelődési központban sem találkozhatunk,
ezért ennek a kiállításnak megnyitója félig
messengeren, félig a szabadban, rövidítve,
biztonságosan zajlik majd. A képek reménye-
ink szerint a fa alá kerülhetnek, mire felcsen-
dül a „Pásztorok keljünk fel”. P. RÓNAI GÁBOR



ehéz időket élünk. De nem ad-
juk fel. Mókázunk, nevetünk,
dalolunk… Mert kell. Mert
nem tehetünk mást. Mert ez az
életünk.
Jött a hír: idén is megrendezik

a XII. Ceglédi Gigasztárt – online, ha már
élőben nem lehet. Azt hittük, könnyű dol-
gunk lesz, egy telefonos felvétel alapján
döntik el, hogy ki énekel a legjobban, ki lesz
2020-ban a Ceglédi Gigasztár.
Aztán kiderült, hogy nem is olyan könnyű
ez a feladat. Nem könnyű, hiszen a felvéte-
lek nem tudják visszaadni azt a hangulatot,
amikor felállsz a színpadra, kigyulladnak a
fények, felcsendül a zene, megszólal a taps,
ami végigkíséri akár az egész dalt, hogy a
végén orkánná erősödjön… Ez az igazi mo-
tiváció. Az élő zene varázsa. A Hangulat,
ami versenyzőt, zsűrit, közönséget egyaránt
magával ragad.
De mit tehetnénk? Hát hozzuk ki magunk-
ból a legjobbat! Hajrá… elő a telefonokat,
elő a legszebb mosolyt és mutassuk meg a
zsűrinek, hogy így is tudunk énekelni!
A zsűrinek, – Csiszár Ágnes énektanár,
Kecskeméti Ágnes énektanár, Bekker Betti
a Rock suli énektanára, Ecsedi
Péter énekművész, Szatmári
Gábor a Cegléd Rádió szer-
kesztő riportere és a zsűri elnö-
ke Veréb Tamás, énekes- szín-
művész – akik izgatottan vár-
ták a videókat, legalább tízszer
nézték végig őket, aztán (on-
line!) tanácskoztak, aztán
megint és megint… És végül
megszületett az eredmény:
Ceglédi Gigasztár – Decsi
Csaba (képünkön)
A Ceglédi Gigasztár Ifjú Remény-
sége: Kövesdi István Krisztián

Gyermek kategória 1. hely – Tóth Liliána
Ifjúsági kategória 1. hely – Orgován Dorina
Felnőtt kategória 1. hely – Decsi Csaba
Legígéretesebb női versenyző: Schweer
Michelle
Legígéretesebb férfi versenyző: Bagi Zoltán
Legegyénibb női hang: H. Bertalan Fanni
Legegyénibb férfihang: Váczi Dominik
Legjobb dal előadója: Horváth Gergő
Senior díj: Tóth Gyula
A zsűri elnökének külön díja: Horváth
Gergő
További különdíjak a kiemelkedő teljesít-
ményért: Rácz Evelin, Tóth Regina, Petre
Ricard, Decsi Richard, Bajsz Boglárka,
Theodor Van der Burg.
A Közönségdíjat még nem osztották ki, a je-
löltekre november 29-ig lehet szavazni a
Ceglédi Gigasztár facebook oldalán!
És hogy idén se maradjon a győztes díj nél-
kül, abban a ceglédi Regehű Lovastanya se-
gített. Egy hetet tölthet ott (majd nyáron, ha
ennek vége lesz) másodmagával az idei Gi-
gasztár, azaz Decsi Csaba.
Köszönjük az élményt (még így is), és ne
felejtsétek el: jövőre, veletek (is), ugyanitt…
csak élőben! S. PETRÉNYI ZSUZSA

n
Gigasztár – Online

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

Tel.: 53/310-318



Megjelent 
a Beszélgetéseim

A CEGLÉDI PANORÁMÁT IS KIADÓ Panorá-
ma Média Kft. gondozásában a napokban
megjelent dr. Koltói Ádám: Beszélgetése-
im – Ceglédi emberek, sorsok című kötete.
A Kővári Pál és Cegléd Város Önkor-
mányzata támogatása révén kiadott hiány-
pótló, 216 oldalas könyvben közel száz
ceglédi ismert személyiséggel készült in-
terjú olvasható, más műfajú írások mellett.
A portrékat Kisfaludi István művészi igé-
nyű fotói teszik életszerűbbé.
„Ősi igényünk
megismerni a
nagyvi lágot ,
ugyanígy élénk
a kíváncsisá-
gunk saját „kis-
v i lágunkra” ,
benne elsősor-
ban az embe-
rekre. Azokra,
akikkel egy
életkörben va-
gyunk. Ők a

személyes vagy névből adódó ismerőseink.
„Lakostársaink”. Ceglédiek. Sokszor kide-
rül, hogy tudomásunk felszínes, a jellem
nyíltabb feltárásához – megértéséhez! – több
figyelem és empátia szükségeltetik. (…) Ezt
szeretném bemutatni azokkal a beszélgeté-
sekkel, interjúkkal, amelyeket ceglédi em-
berekkel folytattam, illetve készítettem. Bár
ezek nem adatközlő életrajzok vagy szocio-
gráfiai írások, a jellembemutatás mögött –
mint a színpadon szereplő hátterében – meg-
jelennek a környezet képei.” – nyilatkozott a
könyvről a szerző.
A karácsonyi ajándéknak is kiváló kiadvány
megvásárolható Cegléden a Kossuth téri
Tourinform irodában, a Hanga Könyváru-
házban, valamint a Széchenyi úti Marika
Mini Marketben. A könyv bevezető ára: 

3.800 Ft/db 
(Nagyobb tételben történő

rendelés estén 
kedvezményes

árat tudunk adni: 
10 db: 

3000 Ft/db 
20 db: 

2500 Ft/db 
50 db: 2000

Ft/db

Életem ritmusa
MEGJELENT KÁRMÁN SÁNDOR ÉLETRAJZI
emlékkönyve, melynek címe Életem ritmusa.
„Személyes hangvételű, történetekkel teli
csodálatos „emlékkönyv”, amely izgalmas
módon vezeti be az olvasót az ütőhangszeres
kultúra világába. Hazai és külföldi zenészek,
művészek, mesterek, barátok tükrében meséli
el legmeghatározóbb élményeit, és összegzi
nem mindennapi jazzdob történeti gyűjtemé-
nyének létrejöttét. Utazások, sorsszerű vélet-
lenek, meghatározó találkozások, szakmai in-
terjúk, koncertélmények, kiállítások, zenetör-
téneti kalandozások 180 oldalon keresztül.”
– ajánlja lánya Kármán Orsolya a könyvet,

amely megvásárolható a Ceglédi Dobmúze-
umban és Budapesten a TamTam Dobcent-
rumban. 
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Alkímia a konyhában
TÓTH PÁL ISMERT CEGLÉDI SÉF különleges
szakácskönyvet jelentet meg idén kará-
csonyra. A karantént kihasználva konyha-
technikai eljárásokat és speciális recepteket
gyűjtött egy kötetbe. 
- A tavasz sok változást, újdonságot hozott
mindannyiunk életébe és persze rengeteg
szabadidőt is. Ezt kihasználva úgy döntöt-
tem, hogy régóta dédelgetett tervemet meg-
valósítom és csokorba szedem eddig össze-
gyűjtött receptjeimet egy exkluzív szakács-
könyv formájában. A könyv 200 oldalon ke-
resztül enged betekintést az elmúlt 4 évem-
be, amit a Balaton-felvidéken töltöttem. A
könyv első fejezeteiben különböző konyha-
technikai eljárásokat mutatok be, mint a
sous vide, a fermentálás, az öregített zöldsé-
gek készítése, míg a könyv további része
speciális receptekből áll. Ajánlom annak, aki
inspirálódásra vágyik és mindenkinek, aki a
gasztronómia szerelmese.

www.alkimiaakonyhaban.hu
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sport
ovember 23 és december 4 kö-
zött bárki, bárhol futhatott, Mi-
kulás sapkában, és az erről ké-
szült képet beküldve a Sportolj
Velünk Cegléd FB oldalnak,
valamint egy cipősdoboznyi

adományt eljuttatva a gyűjtőpontokra részt
vehetett a jótékonysági akcióban. A CVSE
labdarúgói kezdték meg Mikulás futást, az
edzésről készült videót is megosztották, de
többek között részt vettek a sportegyesüle-
tek közül az akcióban a vízilabdás és kézi-
labdás lányok, Fit-kides lányok, a Kett -
lebellesek, de még a karanténban lévő Ceg-

lédi KKSE tagjai is. A városban széles kört
mozgatott meg a jótékonykodás e formája: a
katolikus óvoda nagycsoportosaitól, a Gyü-
mölcskutató Intézet munkatársain át és a
hajléktalanszálló lakóiig, sportos magánsze-
mélyek és családok járultak hozzá hogy a
rászoruló gyerekeknek szebb legyen a kará-
csonyuk.

Rendhagyó módon tartották meg
Cegléden a hagyományos Mikulás-fu-
tást, amelynek nemcsak a mozgás, de
a jótékonykodás is kiemelt célja. 

n
Mikulás-futás 

CEKK-győzelmek 
SŰRŰ A DECEMBERI PROGRAMJA a VBW
CEKK Ceglédnek. Ebben a hónapban nyolc
bajnoki mérkőzést kell játszaniuk, melyből
kettőt a múlt héten rendeztek meg. Kedden a
PINKK Pécs csapatát fogadták az Elefánt
Kölykök, szombaton pedig Szekszárdra lá-
togattak. A Cegléd leállás, karantén és sérü-
lések után győzelemmel tért vissza.
VBW CEKK Cegléd – PINKK-Pécsi 424 68-59 
ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–VBW CEKK CEGLÉD 94 – 83 



Legyőztük a Ferencvárost
A KOMLÓ ELLENI JÁTÉK A MÚLT HÉTEN
megmutatta, habár nem tudtunk nyerni, de
tud küzdeni a Ceglédi KKSE. Most Cegléd
a Ferencváros csapatát fogadta. 
A mérkőzés első gólját a Fradi dobta, de a 3.
percben már egyenlített a Cegléd Pásztor
Ákos góljával. A 9. percben 2-2 volt az
eredmény, ahol a Cegléd sikeresen dobott és
a vendéget fel is zárkóztak. Ez a 17. percig
tartott ki, ahol a szép védések és gólok do-
bása miatt a Cegléd átvette a vezetést. 13-9
volt az eredmény a félidőben.
A második félidőben a Cegléd lendülete
megmaradt, törtek előre, de hamar behozták
a vendégek a lemaradást. A 38. percre ki-
egyenlítettek.
Innen fej-fej mellett halad az állás, 1 gól ele-
jéig a Fradi átvette a vezetést, de gyorsan
kontrázott a Cegléd. A 47. perctől a Cegléd

meg tudta tartani az előnyét a mérkőzés vé-
géig. A végeredmény 26-24. Így a Cegléd
sikeresen szerzett 2 pontot.
Eredmény: CEGLÉDI KKSE-FTC 26-24 (13-9)

Újra karanténban kézisek
A HÉTVÉGI EGER CEGLÉD MÉRKŐZÉS elma-
radt, mert a ceglédi csapat 1 játékosa és 1 stáb-
tagja pozitív koronavírus tesztet produkált. „A
csapat hatósági karanténba vonult. A kézilab-
da szövetséget és az Eger csapatát tájékoztat-
tuk.” – tájékoztatott a Ceglédi Kézilabda Klub.
Mint ismert november elején egyszer már
megjelent a koronavírus a kézilabdásoknál, ak-
kor hat személynek lett pozitív a koronavírus
tesztje, ezért felfüggesztették az edzéseket is.

Ceglédi kézilabdatehetség
az élvonalban

A CEGLÉDI KKSE U14-ES CSAPATÁNAK tag-
ja Varga Levente is bekerült a Magyar Kézi-

labda Szövetség Tehetség-
gondozó Programjába.
„A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Tehetség Programja
egy olyan lehetőség, amely
a sportágban lévő tudás-
anyag és társadalmi kap-

csolatok felhasználása révén segíti az ifjú
sportolókat karrierjükben és tanulásukban
egyaránt. A Tehetséggondozó Program több,

egymástól külön-
álló, de egymás-
sal együttműködő
fejlesztő elemből
áll. Levente a te-
rületi szakfelü-
gyelő javaslata
alapján vett részt
közel 500 sporto-
lóval a kiválasz-
tón, és innen si-
került bekerülnie
a programba.” –
számolt be az
egyesület a kö-
zösségi oldalán. 

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Újra dobogón a Cápák
A NŐI KÉZILABDA NB II. 9. FORDULÓJÁBAN
ideiglenes hazai pályáján Abonyban fogadta
a Ceglédi Kék Cápák felnőtt csapata az Alba
Fehérvár KC U22 korosztályát. A kiélezett
mérkőzésen a második játékrészben 5 góllal
is el tudtak lépni a Cápák, amelyből az izgal-
mas végjáték után kettő is megmaradt. Meg-
érdemelt ceglédi győzelem született, amivel
a Cápa lányok visszaléptek a dobogóra, így a

serdülőkkel és az ifistákkal ismét három Cá-
pa korosztály áll érmes helyen.
Ceglédi Kék Cápák – Alba Fehérvár KC U22 29 – 27 ( 15 – 15 )

A JÁRVÁNY HELYZET MIATT A FELNŐTT és az
ifi meccseiket is halasztani kellett a Ceglédi
Kék Cápáknak, így a hétvégén csak a serdü-
lőik játszottak bajnoki mérkőzést. A Cápa lá-
nyok vasárnap ideiglenes hazai pályájukon
Abonyban fogadták a dobogóra igyekvő Érd
csapatát. A kék-sárgáknak mindenképpen

nyerniük kellett,
hogy életben tart-
sák érmes remé-
nyeiket, ennek
megfelelően kivá-
lóan küzdöttek,
m a g a b i z t o s a n
nyertek, a tabella
negyedik helyén
tartva vendégei-
ket.  
Ceglédi Kék Cápák – Érd
28 – 20 ( 17 – 8 )
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Mégis játszhat 
a ceglédi csapat

EGY NAPIG ÚGY TŰNT, AZ NB III Keleti cso-
portjában játszó, „amatőr besorolású” ceglé-
di labdarúgó csapat számára véget ért a jár-
ványügyi korlátozások miatt a bajnokság. A
klub erről közleményt is közreadott az olda-
lán, amit egy nap múlva visszavontak. Más-
napra ugyanis kiderült, mégis folytatódhat-
nak az alacsonyabb osztályú bajnokságok….
A Magyar Közlönyben megjelent hivatalos
rendelet szerint miközben általánosan a gyü-
lekezés és a csoportos sportolás, így a sza-
badidős foci is tilos, a hivatalos rendelet le-
hetőséget biztosít a versenyszerű sporttevé-
kenység – nézők kizárásával történő – foly-
tatására. A szövetség hangsúlyozza, hogy
amíg a hatósági szabályok – bár szigorú kor-
látozás mellett, de – engedik az edzések és
mérkőzések megtartását, az MLSZ a csapa-
tok kérését figyelembe véve dönt a bajnok-
ságok folytatásáról. 

Három pontot hozott 
a Mikulás

AZ ÉV UTOLSÓ BAJNOKI MÉRKŐZÉSÉN a bajnok-
ság élmezőnyébe tartozó Füzesgyarmat csapatát
fogadta a Cegléd és nagyon fontos lett volt a
pontok itthon tartása, így ennek szellemében
zajlott a mérkőzés. Több helyzet után a 39. perc-
ben sikerült megszerezni a vezetést és megma-
radt a félidőre az egy gólos előnyünk. A máso-
dik félidőben a Füzesgyarmat egy sebességi fo-
kozattal fentebb kapcsolt, nagy volt rajtunk a
nyomás, ami sajnos az 57. percben egy szöglet
után góllá érett. 1:1
A gól után sem változott a játékképe, a vendé-
geknek komoly lehetőségei voltak, de álltuk a
sarat. A hajrába fordulva újra megszereztük a
vezetést. A 82. percben szögletet végezhettünk
el, a labda Papp elé keveredett, aki a kapuba
passzolt. 2:1 Az utolsó 10 perc plusz a 3 perc
ráadás izgalmas volt, sok szabálytalansággal,
vendég próbálkozásokkal, de szerencsére ven-
dég gól nélkül. Ceglédi VSE – Füzesgyarmati SK 2:1



Tájékoztatás
Fizetőparkolók használata
TÁJÉKOZTATÁS A FIZETŐPARKOLÓK üzeme-
lésének szüneteltetéséről és a Fizetőparkolók
használatához szükséges 70 éven felüli in-
gyenes 2021. évre szóló technikai bérletek
regisztrációjával kapcsolatosan:
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Cegléd Város
Önkormányzata a fizetőparkolók előírásairól
szóló 13/1999. (V.1.) Ök. rendelet egyes rendel-
kezéseinek, a veszélyhelyzet idején alkalmazan-
dó védelmi intézkedések alapján történő alkal-

mazásáról szóló 37/2020.
(XI.12.) Önkormányzati ren-
delete értelmében a Fizetőpar-
kolás 2020.11.04-től Cegléd
területén a Veszélyhelyzet vé-
géig szünetel, azaz díjmentes.

A rendelet alapján, a Veszélyhelyzetet meg-
előzően megvásárolt bérletek érvényessége
a Veszélyhelyzet időtartamával meghosz-
szabbodik, mely bérletek technikai bérletek
formájában kerülnek rögzítésre.
Tájékoztatjuk továbbá 70 éven felüli Ügyfe-
leinket, hogy a Cegléd területén lévő fizető-
parkolók használatához szükséges 70 éven
felüli ingyenes, 2021. január 01-től érvényes
technikai bérletek rögzítése 2020. december
01-től, a vírushelyzetre való tekintettel, idén
telefonos regisztrációval történik.
Kérjük, hogy a telefonon történő regisztráci-
ót ügyfélszolgálati időben hétfőtől-csütörtö-
kig 13:00 órától – 15:00 óráig, pénteken
09:00 órától – 11:00 óráig tegyék meg, a
06/53-505-241-es telefonszámunkon.
2020. december 28 - december 31-ig az ügy-
félszolgálat szünetel, 2021. január 04-től
ügyfélszolgálati irodánk a normál ügyfél-
szolgálati rendben újra elérhető lesz.
Megértésüket és türelmüket megköszönjük!

VÁRVAG Nonprofit Kft.”

Év végi vízilabda sikerek
A HÉTVÉGÉT IDEGENBEN KEZDTÉK csapa-
taink. A szombati napon délután a
Budapest Serdülő bajnokságban szereplő
csapatunk a Sporliget S.E vendégeként
ugrott a budapesti Császár-Komjádi
Sportuszoda medencéjébe, még felnőtt
csapatunk a Hajós Alfréd uszodában sze-
repelt kora este a Neptun VSC ellen. 
A SERDÜLŐ BAJNOKSÁGBAN fegyelmezett
játékkal és jó kapusteljesítményekkel ma-
gabiztos győzelmet aratunk.
Eredmény: Sportliget S.E. – Ceglédi VSE  3:12
A FÉRFI OB1/B CSAPATUNK találkozóján
végre jobban működött a védelem és a
helyzet kihasználásban is sikerült felja-
vulni, így sikerült legyőzni egyik direkt
riválisunkat, akik csak egy ponttal voltak
mögöttünk. 
Eredmény: Neptun VSC – Ceglédi VSE 11:17
A HÉTVÉGE FOLYTATÁSAKÉNT vasárnap
hazai környezetben fogadta országos fiú
utánpótlás bajnokságban szereplő gyer-
mek, serdülő, ifjúsági csapatunk a Duna -
kanyar Waterpolo csapatát.
Eredmények: 
Gyermek: Ceglédi VSE – Dunakanyar Waterpolo 11:13
Serdülő: Ceglédi VSE – Dunakanyar Waterpolo 9:13
Ifjúsági: Ceglédi VSE – Dunakanyar Waterpolo 13:12
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