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MÁRCIUS 19. ÉS 22. KÖZÖTT BUDAPESTEN, a BOK-csarnokban
rendezik a birkózók európai olimpiai kvalifikációját. Négy
kvóta már biztos, köztük két ceglédi büszkeségé: kötöttfogás-
ban Lőrincz Tamás 77 kilogrammban és Lőrincz Viktor 87 ki-
logrammban szerezte meg helyét az olimpiai csapatban.
Eddig sem volt egyszerű, de ennyire nehéz talán még sosem volt ki-
jutni egy ötkarikás játékokra birkózásban, mint most! Kedvező hely-
zetből várja viszont a magyar birkózás Tokio-t, nemcsak amiatt, hogy
a piros-fehér-zöld színeket képviselő sportolók számára nagy előnyt
jelent, hogy a márciusi, európai zónaversenynek Budapest ad otthont.
De azért is, mert a tavalyi kvalifikációs világbajnokságon négy kvótát
szerzett Magyarország, így van esély arra, hogy a rióihoz hasonlóan
nyolcfős legyen a csapat. Az ötkarikás kvalifikáció szigorítása óta a
sportágban szinte alig változott az olimpiára vezető út. Mindig a játé-
kokat megelőző év vb-je az első kvótaszerző viadal, majd az olimpia
évében rendezik meg a további kvalifikációs versenyeket. Mivel azon-
ban a birkózás is a vesztesei közé tartozik a 2020-as játékokat érintő
létszámváltoztatásoknak – 56-tal kevesebb birkózó léphet majd sző-
nyegre Tokióban, mint Rióban –, ezért a kvótaszerző versenyek száma
is csökkent. A magyarok vb-szereplése így még értékesebb, mivel a
nur-szultáni remek eredmények után a kötöttfogásúak között Lőrincz
Tamás 77 kg és Lőrincz Viktor 87 kg, illetve a szabadfogásúak között
65 kg Muszukajev Iszmail, valamint a nők 62 kilogrammos súlycso-
portjában Sastin Mariannának már nem kell küzdeni a helyekért.
Legyünk minél többen! A belépés díjtalan! Hajrá, magyar birkózás!
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A nyomda ügyvezetője
A VERSENY HIVATALOS PROGRAMJA

Március 18. (szerda)
1700–1800 Sorsolás mindhárom szakágban

Március 19. (csütörtök)
0830–0900 Mérlegelés szabadfogásban
1100–1500 Selejtező mérkőzések szabadfogásban
1715–1745 Megnyitó ünnepség
1800–2000 Elődöntő mérkőzések szabadfogásban
(Tokió 2020)

Március 20. (péntek)
0830–845 Mérlegelés szabadfogásban
0845–915 Mérlegelés női birkózásban
1100–1400 Selejtező mérkőzések női birkózásban
1100–1400 Vigaszági mérkőzések szabadfogásban

1600–1745 Bronz és döntő szabadfogásban
1800–2000 Elődöntő mérkőzések női birkózásban
(Tokió 2020)

Március 21. (szombat)
830–845 Mérlegelés női birkózásban
845–915 Mérlegelés kötöttfogásban
1100–1530 Selejtező mérkőzések kötöttfogásban
1100–1530 Vigaszági mérkőzések női birkózásban
1600–1745 Bronz és döntő női birkózásban
1800–2000 Elődöntő mérkőzések kötöttfogásban
(Tokió 2020)

Március 22. (vasárnap)
830 – 845 Mérlegelés kötöttfogásban
1645–1745 Vigaszági mérkőzések kötöttfogásban
1800–2000 Bronz és döntő kötöttfogásban
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Megjelent a Dél-Pest
Megyei Panoráma

KÜLÖNLEGES ÖRÖMHÍR KIADÓNK ÉLETÉBEN,
hogy a XIV. évfolyamában járó Ceglédi Panorá-
ma kiadója 2020 márciusától Nagykőrös –
Abony – Csemő – Jászkarajenő – Kocsér –
Kőröstetétlen – Nyársapát – Törtel – Újszil-
vás településeken jelentet meg új havilapot
nyomtatásban Dél-Pest Me-
gyei Panoráma címmel. Az
ingyenes hiánypótló kiad-
ványban 20 ezer példányban
az említett települések lakóit
érintő-érdeklő híreket és hir-
detéseket osztjuk meg. On-
line oldalunk 2017 januárjától
már „Dél-Pest Megyei Panoráma” címmel mű-
ködött, de most nyomtatásban is eljuttatjuk a hí-
reket minden postaládába, erősítve a térség in-
formációáramlását, a települések kapcsolatát és
a vállalkozások gazdasági erejét. Ahogy már a
ceglédi olvasók megszokhatták, az újság első

harmadában hírek, má-
sodik rovatos részben
kulturális, tudományos
életről interjúk, prog-
ramajánlók találhatók,
majd az újság utolsó
lapjain a sportélet hí-
rei kerülnek. Ajánljuk
olvasóink figyelmébe
Facebook oldalunkat,
és weboldalunkat,
melyeken napi 5-10
friss hír, fotóalbu-

mok kerülnek megosztásra.
Kérjük Önöket, ha környezetükben érdekes hír-
ről, sportsikerről, programról szereznek tudo-
mást, vagy csak van egy szép fotójuk, közérde-
kű írásuk van, bátran osszák meg velünk, öröm-
mel fogadjuk olvasóink írásait, észrevételeit az
info@cegledipanorama.hu email címre.
A lap közérdekűsége miatt minden korosz-
tály számára kedvelt olvasmány, így ideális
felület a térség lakóit hirdetésekkel megszó-
lító vállalkozások számára is. Elérhetősége-
inken várjuk a hirdetők megkeresését is!

KRIZSÁN ERVIN kiadó

Utazás Kiállítás
A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN Cegléd is-
mét részt vett február 27 és március 1 között
a 43. Utazás kiállításon. A Hungexpo Vásár-
központban tartott kiállítás belföldi díszven-
dége Eger, a külföldi Olaszország volt. Idén
egyébként 40 ország több mint 250 kiállítója
mutatja be desztinációit, szolgáltatásait és ter-
mékeit. Magyarország első számú turisztikai
kiállítása, amely nemcsak a következő szezon
kínálatát és trendjeit mutatja meg, hanem – a
nyitónapon – egy helyre hozza a hazai turisz-
tikai szakma krémjét. A kiállítás négy napja
alatt a látogatók inspirációt gyűjthettek kö-
zelgő utazásaikhoz, megismerhették a külön-
böző országok kultúráját és ízeit.

Épül a kosárcsarnok
ÓRIÁSI BETONELEMEKBŐL ÉPÜL az új ceglédi
kosárlabda csarnok váza a Várkonyi iskola
mellett. A 800 fő befogadására alkalmas csar-
nok az egyesület forrásaiból, TAO-támoga-
tásból, lengyel-magyar együttműködéssel
épülhet meg.
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Ceglédi rejtélyek
A CEGLÉDI TÖRTÉNELEM REJTÉLYEIRŐL rán-
totta le a leplet február 28-án a Kaszinóban
a Ceglédi Lokálpatrióta Klub Egyesület első
rendezvényén Reznák Erzsébet. A Kossuth
Múzeum igazgatója többek közt beszélt a
Cegléd név és címerünk eredetéről és Dózsa
György ceglédi szerepléséről is.

A ceglédi laktanyák
története

DR. JÓJÁRT GYÖRGY NYUGDÍJAS gyermek-
gyógyász és amatőr helytörténet kutató már
több ceglédi történelmi eseménnyel kapcso-
latos művet írt, amelyekről lapunk is beszá-
molt. A kiadványok elérhetőek a Városi
Könyvtár gyűjteményében is.
„Most a laktanyák történetét kutatom, több-
ször használom a könyvtárban a helytörté-
neti gyűjteményt. Most a Cegléd és Vidéke
1884-es évfolyamában keresgélek, gyűjtöm
az anyagot” – mondta Jójárt doktor, amikor
lencsevégre kapták a könyvtár munkatársai.
Erről az intézmény a facebook oldalán szá-
molt be.

Érettségi tétel
Patkós Irma

SZÁZHÚSZ ÉVE SZÜLETETT PATKÓS IRMA
színésznő, aki 1900. március 8-án, a ceglédi
Hollós utcában látta meg a napvilágot. Éle-
tének utolsó időszakát ugyanitt, utcabeli ott-
honában töltötte. Az évtizedekig komoly
népszerűségnek örvendő operettprimadonnát
nemcsak Cegléden, de az egész országban
kedvelték – írja a szoljon.hu.
- Patkós Irma legnagyobb sikereit a Szegedi
Nemzeti Színházban érte el. A második világ-
háború után pedig a Madách Színház tagja
volt. Innen nyugdíjazták, míg végül a hatva-
nas évek elején visszaköltözött Ceglédre… –
mesélte a lapnak Reznák Erzsébet múze-
umigazgató és hozzátette a Kossuth Múzeum
tárlóiban nemcsak Patkós Irma, de férje
Sziklai Jenő színházigazgató személyes tár-
gyai is helyet kaptak.
A cikk kitér arra is, hogy Cegléden van arra
lehetőség, hogy az érettségi tételek között
szerepeljen egy környékbeli sajátosság is,
ezek között évek óta szerepel Patkós Irma.

Csocsóbajnok a gimiben
FEBRUÁR 14-ÉN AZ ÖTSZÖRÖS VILÁGBAJNOK
és többszörös magyar csocsóbajnok Koncz
Petra volt a gimnazisták vendége. Koncz Petra
egy rövid bevezető után különböző trükköket
is bemutatott a diákoknak. Ezután pedig ki is
lehetett hívni a bajnokot egy meccsre.

Fotó: Kisfaludi István



> 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

Tiszán innen- Dunán túl
A TÁNCSICS ISKOLA EÖTVÖS TÉRI épületében tartották meg a „Tiszán innen- Dunán túl” Pest
megyei népdaléneklési versenyét február 28-án pénteken délután. A diákok egyéni és cso-
portos produkcióval is készülhettek. Majdnem kétszáz résztvevője volt a megyei döntőnek,
a zsűri arany, ezüst és bronzminősítésekkel díjazta az énekeseket.

A kommunizmus
áldozataira emlékeztek

A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRA
emlékeztek február 25-én a Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziumban. Köszöntőt
Csáky András polgármester mondott. A
résztvevők megtekintették a CSZC Közgaz-
dasági és Informatikai Szakgimnáziuma ta-
nulóinak emlékező műsorát, majd a gulyás-
kommunizmus eltitkolt valóságáról, az or-
szág gazdasági kizsákmányolásáról beszélt a
Magyarságkutató Intézet munkatársa, Dr.
Borvendég Zsuzsanna történész.
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Paks II. ismeretterjesztő kamion
CEGLÉDEN ÉS NAGYKŐRÖSÖN IS LÁTOGATÁST tett a Paks II kamion. Az interaktív tájékoztató kami-
on egy guruló bemutatóterem, amelyen látványos eszközök segítségével lehet megismerkedni az
atomenergiával. A kiállítás az országot járva házhoz viszi az információt a nukleáris energia hazánk-
ban betöltött szerepéről, a paksi atomerőműről, illetve az új blokkokkal kapcsolatos munkákról. CTV

Adomány a kórháznak
HÚSZ ZSEBRÁDIÓT ADOMÁNYOZTAK A TOLDY
Ferenc kórháznak az önkéntes beteglátoga-
tók Ágostné Cséri Gabriella kórházi
lelkigondozó segítségével.
„A zsebrádiók krónikus osztályra (Krónikus
Belgyógyászat), valamint olyan aktív fekvő-
beteg osztályokra kerültek, ahol a betegek
hosszabb időt is eltölthetnek állapotuktól
függően (Sebészet, Belgyógyászat, Kardioló-
gia, Kardiológiai Őrző). A betegek közérzet-
ének javulását, lelki feltöltődését segíti, se-
gítheti a rádió a betegágyon.” – köszönte
meg a kórház az adományt.

Forrás: Toldy Ferenc kórház facebook oldala

Elismerés az ápolónak
MINISZTERI DICSÉRETRŐL SZÓLÓ OKLEVELET
vehetett át Kecskeméti Ferenc a ceglédi
Toldy Ferenc kórház pszichiátriai osztályá-
nak ápolója. „Kecskeméti Ferenc 1971. óta
dolgozik a ceglédi kórházban, 1974. óta a
pszichiátriai osztályon. Kimagasló szakmai
tudásával, el-
hivatottságá-
val korán ki-
vívta felette-
sei elismeré-
sét. Nagy
munkabírás-
sal és jó szer-
vező kész-
séggel végzi
mindennapi
m u n k á j á t ,
feladatait ma-
gas színvonalon látja el, rátermettsége lehe-
tővé teszi új feladatok befogadására. Évtize-
dek óta hasznos tagja a Psychiatriai Osztály-
nak, lelkiismeretesen, felelősségteljesen lát-
ja el a munkáját, jó a humora, a közösségi
élet központi szereplője.” – szólt a kitünte-
tett méltatása.

Forrás: Toldy Ferenc kórház facebook oldala

Fotó: Krizsán E
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Kéttannyelvű osztály indul
ÚJ TÍPUSÚ OSZTÁLY INDUL SZEPTEMBERTŐL
a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolá-
ban. Rimóczi Gábor az intézmény vezetője
elmondta: a két tanítási nyelvű osztályba már
zajlanak a szintfelmérők és elbeszélgetések.
- A két tanítási nyelvű osztályban az idegen
nyelv órák mellett, angolul tanítunk majd há-
rom másik tantárgyat is, ezek a rajz, az ének és
a testnevelés. Emellett új tantárgyként célnyel-
vi civilizáció néven egy texas-i vendégpedagó-
gus segítségével a gyerekek anyanyelvi beszél-
getési órákon vesznek részt. Az egyébként tör-
ténelem szakos amerikai tanár a két ország pe-
dagóguscsere programja révén költözik
Ceglédre. – adott tájékoztatást az igazgató, aki
elmondta, régi álma a kéttannyelvű osztály
megvalósítása, de idén végre elindul a nagy ér-
deklődésre számot tartó új oktatási forma.

Ceglédi Cipõgyár Mintaboltja

Cegléd,
Fûtõház u.11.
alatt várja

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

GYÁRI ÁRON!

Munkacipõ

Sportcipõ

Utcai cipõ

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

Épül a berceli autista ház
SZÉPEN HALAD A BERUHÁZÁS, NYÁRRA el is
készül a ceglédberceli autista ház a település
és a ceglédi tankerületi központ összefogásá-
nak köszönhetően. Korábban Cegléden a Lö-
vész utcában működött Autista Ház, amely
azonban az óvodabővítés miatt megszűnt.
Ceglédbercel Önkormányzata felajánlotta a
korábban óvodaként és bölcsődeként működő
ingatlanját a célra, mely homlokzati, energeti-
kai és teljes nyílászáró felújítást, valamint bel-
ső átalakítást követően várja új funkcióját. Így
a tervek szerint 2020. szeptember 1-jén meg-
kezdődhet az oktatás az új helyszínen.

Rendhagyó irodalomóra
NYÁRY KRISZTIÁN ÍRÓ, IRODALOMTÖRTÉNÉSZ,
könyvkiadó, a kortárs próza egyik alakja volt a
vendég február 18-án a gimnázium dísztermé-
ben. Az írónak egy tucat könyve jelent meg ne-
vezetes irodalmi és történelmi személyiségek
életének és szerelmeinek történetéről, mint az
Így szerettek ők és az Életemnél is jobban.
Nyáry Krisztián többek között írók, költők meg-
ismertetésével is szeretné közelebb hozni az iro-
dalmat a diákokhoz. A rendhagyó irodalomóra
folyamán dr. Bárdos Dóra kérdezte az írót. A di-
ákok és a pedagógusok minden kérdésre frap-
páns, olykor meglepő válaszokat kaptak. A ren-
dezvényt a Ceglédi Városi Könyvtár szervezte.
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Fatal Error a döntőben
ÚJRA SIKERES TÉVÉS SZEREPLÉSEN VAN TÚL a
Fatal Error. A ceglédi fiatalok által alapított
együttes továbbjutott A Dal 2020 első válo-
gatóján a döntőbe Néma című dalukkal. A
Dal győztese idén 75 millió forint összértékű
nyereménnyel építheti tovább zenei karrierjét.
„Egészen hihetetlen a dolog, mert hallottuk a
többi előadó produkcióját, és az esélytelenek

nyugalmával jöttünk be.” – mondta a műsor
után a Fatal Error frontembere. Az akusztikus
elődöntőre áthangszerelték a dalukat, mint
mesélték, így még nagyobb élmény volt szá-
mukra a második kör. A Fatal Error egy ceg-
lédi srácokból verbuválódott alternatív rock–
metal zenekar, amit 2011-ben alapított Balázs
Mihály és Balázs Miklós. Országos ismertsé-
get A Dal 2019 során szereztek. A műsorban
a Kulcs című dalukkal vettek részt.

Hobo Ludens
MÁRCIUS 1-JÉN A PETRIK G BAND vendége-
ként lépett fel a ceglédi George Pal film-

színházban tartott rendhagyó előadói esten
Földes László Hobo, aki február 13-án ün-
nepelte a 75. születésnapját. Az esemény ne-
vét Hobo könyve ihlette, amely szövegeit
tartalmazza és amelyből az este folyamán
többet hallhatott a közönség dr. Petrik Gábor
és csapata megzenésítésében.
A Hobo Blues Band ikonikus frontembere, a
Kossuth-díjas Földes László, azaz Hobo, je-
lenleg a Nemzeti Színház tagjaként végzi
szuggesztív alkotói tevékenységét, a blues ze-
ne és az irodalom elkötelezett és autentikus
prókátoraként, a 70-es éveit taposván is fan-
tasztikus energiákat mozgósítva. A ceglédi es-
ten Hobo versekkel, dalokkal, Nagy Dénes
homokrajz animációkkal, a Petrik G Band pe-
dig zenével járult hozzá a közös „játékhoz”.

Fotó: Kisfaludi István
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Télűzés
A CEGLÉD TÁNCEGYÜTTES SZERVEZÉSÉBEN
ősi, pogány hagyományokat elevenítettek
meg február 19-én Cegléden a Kossuth té-
ren: egy kiszebábot égettek el. A Kossuth
Művelődési Központnál gyülekeztek gye-
rekek és szülők, hogy a régi népszokást fel-
elevenítsék. A babona szerint ilyenkor, a
farsangi időszakban a báb égetése megsza-

badítja az embereket minden bajtól és elűzi
a telet. A gyermekek kiszebabát készítettek
és zajkeltő eszközöket hoztak, mellyel egy
nagy kör megtétele után a térre vonultak.
Vonulás közben hangosan csattogtak, zö-
rögtek, kiabáltak, hogy elűzzek a telet. A
Kossuth térre érve meggyújtották a szalma-
bábút, elhamvadásáig táncoltak és tavasz-
köszöntő dalokat énekeltek.

Forrás: Iránycegléd

Mentőkutyák az áruházban
MENTŐKUTYÁS ÖNKÉNTESEKKEL találkoz-
hattak február 29-én a Malomtó-szél egyik
áruházában vásárlók. A Kutyákkal az Életért
Alapítvány képviselői az 1 %-os kampány
keretében látogattak Ceglédre, ahol egyéb-
ként rendszeresen megfordulnak munkájukat
népszerűsíteni, hiszen rendszeresen kérik fel
őket a hatóságok éles személykeresésre is
ebben a térségben. Szabó Norbert nyolc éve
önkénteskedik az alapítványnál, amely sze-
mélykereső kutyák kiképzésével, tréningben

tartásával és vizsgáztatásával foglalkozik.
Beszélgetésünk során kiderült, hogy
Magyarországon főként három különböző
feladatra alkalmaznak mentőkutyákat. – A
nyomkövető kutya a keresendő személy által
hátrahagyott szagminta alapján keresi meg az
eltűntet, vagy elhagyott tárgyait. A területku-
tató és romkutató kutyák nem egyéni szagot
keresnek, hanem az ember szagát. Bárkit ké-
pesek megtalálni és hangos ugatással jelezni
szabad terepen és romok alatt egyaránt.

Targoncavezetőket, operátorokat
keresünk Biatorbágyi logisztikai céghez

3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Keresünk továbbá Üllőre

targoncavezetőket
2 műszakos munkarendbe, valamint Vecsésre

csomagszortírozót
4-6 órás munkarendbe.

Céges busz: Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa 
irányából megoldott.

Felvételi: 2020. március 17. kedd, 14.00 óra,
Cegléd, Kossuth tér 5/a, Művelődési Ház.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 70 342 1653

Fotó: Kisfaludi István

Fotó: Farkas Zsolt
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Villamosroncs Abonyban
AZ ABONY.HU ADOTT HÍRT ARRÓL, HOGY isme-
retlen elkövetők egy villamos darabjait szállítot-
ták az abonyi erdőbe. Az eset felkeltette az or-
szágos média figyelmét is. ATV2-nek a helyszí-
nen Pető Zsolt polgármesterrel készült riportja a
Tényekben lesz látható. Az abony.hu informáci-
ói szerint az ügyben rendőrségi eljárás is indult.
„Ismeretlen elkövetők kaptak szét egy villa-
most és a mellékterméket, amit vélhetően
már nem tudtak értékesíteni fémként, nemes
egyszerűséggel kidobták az erdőbe! Mond-
hatnánk azt, hogy ilyen nincs, de mégis
van!” – írta a hírportál. Az esetet vadászok
fedezték fel és fotózták le a környéken nem
mindennapi látványt nyújtó, több kupacban
elhelyezett villamosajtó-részeket.

Fa gyulladt ki fiatalítás
közben

A VÁROSBAN TÖBB PONTON VÉGEZ a Várvag
Kft. fasori fiatalítási munkálatokat, többek
között a Szolnoki úton is. Február 24-én fa-
vágás közben a láncfűrész lánca annyira fel-
melegítette a faforgácsot, hogy az meggyul-
ladt. A szakemberek két poroltóval próbálták
eloltani a tüzet, de nem sikerült, ezért a Ceg-
lédi Hivatásos Tűzoltók segítségét kérték,
akik eloltották a lángokat. A Várvag Kft.
úgy döntött, hogy a fa nem biztonságos,
ezért a kivágás mellett döntöttek, hogy ké-
sőbb ne okozzon balesetet. A tavaszi fasori
munkálatok miatt félpályás útlezárásokra
kell számítani.

Tűzoltógyakorlat
A CEGLÉDI TOLDY FERENC KÓRHÁZBAN tar-
tottak gyakorlatot a ceglédi hivatásos tűzoltók
február 20-án. A feltételezés szerint egy ma-
gatehetetlen tetőn rekedt embert kellett men-
teniük különleges eszközök segítségével. A
magasból-mentő jármű kosarára rögzített spe-
ciális hordágy használata szerencsére nem
mindennapi. Azonban a gyorsabb és hatéko-
nyabb mentés érdekében szükség van az ilyen
jellegű szakfelszerelésekre is. A Ceglédi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság rendszeresen
tart különböző gyakorlatot a hivatásos tűzol-
tók számára. Fontos, hogy ilyen és ehhez ha-
sonló gyakorlatok keretében felkészüljenek a
szakemberek, akár a nem várt helyzetekre is.

Fotók: Farkas Zsolt



Ittas sofőr
ITTAS CEGLÉDI SOFŐR OKOZOTT BALESETET
február 29-én személyautójával az M4-es út
Budapest felé vezető oldalán Albertirsánál,
ahol egy kamionnak hajtott, miután előzés
közben elvesztette uralmát járműve felett. A
kamion – azért, hogy a nagyobb balesetet el-
kerülje – erősen fékezett és a nagy súlyú
megrakott tehergépjármű a sávelválasztó
szalagkorlátnak ütközött és azt át is szakí-
totta. A Budapest felé vezető sávokon leállt
a forgalom, a rendőrség Ceglédbercelnél te-
relte le a járműveket az M4-es autóútról és
leghamarabb Pilisnél lehetett visszatérni.

Fotók: Farkas Zsolt

Halálos kamion baleset
HALÁLOS KIMENETELŰ BALESET TÖRTÉNT
február 21-én péntek este az M5-ös 405-ös
lehajtójánál, ahol a szalagkorlátot átszakítva
az oldalára borult egy kamion az autópálya
Budapest felé vezető oldalán az újhartyáni
lehajtónál. A fül-
kébe szorult sofőrt
a ceglédi és a da-
basi hivatásos tűz-
oltók feszítővágó-
val és csörlő segít-
ségével szabadí-
tották ki. A kami-
on sofőrje olyan
súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a
helyszínen életét
vesztette. Infor-
mációink szerint a szerelvényen nem volt
műszaki vizsga, így rá sem kerülhetett volna
a Lajosmizséről szállított ásványvíz. A rend-
őrségi szemle és a műszaki mentés idejére
az újhartyáni kihajtót lezárták.
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Rendőrségi évértékelő
AZ ELŐZŐ ÉVBEN ELVÉGZETT ÉS AZ IDEI esz-
tendőre kitűzött rendőri feladatokról tartott
számvetést Pest megye rendőrfőkapitánya.
Dr. Nagy László r. dandártábornok köszöne-
tét fejezte ki a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság teljes személyi állományának a szol-
gálatteljesítés színvonaláért, a társszerveze-
tekkel, az önkormányzatokkal, a polgárőr-
séggel, a civil szervezetekkel és az oktatási
intézményekkel való együttműködésért.
A főkapitány hangsúlyozta: az ország legnépe-
sebb megyéjében az elmúlt tíz évben folyamato-
san csökkent a rendőri eljárásban regisztrált bűn-
cselekmények száma – tavaly a megye 13 rend-
őrkapitánysága közül nyolcban. Ráckevén a
2018. évi 1192-ről 434-re esett vissza a bűncse-
lekmények száma. Dunakeszin 32,9%-os (1206-
ról 809-re), Budaörsön 29,4%-os (1645-ről
1162-re), Szigetszenmiklóson 21,2%-os,
Nagykátán 19,4%-os, Érden 11,8%-os, Cegléden
9,6%-os, Monoron 3,4%-os volt a csökkenés. A

2018-as adathoz képest Szentendrén 0,1%-kal,
Dabason 0,6%-kal, Nagykőrösön 2,4%-kal
emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma.
A megyében a felderítési eredményesség tavaly
8,1%-kal emelkedett az előző esztendőhöz ké-
pest (41-ről 49,1%-ra). A kiemelten kezelt bűn-
cselekmények (emberölés, testi sértés, kiskorú
veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság,
önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos terjesz-
tői tevékenység, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás,
rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele)
száma tavaly 2,9%-kal csökkent. A rablások szá-
ma 22,9%-kal, a közterületen elkövetett bűncse-
lekmények száma 4,5%-kal csökkent. Tavaly öt
emberölés vált ismertté, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság munkatársai minden gyilkosság
gyanúsítottját elfogták.
A főkapitány a 2020. évre kiemelt jelentő-
ségű célként határozta meg a lakossággal, az
ügyészséggel, a bírósággal, a civil szerveze-
tekkel, és minden együttműködővel való
kapcsolat megőrzését, szorosabbá tételét.

Forrás: police.hu
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Nyársapáti gazdakör
A NYÁRSAPÁTI GAZDAKÖR TARTOTT fóru-
mot Nyársapáton február 28-án, ahol a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara tevékenysége
mellett a különféle agrártámogatási lehető-
ségek is szóba kerültek. A kb. 100 fő részvé-
telével lezajlott rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével, illetve előadóként is közreműkö-
dött Földi László országgyűlési képviselő,
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke, Velkei József, a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara Fővárosi és Pest
Megyei elnöke, Kerekes Zoltán, a NAK Fő-
városi és Pest Megyei igazgatója, Jakab Ta-
más, a MAGOSZ főtitkára, Obreczán
Ferenc, a MAGOSZ Pest megyei szervezet
elnöke, és a Takarékbank részéről dr. Kasler
György régióvezető.
Kis Miklós, Nyársapát község polgármeste-
re, a gazdakör elnöke köszöntője után a fó-
rum hivatalos részében mindegyik előadó a
gazdálkodókat érintő kérdésekről, a NAK
gazdákat segítő tevékenységéről, aktuális
feladatokról, a különböző támogatásokról,
pályázatokról, a hitelekről, a legújabb tech-
nológiákról tájékoztatta a gazdákat, majd
válaszoltak a fórum résztvevőinek kérdése-
ire. Kiemelten fontos a gazdák és a kor-
mány közötti rendszeres párbeszéd és
együttműködés, mert az agrárium fontos
szereplő a magyar gazdaság életében, hi-
szen a mezőgazdasági szektorban több mint
500 ezren dolgoznak országszerte. – hang-
zott el a fórumon. A gazdakör rendezvénye
vacsorával és vidám hangulatú, kötetlen be-
szélgetéssel zárult.

Átadják az Újszilvási Tan- és Sportuszodát
AZ ÚJSZILVÁSI ÖNKORMÁNYZAT EGYIK fő célja, hogy a helyi lakosság mozgási lehetősége-
it, sport tevékenységeit a legszélesebb körben biztosítsa. A kis település életében egy meg-
határozó és kiemelkedő beruházás, mikro térségi uszoda átadására kerül sor március végén.
Az intézményben 21x30 méteres versenymedence lett kialakítva, ami az úszás mellett al-
kalmas vízilabda mérkőzések lebonyolítására is, illetve legfőképp arra szolgál, hogy min-
den újszilvási és térségben élő gyermek megtanuljon úszni. Másodsorban a reggeli órákban
és a délutáni órákban lehetőség lesz majd a sportolásra a helyi és környékbeli úszóbérlete-
seknek, napi úszójegyet vásárlóknak. Terveik között szerepel még szinkronúszás, búvárok-
tatás bevezetése is.
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Felszólalás az Újszilvás-
Abony csomópontról

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
február 24-én napirend előtt felszólalt a Par-
lamentben az M4-es út további fejlesztésé-
vel kapcsolatban. A képviselő üdvözölte az
M4-es út megépítését.
„Az M4-es gyorsforgalmi út megépítése
Cegléd és a Dél-Pest megyei térség számára
régi célunk volt. Én mint a térség országgyű-
lési képviselője az elmúlt évtizedben több íz-
ben felszólaltam a Parlamentben és lobbiz-
tam a beruházás érdekében, de bevittem az
M4 ügyét mindenhová, ahol esélye volt arra,
hogy előre mozdítsam. A térség összes lakó-
ja és vállalkozása nevében országgyűlési
képviselőként köszönetet mondok a kormány-
nak, hogy erre a kiemelt fontosságú beruhá-
zásra hazai forrást biztosított.” – fogalma-
zott Földi László és hozzátette a beruházás
20 település 80 ezer állampolgárát érinti,
majd hangsúlyozta: további támogatást kér a
projekt fontos kiegészítéséhez.
„Az Abony irányában folytatott M4 esetében
a 3119 jelű csomópontban az M4-es útra tör-
ténő ráhajtás lehetőségének megteremtése
még nem megoldott, de szükséges. Javasla-
tunk az Újszilvás-Abony átívelő csomópont-
hoz, amit Czerván György és Petrányi Csaba
Újszilvás polgármestere is támogat: A cso-

mópont egyrészt megvalósítható a kialakítan-
dó pihenőhelyeken keresztül, másrészt a
3119-es és 3122-es utak és a szervizút össze-
kötésével.” – mondta a képviselő és hozzátet-
te a kezdeményezéshez csatlakozott Abony
Önkormányzata, annak érdekében, hogy
megóvja a várost a környezeti és forgalmi ter-
heléstől, de a Tápiómente térsége lakói és
vállalkozásai is igénylik ezt a csomópontot.

Miniszterelnöki egyeztetés
FEBRUÁR 27-ÉN FÖLDI LÁSZLÓ országgyűlé-
si képviselő a Dél-Pest megyében az elmúlt
időszakban megvalósult fejlesztésekről és jö-
vőbeni tervekről, lehetőségekről beszélgetett
Orbán Viktor miniszterelnökkel. Többek kö-
zött a Ceglédet érintő, térségi települések kö-
zötti kerékpárutak építéséről is egyeztettek.

Cegléden prémium minőségű
belvárosi társasházban

75-140 m2-es lakások
megvásárolhatók, leköthetők

- hőszivattyús hűtés-fűtés
- napelempark

- választható exkluzív
burkolatok, szaniterek

- elektromos, távirányítós redőnyök

Érdeklődni: 06/20 915-3389
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Kiengedték az előzetesből
TÖBB MINT EGY ÉV UTÁN KIENGEDTÉK a
börtönből azt a román állampolgárságú fér-
fit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a kislányá-
val szemben szexuális erőszakot követett el
Cegléden –írta meg a Blikk. A férfi mindvé-
gig tagadta a bűnösségét, állítása szerint a

sérüléseket, amelyekből a nőgyógyász meg-
állapította az erőszakot, egy több mázsás be-
tontömb okozta a kislány testén. A férfi vé-
dője elmondta a nyomozás lassan véget ér és
kiderül, hogy az édesapa ártatlan. Jelenleg a
feleségével van, és minden vágyuk, hogy új-
ra ők nevelhessék a kislányukat – tette hoz-
zá a védő. Néhány hete beszámoltunk róla,
hogy a nevelőszülőknél is folytatódott a kis-
lány kálváriája, ahol bántalmazták és éhez-
tették a rájuk bízott hét, többnyire zaklatás
miatt kiemelt gyermeket.

Rendőrségi razzia
CSAKNEM 200 RENDŐR 20 PEST és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei helyszínen ütött
rajta február 5-én a bűnözőkön egy hónapos
felderítő munka után. Pénz, drog, fegyver
került elő. 17 embert előállítottak és elren-
delték 10 gyanúsított letartóztatását. Őket
bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett
új pszichoaktív anyaggal visszaélés elköve-
tésével gyanúsítják. – írta meg a police.hu.
A rajtaütés helyszínein új pszichoaktív anya-
gokat, mérlegeket, tasakokat, kézbesítésre
váró, kábítószergyanús tartalmú csomagokat,
pénzt, fegyvert, mobiltelefonokat, okos esz-
közöket, nagy értékű autókat, órákat foglal-
tak le. Összesen hat ingatlant vettek zár alá,
de a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomo-

zó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala zá-
rolt bankszámlákat is és különböző értéktár-
gyakat foglalt le 60 millió forint értékben. A
gyanúsítottakkal szemben a további eljárást
a ceglédi kapitányság folytatja.

A nagykőrösi „kínaiak”
vietnamiak

A KORONAVÍRUS MIATT EGYRE TÖBB ázsiai üzlet
kénytelen kiírni az ablakaira, ajtajukra, hogy
nem kínaiak dolgoznak ott, megnyugtatva ezzel
a vásárlókat. Magyarországon eddig amúgy sem
tapasztaltak koronavírusos esetet, így nem kell
pánikba esni. De bejárta az internetet, hogy
Budapesten kiírták egy üzlet kirakatába, hogy vi-
etnámiak dolgoznak ott. Február 5-én az egyik
nagykőrösi üzlet ajtajára is kitették, hogy
Vietnám. – írta meg a nagykorosma.hu



z országban az előző heti 37 200
fővel szemben február 17-23.
között 38 900 fő fordult orvos-
hoz influenzaszerű tünetekkel. A
Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont adatai szerint a 8. héten tíz

megyében emelkedett, 4 területen nem vál-
tozott (Budapest, Békés, Győr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom megye) és
hat megyében csökkent (Bács-Kiskun, Fej-
ér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna,
Vas megye) az influenzás tünetekkel orvos-
hoz fordulók gyakorisága az előző héthez
viszonyítva.

„MÁR AKÁR CEGLÉDEN IS LEHET koronaví-
rusos beteg, helyben azonban nem végeznek
tesztet, tehát ezt nem a helyi háziorvosok ál-
lapítják meg. Az utóbbi héten napi szinten
akár 4-5-en jelentkeznek magas lázzal és kö-
högéssel egy-egy háziorvosi rendelésen, pe-
dig az influenza szezon lassan véget ér. A
háziorvosok a Szent László kórházba irá-
nyítják a gyanús tünetekkel jelentkezőket,
ahol el tudják végezni a tesztet.” – mondta
el lapunknak dr. Túri József háziorvos.
Minden szükséges tájékoztatást megkaptak
a háziorvosok és házi gyermekorvosok a
koronavírus-járvány megelőzéséhez szük-
séges teendőkről – közölte a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ (NNK) az MTI-vel.
Hozzátették: azt kérik, hogy ha valaki ko-
ronavírussal fertőzött területről érkezik
Magyarországra és magán tüneteket - láz,
köhögés, torokfájás, levertség - észlel, ak-

kor telefonon értesítse háziorvosát, vagy
hívja az NNK 06 80/277-455, illetve a 06-
80/277-456 zöldszámát. A központi eljá-
rásrend szerint a kézhigiénés szabályok
betartásán kívül, a sebészi orr-szájmaszk
használata bármely felső légúti megbete-
gedés esetén szükséges, függetlenül attól,
hogy felmerül-e az új koronavírus-megbe-
tegedés lehetősége.
Cegléden a Túri Poliklinikán négy kézfer-
tőtlenítőt állítottak be, kettőt a rendelőkbe,
kettőt a várótermekbe, ezek érintés nélkül
használhatók a betegek részére is.
- Ha valakinek 38 fok feletti láza van és szá-
raz köhögése, akkor gondolni kell a koro-
navírus fertőzésre is. Óvatosnak kell lenni
és a higiéniás szabályokat betartani, de pá-
nikra semmi ok. A tapasztalatok szerint a
fertőzött területeken a halandóság 2 % kö-
rüli, tehát jelenleg nem magasabb egy inf-
luenza járványnál. A mortalitási mutatók az
életkorral arányosan nőnek, különösen ve-
szélyeztetett az idősebb korosztály – tájé-
koztatott dr. Túri József.
A koronavírus pánik „mellékhatása” a fel-
vásárlási láz már Cegléden is érezteti hatá-
sát: több üzletben lisztet, cukrot már szinte
nem lehet vásárolni, de a vásárlók keresik a
kézfertőtlenítőket és fertőtlenítő kendőket is.

Átlépte a járványküszöböt az influen-
zaszerű tünetekkel orvoshoz forduló
betegek száma január 4. hetében.
Azóta folyamatosan növekszik a be-
tegek száma.
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Járványhelyzet

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

Tel.: 53/310-318
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lnökváltás, képviselői kérdések
és egyéb viszályok is tarkították
az év végét. A Czigle Egyesület-
be történő belépés részükről „ér-
dekházasság” volt. „Aztán menet
közben, már a kampány

végén is érződött, hogy ez nem ér-
dekházasság, hanem kényszerházas-
ság.” – mondta Fehér István.
A cikkből kiderül: a Czigle Egyesü-
letnek nincs ráhatása frakciója dön-
téseire, semmilyen megállapodás
nem volt arra vonatkozólag, hogy mi történik
a választások után. Menet közben program
ugyan készült, de azt közgyűlés soha el nem
fogadta. „A későbbiekben, ha kapcsolatot kell
teremteni a pártok között – az országgyűlési

választásokra – az egészen biztosan nem a
Cziglén keresztül történik majd, hanem a pár-
tok közötti megállapodás alapján.”
A városi költségvetést illetően Fehér István
elmondta, azért szavazták meg egyhangú-

lag, mert „ha tételesen megnézzük,
hogy egy utcában a csapadékvíz el-
vezetés megtörténjen, az nem politi-
kai kérdés. Azt az ellenzéknek támo-
gatnia kell, még ha a külső szemlé-
lők árulónak is kiáltanak ki minket
ezért. Mert ezzel a várost nem árul-

tuk el.” Hozzátette: „Azt gondolom, ha ezt a
költségvetést meg tudnánk valósítani – azo-
kat a tételeket is, amelyek most még kérdé-
sesek –, nagyon sikeres éve lenne az önkor-
mányzatnak.”

A Czigle Egyesület múltjáról és jövőjéről jelent meg interjú „Abból kell kiindulni,
hogy a városnak mi az érdeke” címmel a cegledinfo.hu oldalon, ahol Fehér Istvánt
kérdezte Obrácz-Nagy Ágnes a költségvetésről, valamint a frakció múltjáról és jö-
vőjéről. Az egyesület frakcióvezetője elismerte: azok a hírek, amelyek a Czigle kö-
rül terjengtek a választási kampány idején, többnyire igazak.

e
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Fehér István a Czigléről

r. Csáky András elmondta
„egy nehezen megszületett költ-
ségvetésről van szó, ennek van-
nak objektív és szubjektív
okai.”  (…) „Február elsejére
összeállt a költségvetés, ami
egy konzervatív költségvetésnek

mondható. Azt hangsúlyoztam, hogy addig
nyújtózkodjuk, ameddig a takarónk ér.” (…)
„Való igaz, a tavalyihoz képest kevesebbet
kalkuláltunk be, mert tavaly még folyt a né-
gyes út építése (...) A Fidesz frakció azt
mondta, hogy van egy vállalat, amely egy 32
milliárdos beruházást hajt végre és abból ez

Nem fenyegeti veszély a ceglédi költségvetést – erről nyilatkozott Dr. Csáky
András polgármester Obrácz-Nagy Ágnesnek a polgármesteri lakossági fó-
rum előtt. A cegledinfo.hu oldalon megjelent interjú témája elsősorban a költ-
ségvetés és a körülötte kialakult vita volt. 

d
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a 160 millió meg fog termelődni (...) Továb-
bá, egy hosszú listát raktak le, hogy milyen
beruházásokat kell ebből a plusz pénzből

megvalósítani, ami azért
nagyon furcsa, mert
Ferenczi frakcióvezető úrral
megállapodtunk, hogy miu-
tán elfogadtuk a költségve-
tést, utána leülünk mind-
annyian a következő testüle-

ti ülésen, és meghatározzuk, hogy mik a pri-
oritások.” – nyilatkozta a polgármester.
Másnap reagált a kormánypárti frakció a pol-
gármesteri interjúra. Dr. Ferenczi Norbert a
Fidesz ceglédi frakciójának vezetője azt írta:
„Részünkről fontos szempont volt, hogy a vég-
rehajtáshoz a hivatal és a gazdasági társasá-
gok időben kapjanak iránymutatást az egyes
sorok (utak, közvilágítás, járdák stb.) konkre-
tizálásával kapcsolatban. A magam részéről
kifejezetten sajnálom, hogy szándékunk elle-
nére a polgármester úgy érzi előre szaladtunk
a végrehajtás kapcsán. Teljesen indokolatlan
az elfogadás utáni hónapra halasztani a szá-

mok mögötti utcák, járdák, és csatornák kije-
lölését, ezért ilyen halogató megállapodást
nem kötnék, nem is kötöttem. Sajnálom, ha eb-
ben az ügyben félreértés történt, de azt is,
hogy ez a sérelmesnek kikiáltott „előrefutás”
visszavonására, halasztására a testületi ülésen
nem kaptunk javaslatot. A megegyezés nem
csak, hogy többséget és testületi nyilvánossá-
got kapott, hanem ellenzéki szavazatokat is,
méghozzá az összeset. Nyilván finomításokra
a jövőben is lesz lehetőség.”
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Látogatási tilalom
A TOLDY FERENC KÓRHÁZ és Rendelőintézet főigazgatója, Dr. Pusztai Dezső március 2-
től részleges látogatási tilalmat rendelt el a kórházban az országos influenzajárvány mi-
att. A látogatási tilalom az alábbi osztályokon/részlegeken lépett életbe: Szülészet – Nő-
gyógyászati Osztály, Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály, Központi Anaesth. – In-
tenzív Therápiás Osztály és a Kardiológiai Őrző.

Figyelem! Parkolni TILOS!
ÚJ TÁBLÁT HELYEZTEK KI A DUGOVICS utca ele-
jén a Köztársaság utca felől, miszerint tilos a sa-
roktól számított 20 m-en belül parkolni. – erről
egy olvasónk tájékoztatta a lapunkat, aki sajnos
rutinból parkolt és ezért meg is büntették. 
„Most láttam, hogy mások se vették észre a
forgalmi rend változást, jelenleg is 4 autó ti-
losban parkol. Kérlek hívjátok fel a figyel-
met erre, hátha kevesebben járnak úgy, mint
én.” – írta a kedves olvasó.

Forgalomban parkoló
kocsisor 

A KÖZLEKEDÉS TÖBBI RÉSZTVEVŐJE számá-
ra teremt balesetveszélyes helyzetet a belvá-
rosban parkoló kocsik sora. Erről küldött le-
velet, fényképekkel szerkesztőségünknek
egy olvasónk.
„Tisztelt Panoráma Szerkesztőség! Minden
év szeptemberében elkezdődnek a zúgolódá-
sok, hogy az iskolák környékén nem lehet
közlekedni, mert a gyerek nem akar egy tá-
volabbi parkolóhelyről elsétálni az iskoláig,
ezért a szülők az autóval a közlekedést aka-
dályozva állnak meg az iskolák előtt.
Az alábbi képen viszont a parkoló kocsisor
nem az iskola előtt látható, hanem a Tán -
csics Mihály utca Rákóczi és Kossuth
Ferenc utca közötti szakaszán. Sajnos, itt is
majdnem mindennapos, hogy reggel, ami-

kor az ember munkába igyekszik, ebbe a
forgalmi dugóba ütközik. Az autókkal a kör-
nyező emeletes házak lakói, valamint a kol-
légium dolgozói parkolnak. Tehát akkor
nem csak a gyerekek nem akarnak egy távo-
labbi parkolóhelyről sétálni az iskoláig, ha-
nem nagyon sok felnőtt embernek is ez a ké-
nyelmesebb, még ha ezzel a forgalmat aka-
dályozza is! Igaz, hogy tábla nem tiltja a
parkolást, de elég veszélyes egy ekkora ko-
csisort kikerülni.” – írta olvasónk.

Olvasói levél



vásárlóinknak MaxPower prémi-
um üzemanyagot kínálunk, azon-
ban a multi benzinkutaktól eltérő-
en nem 30-40 forintos felárért, ha-
nem alapáron. Egy éve vezettük
be a terméket és jó tapasztalatok-

ról számolnak be a vásárlók: csökkent az au-
tók fogyasztása, halkabb lett a dízelautók
alapjárata, de előny, hogy környezetbarát és
védelmet jelent a lerakódásokkal szemben,
így kisebb szervízköltséget is jelent, ha ezt
tankolja az autós. A költséghatékonyság is
fontos szempont: egy tele tankolás esetén akár
2-3000 forintot is megspórolhatnak a vásár-
lók, más kutak prémium termékeihez képest.
A megtakarítás növelhető, ha törzsvásárlói
kártyát használnak a tankoláskor. Azt szoktam
mondani, hogy „csak” azoknak ajánlom az

Euro Petrol benzinkutat, aki tudatos, előrelá-
tó, szeret jól gazdálkodni és vigyáz az autója
műszaki állapotára. Hozzáteszem, hogy tár-
gyalás és megállapodás után fuvarozó cégek,
mezőgazdasági és vállalati ügyfelek egyedi
kedvezményeket is kaphatnak. 
- A mostani vizsgálat milyen eredmények-
kel zárult? 
- A gázolaj biokomponens tartalma a mérések
szerint 0,8 % volt, szemben más benzinkutak
6-7 %-os eredményével. Ez azt jelenti, hogy
jobb az általunk forgalmazott üzemanyag ke-
nése, így nem kopnak olyan gyorsan az al-
katrészek. A 95-ös benzinünk a mérések alap-
ján 97-es oktánszámúnak felel meg, nem be-
szélve az egyéb adalékanyagokról, amelyek
tovább emelik a minőséget. Például az üzem-
anyagaink korrózióvédelemmel is   >>>

Cegléden, az Ipari parknál lévő, Külső-Kátai úti Euro Petrol benzinkút idén ta-
vasszal már 17 éves. A tavaly bevezetett prémium minőségű üzemanyagokat a
közelmúltban egy akkreditált laboratóriumi vizsgálattal tesztelték a hatóságok, és
– a benzinkút tulajdonosainak nem okozva meglepetést – igen pozitív ered-
ménnyel zárult. Antal Gábor tulajdonossal beszélgettünk. 

a

Benzinkút a 4-es útnál 
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rendelkeznek, így bármilyen típusú autóba
tankolhatók. 
- A M4-es út átadása óta tapasztalható forga-
lomnövekedés, hiszen az úton sokkal nagyobb
a forgalom Abony és Nagykőrös felől is? 
- Igen, konkrétan keresnek minket navigációs
rendszeren vagy mobilapplikáción keresztül és vi-
szonylag könnyen idetalálnak. Nagyon népszerű-
ek a benzinkút további szolgáltatásai: az étterem,
shop, önkiszolgáló autómosó és autókozmetika is.
Igyekszünk egy találkozóhellyé válni, oázis lenni
az utazók és a ceglédiek számára is, a legjobbat
nyújtani ár-érték arányban minden területen.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az
idén 17 éves születésnapunk alkalmából a
kedves régi és új törzsvásárlóinkat megaján-
dékozzuk a mellékelt kuponnal.

ÁSVÁNYVÍZ
ÉS KÖTŐELEM ELADÁS 

TERMELŐI ÁRON
LAKOSSÁG RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ÁRAKON: 

minimum vásárlás 1 zsugor

0,5 literes: 1 zsugor 9 db: 

40 Ft / flakon
1,5 literes: 1 zsugor 6 db: 

50 Ft / flakon
2 literes: 1 zsugor 6 db: 

60 Ft / flakon
Viszonteladók részére engedmény!

Vásárlási cím: Cegléd, Külső Pesti út 200.
Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig 7:00-16:00
Elérhetőségeink: (53) 505-640 vagy (53)505-644

www.german-rt.hu

Képekben
JÓ REGGELT CEGLÉD! – Nyilasné Varga
Szilvia örökítette meg február végén a nap-
kelte egy-egy pillanatát a ceglédi templo-
mok sziluettjével.
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agy szükség volt erre már –
mondja Csipkó Magdolna a
népdalkör vezetője, – hiszen
amikor megszerezték a KÓTA
(Kórusok, Zenekarok, Népi
Együttesek Szövetsége) által

kiírt minősítőn az Arany Páva díjat 2018-
ban, az Arany Páva különdíjat 2019-ben, ak-
kor már szóltak, hogy jobb megjelenéssel
még sikeresebb összhatást, produkciót le-
hetne elérni. Bizony a ruha már régi, nem-
csak 6 éve hordják a szerepléseken az ének-
kar tagjai, amióta Csipkó Magdolna vezeti a
népdalkört, hanem az elődök ideje alatt is,
vagyis Prigyeni Pál citerakészítő, népdalkör
vezető és Kovácsné Antal Mária citerazene-
kar vezető vezénylete alatt is ezeket a ruhá-
kat viselték. Jöttek-mentek a tagok, egyik
kihízta a ruhát, a másikra nagy volt, folyton-
folyvást alakítani kellett, a ruhák elkoptak,
szétfoszlottak. Így az előadások alkalmával
a messze hangzó alföldi, csárdásosan patto-
gós dunántúli és a különleges felvidéki da-

lokhoz a 2-3 citera kíséretével már nem volt
méltó a ruházat, valamit tenni kellett.
Megtalálta Magdi a pályázati kiírást, meg-
pályázta és megnyerte. Így a Ceglédiek a
Ceglédiekért Alapítvány jóvoltából egysé-
ges, gyönyörűséges új népviseletben pom-
pázhat a Cigle Népdalkör mind a 14 tagja.
Sőt, bátran, büszke tekintettel, ragyogó új
ruházatukban indulhatnak az újabb meg-
mérettetésre, az újabb, magasabb fokoza-
tért, hiszen, most már a Nagydíjra gyúrnak,
amit szintén a KÓTA minősítőjén lehet
megszerezni.
A Cigle Népdalkör minden tagja hálás szív-
vel gondol az adományozókra és boldogan
áll színpadra a csodaruhákban.
- Vajon ezek az új ruhák is színpadon lesz-
nek legalább 40 évig, mint a régiek?
Magdi csillogó szemmel, boldogan vála-
szolja: - Mostanában jelentkeztek új, fiatal
dalénekesek a népdalkörbe, itt a Szent Ke-
reszt Katolikus Általános Iskolában hívó
szavamra jönnek a kicsik citerázni, dalolni,
gondoskodtam saját magam utánpótlásáról
is, hiszen lányom, Medgyes Janka Cecília is
időnként részt vesz a kör munkájában, tá-
vollétemben teljes szakértelemmel helyette-
sít és a kicsiknél is vezető citerás. Tehát so-
káig fogjuk a népviseleteket hordani, jó ben-
nük énekelni, szépnek érezzük magunkat, és
ezt a Ceglédiek a Ceglédiekért Alapítvány-
nak köszönjük!                  KISZELY MARGÓ

A Cigle Népdalkör új ruhába öltözhe-
tett – több évtized után. Tavaly
ugyanis a Ceglédiek a Ceglédiekért
Alapítvány pályázatot írt ki kulturális
célú pénzfelhasználásra, amit a Cigle
meg is nyert.

n

A Cigle Népdalkör új ruhája
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Zeneiskolai eredmények
AZ ELSŐ ALKALOMMAL MEGRENDEZETT
Ceglédi Tankerületi Ki mit tud? versenyen
február 14-én Randos Viktória a ceglédi
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendéke a középiskolások kategóriájában el-
ső helyezést ért el. Felkészítő tanára: Polgár-
Szabó Zoltánné. Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!
A Ceglédi Erkel Regionális zongoraversenyen, február 18-án a
következő eredmények születtek:  
ELSŐ KORCSOPORT:
Balázs Eszter – Arany Minősítés - 
Felkészítő tanára: Polgár-Szabó Zoltánné
MÁSODIK KORCSOPORT:
Gyura Ékes – Bronz Minősítés - 

Felkészítő tanára: Nagy Zsóka
HARMADIK KORCSOPORT:
Benedek Luca – Arany Minősítés - 
Felkészítő tanára: Kulcsár Kristóf
Sziládi Viktória – Bronz Minősítés - 
Felkészítő tanára: Timkó Tamás
NEGYEDIK KORCSOPORT:
Révész Nóra – Arany Minősítés - 
Felkészítő tanára: Szombati Julianna
Bernáth Kamilla – Ezüst Minősítés - 
Felkészítő tanára: Fazekas Zsuzsanna
Farkas Márton - Ezüst Minősítés - 
Felkészítő tanára: Szabados-Tóth Ilona
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A Közgázból indult – Cseh Barbara
Suli



Közgázéhoz képest mennyivel
nagyobb a követelmény az egye-
temen?
- Az első félévemet nem találtam
nehéznek, a Közgáz kellőképpen
megalapozta a tudásomat ahhoz,

hogy ezt a szemesztert kiemelkedően tudjam
teljesíteni, és nem kellett aggódnom a vizs-
gák miatt. Akik nem szakgimnáziumból ér-
keztek, azoknak valóban kemény lehetett már
az első félév is. A nehézség itt igazából az,
hogy kapsz egy hihetetlenül nagy szabadsá-
got és ha ezzel a szabadsággal nem bánsz jól,
könnyen el tudsz veszni. Az anyagot gyorsan
darálják, így itt már nem kérdezhetsz vissza.
- Könnyű volt a bejutás az egyetemre?
- Az önköltséges képzésre a BGE-n nem nagy
ördöngösség bejutni, a 280 pontot, simán el
lehet érni. Az állami ösztöndíj (400 pont fe-
lett) is elérhető, de ehhez már kell valami
plusz, ha valaki igazán akarja, simán képes rá. 
- Sikerült az érettségire kellően felkészülnöd?
- Nagyon sokat készültem, a végén már ke-
vertem az anyagokat. Mindent meg akartam
tanulni, és részletesen tudni akartam minden
apróságot, emiatt viszont el is vesztem a rész-
letekben. Történelem érettségin a szóbeli té-
teleimet a lehető legprofibb módon kevertem
össze. Higgyétek el, az a legjobb, ha nem
gondoljátok túl, álljatok úgy hozzá, mint egy
évközi dolgozathoz, csak semmi para!
- Mik voltak a kedvenc programjaid az is-
kolában?

- A közgázos éveim alatt az osztályom meg-
kapta a lehető legjobb osztályfőnököt: Nagy
Ádám tanár úr óvó szárnyai alatt olyanok let-
tünk, mint egy család. 9.-ben megnyertük a
tévés vetélkedőt és a gólyakupát is. A legna-
gyobb élmény a diákdiri választás volt, erre
sokat készültünk, rengeteg kreatív és humoros
ötletünk volt, meg is nyertük a választásokat. 
- Milyen volt az iskolai légkör, az osztály-
társaid, a tanáraid?
Könnyedén felülkerekedtünk a széthúzáso-
kon. A különböző versenyek és programok
remekül összekovácsolták az osztályunkat,
jó kis csapat volt a miénk. A tanáraimnak
rengeteget köszönhetek, akármilyen kérdé-
sünkre válaszoltak, akár többször is elma-
gyarázták az anyagot. Az emelt közgáz
érettségire való felkészülés sok plusz órát
igényelt. Szerencsére óriási segítséget nyúj-
tottak ehhez a felkészüléshez    >>>

„Az általános iskolából kilépve gyak-
ran el vagyunk veszve” – vallja Cseh
Barbara, egykori „közgázos” diák, aki
ma már első éves a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem Pénzügyi és Számvi-
teli karán, számvitel szakon. 

a
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Szekerné Csák Ágnes, Juhászné Ponert
Ágnes és Nagyné Kácsor Edit tanárnők. Csak
miattunk jártak be 0. órát tartani, mi is több
energiát fektetünk a felkészülésbe, így ők is. 
- Mikor határoztad el, hogy milyen irányba
mész tovább?
- A döntésemben, nagyon sokat segített Terék
Balázs, aki felajánlotta, hogy két diáknak tart
egy mentor programot a továbbtanulás előtt.
Sokat beszélgettem vele és ezek a beszélge-
tések leginkább abban segítettek, hogy ho-

gyan is kezdjem el az egyetemi éveimet. 
- Végezetül kiknek ajánlanád a Közgázt?
Az általános iskolából kilépve gyakran el
vagyunk veszve, és nem tudjuk még, hogy
mit is szeretnénk. A Közgáz nagyon jó ala-
pokat nyújt a közgazdasági szakirányokhoz,
az is elmondható, hogy erősek vagyunk ma-
tekban, gazdasági tárgyakban, magyarban és
történelemben, és persze ne felejtsük el az
infót sem, de erről egy infó tagozatos többet
tudna mesélni.        CSILÓ ALEXANDRA 12. a

árosunkban több, évek óta nagy
népszerűségnek örvendő bál
szerveződik, azonban idén egy
új rendezvénynek örülhettek, fő-
ként a fiatal korosztályba tarto-
zók, ugyanis február 21-én ke-

rült megrendezésre az I. Ceglédi Ifjúsági
Bál a Kossuth Művelődési Központ díszes
Kamaratermében. A Fiatalok Együttműkö-
dése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egye-
sület közössége, valamint a Ceglédi Ifjúsági
Önkormányzat tagjai valósították meg a ren-
dezvényt. A szervezők a kulturált és elegáns
szórakozási lehetőség biztosításán túl egy
komolyabb célkitűzést is helyeznek szemük
elé: a bálon befolyt összegből a fiatal, hátrá-
nyos helyzetben élő tehetségek támogatását
megvalósítani. 
Közel 180 ceglédi és környékbeli fiatal bálo-
zott, Kecskemét, Szolnok, Kiskunhalas és
Veresegyház ifjúsági képviselői is tiszteletüket
tették az eseményen, valamint elfogadta a
meghívást Mohay Gergely, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának ifjúságiügyi főosztály
vezetője, Földi László országgyűlési képvise-
lő, valamint a ceglédi képviselőtestület több
tagja, a rendezvényt támogató vállalkozók,
magánszemélyek is. A zenét Sasvári Angelika,
Horváth Gergő, valamint a Last Breath bizto-
sította, a tombolasorsolás után pedig Balatoni
Richárd állt a DJ pult mögé, fergeteges hangu-
latot biztosítva. A Ceglédi Szakképzési Cent-
rum felajánlása által a szakács tanulók készí-

tették a szendvicseket, a pincérek felszolgál-
tak, valamint a rendészeti szakos diákok gon-
doskodtak a biztonságról. A fiatalok munkájá-
nak eredményeképpen csinos, kulturáltan mu-
latozó fiatalokkal telt meg az épület és össze-
gyűlt egy nagyobb összeg arra is, hogy társai-
kat támogatni tudják. Hálás köszönettel tarto-
zom mindenkinek, aki hozzájárult, hogy a fia-
talok meg tudják valósítani egy évek óta dé-
delgetett nagy álmukat!           KOTTES ANIKÓ

I. Ceglédi Ifjúsági bál
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hogy minden évben, most is
Ausztriába mentünk. Mivel Ceg -
léden nem esett hó mostanában,
igen érdekes volt belecsöppenni
a télbe. Freinerhofban, ahol a
szállásunk volt, már méteres hó

fogadott bennünket. Érkezésünk után rögtön
elindultunk Mariazell sípályáihoz. A kezdők
és a haladók is megtalálták a számukra meg-
felelő pályát. Több sícentrum kipróbálása

után Annaberg bizonyult a legjobbnak.
Kedd reggeltől egészen csütörtök estig ott
síeltünk. Számomra a legizgalmasabb az er-
dei pálya volt, ahol hatalmas havas fák kö-
zött siklottam. Esténként fáradtan estünk be
a szállásunkra, ahol finom, meleg vacsorá-
val fogadtak minket.
Étkezés után még sokszor kimentünk hógo-
lyózni, hóembert építeni, amit nagyon él-
veztünk. Ezek az élmények összekovácsol-
ták a kis csapatunkat. Tanáraink segítségé-
vel a kezdők is egész jól megtanultak síelni
a tábor végére.
Mi, a résztvevők nagyon hálásak vagyunk
iskolánknak, amiért rendszeresen megszer-
vezik ezeket az utakat. Külön köszönet kí-
sérő tanárainknak: Etédi Zoli bácsinak és
Patonai Gábor bácsinak.

JÓZSA TÍMEA 8. a osztályos tanuló  

Február 9-től egy hétig sítáborban ve-
hettünk részt a Szent Kereszt Katolikus
Általános Iskola szervezésében. A
sítábor az iskolánk életében már ha-
gyománnyá vált tanárok és diákok
nagy örömére.

a

Sítábor Ausztriában
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szakképzési rendszer felismerte,
hogy a pályaorientációban, a le-
morzsolódás csökkentésben és a
tehetséggondozásban is komoly
szerepe lehet a Digitális Közössé-
gi Alkotóműhelyeknek, ezért sor-

ra nyílnak ilyenek, elsősorban a szakképzési
centrumokban. A tanműhelyek szigorúságá-
val ellentétben ezek nyitott, diák cent rikus te-
rek, ahol vezetett módon, de önállóan, saját
ötleteiket valósíthatják meg a diákok.
Helyi szinten a Jászberényi út 2. szám alatt
alakult meg 2019-ben a Ceglédi Szakképzé-
si Centrum – Digitális Közösségi Alkotó-
műhelye. Az oktatási intézményben helyet
kap a robotika, a kódolás, a mikrokontrolle-
rek világa, a mobiltechnológia, az automati -
záció, a 3D alkotás, lézervágás, varrás, fa és
fémmegmunkálás is. Olyan technológiákat
ismernek meg a gyerekek, amik a jövő esz-
közei, a 3D nyomtatás, lézervágás, mikro-
elektronika mind segítség az alkotásban, mi-
közben fejlődik a tervezői és vizuális látás-
módjuk. Olyan kompetencia fejlesztés zaj-
lik, amikre egy átlagos iskolában ritkán ke-
rül sor, viszont nagyon fontos ahhoz, hogy

sikereket érjünk el az életben. Ezek azok a
képességek, amikre a 21. században a gye-
rekeknek szüksége van. Az Alkotóműhely-
ben a gyerekek úgy tanulnak, hogy azt nem
veszik észre.
A digitalizáció alapjaiban alakítja át a mun-
kaerőpiacot. Ami automatizálható, azt auto-
matizálni fogják, ami digitalizálható, azt di-
gitalizálni. Nem mindegy, hogy azok közé
tartoznak gyermekeink, akik robotokat irá-
nyítanak, vagy azok közé, akik robotokat
szolgálnak ki.
Az alkotóműhely többféle feladatot is ellát:
Pályaorientáció
Az Alkotóműhely kiváló helyszín arra, hogy
a fiatalok pályaorientációs foglalkozásokon
vegyenek részt. A műhely szabad, kísérlete-
zésre hívó légköre és az alkalmazott techni-
kák sokszínűsége arra ösztönzi a résztvevő-
ket, hogy mindenben kipróbálják magukat,
csapatban együtt dolgozzanak. 
Kompetencia-fejlesztés, oktatás
A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben az

Nap mint nap okos tárgyak, digitális
projektek készülnek az egyszerű és ol-
csó elektronikai alapeszközök beépíté-
sével. Az oktatási célú műhelyektől a
közösségek előtt nyitott legkomolyabb
prototípus műhelyekig sorra nyílnak a
világban alkotóműhelyek.

a

Digitális alkotóműhely Cegléden
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igény és az érdeklődés felkeltésén túl okta-
tást és képzést is kell biztosítani minden
szinten. Az oktatás lényege tehát az új tech-
nológiai irányzatok és egy újfajta pedagógi-
ai szemlélet együttes alkalmazása.
Felnőttképzés
Digitális és robotikai tanácsadás, vállalati
képzések, tréningek rövidebb és hosszabb
képzési keretekben az egyes bevont vállala-
tok igényeire szabva. A képzések célja a
már meglévő munkavállalók digitális to-

vábbképzése.
Az Alkotóműhely a képzéseken túl bemuta-
tókon, turisztikai és kulturális eseményeken,
konferenciákon, kiállításokon vesz részt.
Pályaorientációs céllal márciusban folyama-
tosan zajlik a helyi általános iskolák 7. osz-
tályos tanulóinak az Alkotóműhely megis-
mertetése.
Áprilisban két országos rendezvényhez is
csatlakozott az Alkotóműhely: 2020. április
3-án rendezik meg országosan a Szakmák
éjszakája pályaorientációs rendezvényt, ahol
szakmakipróbáló, interaktív programok, elő-
adások, bemutatók várják az érdeklődőket.
2020.04.23-án pedig a Lányok napja ren-
dezvény lesz, ahol a tudományos, technoló-
giai és műszaki szakmák megnyílnak a lá-
nyok előtt.
Digitális Közösségi Alkotóműhely külde-
tésének tekinti, hogy széleskörben ismert,
kedvelt intézménnyé váljon, amely hozzá-
járulhat Cegléd modern, a digitális kor-
hoz illő, innovatív arculatához. 

BERÉNYI CSABA

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

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

Eldöntötted, hogy minél hamarabb jogsit szeretnél? Akkor taposs a gázba!

Kapcsolj „TURBÓ” fokozatba! 
Iratkozz be internetes „B” kategóriás képzésre, 

végezd el a tananyagot 2 HÉT alatt, jelentkezz az első KRESZ vizsgára!
Ha a TURBÓ-tempót bevállalod, a tanfolyamot  FÉLÁRON kapod!

Választhatod a Biturbó tempót is! 
Ha 1 HÉT alatt teljesíted a tananyagot, a tanfolyamot FÉLÁRON kapod és ráadásul 
első KRESZ vizsgadíjat is tőlünk kapod! A RAJT vonalhoz március végéig állhatsz!
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hogy’ elképzelem, ezekhez a fel-
adatokhoz néhány erős tulaj-
donság szükségeltetik: szeretet,
tisztelet, szorgalom. 
- Valóban ezek segítenek a mun-
kámban.

- Ezért ilyen előrevivő a pályafutása?
- Nem zökkenőmentes…, voltak eltévelye-
dések. 
- Beszél majd ezekről is?
- Őszinte leszek, ha már megtisztel a látoga-
tásával. 
- Őszinteségéért a tisztelet kölcsönös. 
- Szüleim kereskedők voltak, régiségeket és
tollakat vettek és eladtak, piacoztak. Iparen-
gedéllyel rendelkeztek. Öt gyermeket nevel-
tek, három leányt és két fiút. A romasághoz
viszonyítva jól éltünk, mindent megkap-
tunk. Az unokatestvérekkel is úgy nőttünk
föl, mintha édestestvérek lennénk. A nagy-
mama, a Mama fogta össze a családot. Bár a
romáknál a férfi a fej, de a Papát a háború
után meglőtték az oroszok, meg is halt. Ma-
ma sokat mesélt az ügyes, vezetői képessé-
gekkel bíró férjéről. A magára maradt Mama
lett a család anyja, a fej. Mintaértékű szere-
tettel irányított minket, ez mindegyikünk
életét meghatározta. Nála találkoztunk na-
ponta, ott ettünk, játszottunk, gyakran onnan
mentünk iskolába. De a szigor is jellemezte
őt. Bizony előfordult később, hogy a felnőtt
gyerekeit is megpofozta, ha cigarettázáson,
ivászaton rajtakapta. Én soha nem dohá-
nyoztam, alkoholhoz is csak módjával nyú-
lok, ünnepeken vagy focizás után egy-egy
pohár sör. 

- Szülei?
- Apukám sajnos hamar megbetegedett,
Anyukám agyvérzést kapott és lebénult, utá-
na több mint tíz évig fekvőbeteg volt. Így
húszéves koromban rám hárult a család el-
tartása. Bár a bátyámnak kellett volna át-
vennie a fej szerepét, de ő vakon született,
ezért ez nem jöhetett szóba. Sajnos, már ő is
meghalt. 
- Hogyan kezdődött életének a munkasza-
kasza?
- Tekintsünk vissza néhány évet az időben. A
nyolc általános után azért nem tanultam to-
vább, mert segítenem kellett a családnak.
Szüleim taxival jártak piacozni, ez sokba ke-
rült nekik. Miután vettek egy autót, én meg-
szereztem a jogosítványt és szállítottam őket.

Amikor az önmaga választotta úton járt, voltak botlásai. Amióta a hit vezeti élet-
útján, jól halad. S már oly’ biztos előrejutása ezen az útirányon, hogy másokat is
erre vezet. Jakab István ugyanis a ceglédi roma önkormányzat elnöke, megyei
vezető is, a nemzetközi és országos KRÍSZI (roma: „tárgyalás”, „bíróság”) tagja. 

a
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Becsületesen megéltünk ebből a munkából. 
- Hogyan építette tovább az életét?
- Építőipari vállalkozó lettem. Társasházakat
építettem, főleg az úgynevezett szocpolos
épületeket Cegléden és környékén. 
- Aztán… viharfelhők érkeztek a házak fölé.
- Nézze, elmondok mindent őszintén. Nem
vagyok a dologra büszke, de nem is szé-
gyellem. Többen építettek szocpolos házakat
rossz minőségben: használt anyagokból,
gyenge alappal, így életveszélyessé váltak az
épületek. Feljelentés érkezett, megindult az
ügyészi vizsgálat. Kiderült, az én házaim a
legjobbak. Azóta több mint húsz év telt el, a
házak ma is állnak megfelelő minőségben,
ha kell, megmutatom önnek.
- Akkor miért „csapott le” a törvény?
- Az építkezéshez 25 százalék önerőnek kel-
lett lennie, a 75 százalékot az állam finan-
szírozta. Én, mint vállalkozó megelőlegez-
tem az önrészt, de az ügyészség ezt úgy ítél-
te meg, hogy ezt az ügyfélnek kellett volna
megtennie. De mivel nem így történt, én
„kicsalattam” az államtól a pénzt, tehát csal-

tam. Hozzáteszem: előtte minden házam
megkapta a használatbavételi engedélyt. 
- Mi lett a következménye?
- Kétéves börtönbüntetés. Több mint tíz évig
folyt a tárgyalás, s mire véget ért, az akkori
törvények szerint az ügyem már nem is szá-
mított bűncselekménynek. 
- Mégis…
- Mégis le kellett ülnöm a két évet.
Kecskemétre kerültem, kijárásos voltam, az
utcákat takarítottuk. Hamarosan én lettem
ennek a felügyelője. Fizikailag viszonylag
könnyen viseltem a bentlétet.
- S lelkileg?
- Sokkhatás ért. Ott találkoztam először a
rasszizmussal. Cegléden tiszteltek, bent
megvetetté váltam, lecigányoztak. 
- Hogy’ tekint vissza erre?
- Mára beforrt a seb, de néha felsajdul.
Azokkal, akik a rossz házakat építették, nem
történt semmi. 
- Beszéljünk békésebb témákról. Például a
családjáról.
- Tizennyolc éves koromban      >>>

Az ajánlat 2020. március 1. - május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem 
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nősültem. Nálunk, romáknál kéretés van. Az
a ceremónia, hogy a szülők kinézik a leendő
társat, vele kell házasodni. Mi Püspök -
ladányba mentünk, mert ott állítólag sok a
szép lány. Megnéztük Mónikát, mondták,
rendben van. 
- Akkor látta először a leendő asszonyát.
Mit érzett?
- Nem akartam elvenni… De ugye nálunk a
szülők döntenek. Aztán mégis romantikus
kalandba keveredtünk. Mónika elvált apja
ellenezte a kapcsolatot, ezért megszöktettem
a lányt, elhoztam Ceglédre. Utána persze
jöttek a szülők is, rendesen megbeszéltünk
mindent, s a nagy lagzi szentté tette a békét
köztünk. A Szép utcában vettünk egy házat,
ma is ott élünk. Három fiúgyermekünk szü-
letett. István a szegedi jogi egyetemre jár,
három évet elvégzett. Mivel családos, pénzt
kell keresnie, ezért jelenleg dolgozik. Utána
viszont folytatja a tanulmányait. Krisztián jó
táncos, ő vezeti a ceglédi roma táncházat. Az
Ecseri Kft.-nél minőségellenőr, saját házuk-
ban élnek. Márk Monoron dolgozik, sza-
kács, ő még nálunk lakik. S van már hét
unokám! S bár többfelé élünk, szinte mindig
együtt vagyunk. Erős családcentrikusság jel-
lemez bennünket, így él tovább lelkünkben
a Mama és szüleink szerető nevelése. Büsz-
ke vagyok arra, hogy amikor együtt látnak
bennünket, azt hiszik, ez egy baráti társaság,

s nem gondolják, hogy én az apjuk vagyok.
Ez a családi élet minta nemcsak a romák kö-
rében, hanem a városban is. De őszintén,
önkritikusan kijelentem azt is, hogy nem he-
lyeslem: sok roma családban munka, biztos
megélhetés nélkül jön egyik gyerek a másik
után. 
- A családszeretetet a Jakab házaspár kibő-
víti.
- Nevelőszülők vagyunk. Sok gyereket ha-
zagondoztunk már, most öt van nálunk óvo-
dástól az ötödik osztályosig. Folyamatban
van az ügyünk: szeretnénk átvenni a nevelő-
szülői hálózatot. Egy kislányt (negyedikes)
örökbe fogadtunk. Alkoholista anyja szülés
után a kórházban hagyta. A kicsit ötnapos
kora óta mi neveljük. Annyira megszerettük,
hogy elhatároztuk a feleségemmel, örökbe
vesszük. Így lett L. Csillából Jakab Csilla.
- Hogyan ítéli meg a ceglédi romák helyzetét?
- A városnak nagyon jó kapcsolata volt az it-
teni „őshonos” romákkal. De miután más vi-
dékekről beköltöztek hozzánk, romlott a
helyzet. Az Ugyerban telepedtek le. Az a
baj, hogy a többségi társadalom általánosít,
nem tesz különbséget a rendesen élő és dol-
gozó, illetve a másként viselkedő romák
közt. Pedig többségük megfelelően beillesz-
kedik a társadalomba. A roma önkormányzat
is elítéli a bűnözést. Jó a kapcsolatunk a
rendőrséggel, segítünk a bűnmegelőzésben.
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Sokszor magam is kimegyek a helyszínre in-
tézkedni.
- Melyik szót használjam: roma vagy ci-
gány:
- Végül is mindegy. A roma szó jobb meg-
ítélést jelent, a cigány kissé negatív.
- Mi a feladata a KRÍSZI-ben, ebben a ro-
ma csoportban?
- Olyan a funkció, mint egy vajdáé. Ha vitás
kérdések merülnek föl a romák közt, elfo-
gadják az én ítéletemet, mert hiteles személy
vagyok.
- Hogyan talált a hit útjára?
- A Krisztus Szeretete Egyházban tértem
meg, mielőtt börtönbe kerültem. A mi csalá-
dunk mindig
erősen hitt Is-
tenben. Elju-
tottam egy-
szer a gyüle-
kezetbe, ott
találkoztam
Isten jelenlé-
tével. Meg-
változott az
életem, átad-
tam magam
Istennek. 
- Mit jelentett
a változás?
- Előtte sza-
bados, erköl-
csileg kifogá-
solható életet
éltem. Azóta
a tisztesség és
a még erő-
sebb család-
szeretet vezé-
rel. Isten hí-
vása életem-
nek a leg-leg-
legfontosabb
élménye, ér-
téke. Hálás
vagyok neki,
hogy adott ta-
lentumot, ő
tett vezetővé,
hogy hirdes-

sem az evangéliumot. Azt, hogy az istenhit
megigazulásra, üdvösségre szolgál. Hetente
istentiszteletet tartok, feleségem a dicsőítő
szolgálatban vesz részt. Örömmel mondom,
hogy az Ugyerban is elindult a gyülekezeti
élet. Ez nevelő hatású, meg is kezdődött a
pozitív változás, bár ez nem megy végbe
egyik napról a másikra.
- Kiegyensúlyozottnak, derűsnek látszik. 
- Az is vagyok. Életem legboldogabb éveit
élem.
- Ez a jövő záloga?
- Igen, azáltal, hogy szolgálom az Istent, a
családomat és a romaságot. 

KOLTÓI ÁDÁM



HUSZÁR-KASZÁRNYÁRA
még nem tudjuk mi sors vár. Mi-
vel a háborúban kitaláltuk a ló
nélküli huszárt, valószínű, hogy a
czeglédi laktanya se marad meg
huszár laktanya céljaira. S mivel

a gyalogság részére leendő felhasználás vé-
gett igen nagy átalakításra volna szükség, az
lenne talán a leghelyesebb és gazdaságosabb,
ha ezt a laktanyát a város venné át és gazda-
sági ipartelepek céljaira használná fel.”
(Czeglédi Híradó 1920. II. évfolyam, 11-ik szám. Csütörtök, Február 5. 3. o.).

„ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értesítem
Czegléd város közönségét, hogy a városi ci-

pő és ruha üzemben raktáron levő összes
árucikkek f. hó 22-én d.e. 9 órakor az üzlet-
helyiségben (Városház épület) tartandó nyil-
vános árverésen a legtöbbet ígérőknek el-
fognak adatni. Czegléd, 1920. január 27
Wessely Ferenc. alszámvevő.” 
(Czeglédi Kisgazda 1920. 4-ik szám Vasárnap, Január 18. 4. o.).

„A ‘CZEGLÉDI KERESZTÉNY UJSÁG’
tekintetes szerkesztőjét kérem, mondja meg, hol
és mikor látott „jól fizetett” magyar néptanítót?
Ha van olyanról tudomása, akkor beszélgethe-
tünk a dologról tovább. V. Mihály, gazdálkodó.” 
(Czeglédi Kisgazda 1920. 4-ik szám Vasárnap, Január 18. 3. o.).

„AMIG A BECSÜLETES emberek nem
szabotálnak, hanem dolgoznak, addig holmi
dologkerülő gazemberek ellopják a becsüle-
tes emberek keservesen összeszerzett
holmijait. Csaknem napirenden vannak úgy
a városban, mint a határban a különféle lo-
pások. Fát, szenet, baromfit, sertést lopnak,
padlást, hombárt, pincét törnek fel a köny-
nyen élni és könnyen szerezni akaró gazok.”
(Czeglédi Kisgazda 1920. 4-ik szám Vasárnap, Január 18. 3. o.).

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.

a
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Ez történt Cegléden 100 éve 8.



Varázslatok 
Vacogó, pőre bánatok fölé
Álmokból szövök takarót,
Meleget, színest, illatost,

Akár a nyári rét.

Hónapok keserű poharába
Aranyló mézet csorgatok:

Bódító, édes örömöt,
Szerelmet és reményt.

Szó-nyilak nagy sebeire kötést
Dallamot dúdolva teszek,
Mondok rá vajákos igét

És könyörgő imát.

Fájdalmas kínokra víg gyógyulástMeleg tenyeremben hozok,
Zakatoló sors vonatot
Csendesen hallgatok.

A futó idő elé gátakat
Emlék hegyeimből teszek,
S a ködös, túlsó part felé

Fényhidat építek.
KORONDI RÓZSA

Kép-Írás

KISFALUDI-KOLTÓI:

(Utazásaink)

Indulás: meleg anyaöl

Haladás: nyílt életpálya

Állomások: család, hivatás

Kitérők: kalandok, lázadások

Váltók: célok, hitek

Átszállás: társak, eszmék

Vakvágány: tévedések, vétkek

Végállomás: Styx folyó

(Elrobogott az élet.)

„ELJEGYZÉS. K. Ilonát – özv. K. Pálné
bájos leányát – eljegyezte Zs. Ferenc bank-
tisztviselő. Gratulálunk,” 
(Czeglédi Kisgazda 1920. 3-ik szám Csütörtök, Január 15. 3. o.).

„LORENZÓ VILÁGHÍRŰ BŰVÉSZMES -
TER CZEGLÉDEN. Örömmel veszünk tudo-
mást arról, hogy Lorenzo mester Czegléden is
fog előadásokat tartani, A mester folyó hó 12,
13, 14, 15 és 16-án este 7 órakor személyesen
lép fel világot átfogó csodás mutatványaival a
„Corso” Mozgóban. Lorenzó mester nemcsak
bűvész, de a maga nemében valóságos művész,
állandóan a közönség köréből önként vállalko-
zó 2-3 tanú jelenlétében mutatja be tüneményes
kísérleteit, de ördöngős titkait még sem lehet
kitalálni. Mutatványai egytől-egyig ujjak és
meglepők, s az ügyesség oly fokáról tesznek ta-
núságot, mihez hasonlót nem mindenkor van
alkalmunk élvezni. Felülmúlhatatlan műsorá-
nak keretében fellép Inrelló komikus zsonglőr,
aki hónapokon át magával ragadta a főváros
közönségét. Fellépnek még Rhédy István
konferánsz és Császár Gyula hegedűművész
klasszikus koncert darabjaival. Jegyeket ajánla-
tos elővételben biztosítani, kaphatók a „Corso”
Mozgó pénztáránál.” 
(Czeglédi Kisgazda 1920. 2-ik szám Vasárnap, Január 11. 4. o.).

Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN



tévében, rádióban minden nap
reklámozzák a lottóötös nyerhe-
tő összegét, ami a múlt héten 5,2
milliárd forintra rúgott, ha egy
személy nyerné meg. De a való-
ság sokkal másabb. A múlt héten

105 csalódott ember volt közel e mesés ösz-
szeghez. Sok évvel ezelőtt én is átéltem,
amit a 105 ember a múlt héten.
32 évvel ezelőtt Zöldhalomból este 10 körül
jöttünk haza az édesapámmal Trabanttal, de
az lerobbant, betoltuk hát egy tanyához és
gyalog céloztuk meg Ceglédet. Nemsokára
egy taxi állt meg mellettünk, szólt, hogy
szálljunk be, nem kell fizetni és elvisz min-
ket. Nagyon rendes volt a fickó, a szerencse
tehát mellénk szegődött!
A fárasztó nap után hazaérve az újságban
megnéztem a kihúzott számokat. Az első
négy stimmelt! Az ötödiket már nem talál-
tam meg a szelvényen, mert összefolytak

előttem a betűk és a számok. Végül 4-es ta-
lálatunk lett. A nejem nézte meg mit fizet:
401.500 Ft volt, amit hárman nyertünk meg
és jól jött az elosztott összeg. Úgyhogy
együtt érzek a múlt heti négyes találatosok-
kal, mert ugyan plusz 1 jó számmal szép
summa ütötte volna a markukat, de a vi-
gaszdíjuk is közel egymillió forint lett.
Én nem vagyok önző ember, ezért közrea-
dom a jövő héten megjátszott számaimat:
78, 82, 85, 89, 90, bízva benne, hogy ezeket
húzzák ki. Ha valakinek van kedve, játssza
meg ezeket. Az igaz, hogy ha nyerünk, ke-
vesebb lesz a nyereményem, de száz telita-
lálat is szép összeget hozna a konyhára.
Darányi János tanárom mondta a számokról
és az életkorról: Józsika, a számok ugyan-
azok mindig, csak más sorrendben írják
őket! A 19 például fordítva 91, itt tartok már
én is az életben, hogy egyre nagyobbak a
számok… JÓZSI BÁ’

a
Gondolat
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Lottó Józsi bácsival

Kerti munka
KELLEMES, TAVASZIAS IDŐBEN SÉTÁLGATTAM, amikor megláttam
Szűcs Gyula (87) Köztársaság út 43. szám alatti lakost. Az idős
ember korát meghazudtolóan, keményen dolgozott. Kertet ala-
kított ki a házuk előtt és végében. 
Kérdésemre elmondta: ennyi idősen is a tettek emberének tartja
magát és szereti a szép, gondozott környezetet. Önként csinálja,
nem kérte tőle senki a kert felásását, a virágot ültetését. Reméli
a lakók, az utcabeliek tetszését is el fogja nyerni a szebb, a még
kulturáltabb környezet. A várost járva tapasztalja, hogy már sok-
sok hasonló kis mini kertet létesítettek Cegléden és még szám-
talan helyen lehetne. Egyben bízik abban, hogy tavasszal újból
kap virágokat az önkormányzattól, amelyeket majd kiültethet. 
Remélhetőleg Szűcs Gyula példáját még sokan követni fogják,
a „tegyük szebbé, otthonosabbá Ceglédet” gondolat jegyében.
Eközben: ismeretlen vandálok össze-vissza firkálták, festették
a Köztársaság út 43-45-ös házak oldalfalát. Ki így, ki úgy ápol-
ja, alakítja környezetét!                                     KOCSIS ISTVÁN
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hosszabb tenyészidőszak lehetővé
teheti a melegigényes növények
elterjedését is, beleértve a hüve-
lyeseket, néhány zöldségfélét és
gabonát. Észak-Európában 2080-
ra akár 40 %-kal is növekedhet a

szántóföldek területe az 1990-es képest, és
Észak-Norvégiában akár négy héttel is hosz-
szabbodhat a tenyészidőszak 2050-re – állítja a
szakmai tanulmányokat elemző Climate
Change Post (CCP).
Dániában, Norvégiában és Svédországban a
gazdálkodók és a szakemberek egyre inkább ar-
ra a következtetésre jutnak, hogy az éghajlat-
változás – miközben kiszámíthatat-lanabb idő-
járással jár, mint korábban – növelheti egyes
növények termőképességét. Dél-Norvégiában
például a búza hozama 14 %-kal növekedhet a
szaklap prognózisa szerint. Hasonlóképpen a
hosszabb tenyészidőszak lehetővé teheti más
melegigényes növények elterjedését is, beleért-
ve a hüvelyeseket, néhány zöldséget és gabonát
– írta a Syngenta blog.
Amíg a vízhiány óriási probléma máris a világ
bizonyos részein, a norvég mezőgazdasági ter-
melők a magasabb hőmérséklet és hosszabb te-
nyészidőszak mellett a vízből sem fogynak ki.
Dél-Dániában, ha kismértékben is, de már te-
rem a kukorica – mondja Jørgen Eivind Olesen,
az Aarhusi Egyetem agroökológiai osztályának
professzora, aki ezt az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás egyik legfontosabb példájaként
említi amellett, hogy már borászatok is vannak
a német határ közelében. Igaz, a szőlővel való
kísérletezés már akkor kezdődött, amikor csak
szűk tudományos körben vitáztak a globális fel-
melegedés lehetőségéről.
A Dansk Vincentert, az ország egyik első szőlő-
ültetvényét 1999-ben alapította Jens Michael
Gundersen és Torben Andreasen. Kétszáz kü-
lönböző szőlőfajta telepítésével kezdték a mun-
kát, hogy meghatározhassák a helyi éghajlatra

legmegfelelőbbeket. Végül 2003-tól kezdhették
forgalmazni az eredeti dán bort! A borászat ma-
napság ugyanakkor egyre derűsebben tekint a
jövő lehetőségeire.
A biztató eredményeknek sokkal északabbra, az
egykori szovjet tundraövezetben is voltak pró-
fétái. Igaz, a szovjet időkben azt gondolták,
hogy a sarki jég feketére festve könnyebben
megolvadna, így még Vorkutában is termeszt-
hetnek gabonát. Az álom lázálom maradt, bár a
mostani klímaváltozás arrafelé legalább óriási
mennyiségű fekete festéket spórolhat meg a Je-
ges-tenger partvidéki földműveseknek!
De ugyancsak sajátos az izlandi banántermesz-
tés. A banán az egyik tipikus trópusi gyümölcs:
meleg, magas páratartalom és sok fény kell ne-
ki, nem is csoda, hogy Európában a Kanári-szi-
geteken és Madeirán vannak csak igazi banán-
ültetvények. És Izlandon, alig pár száz kilomé-
terre az északi sarkkörtől.
Izland igyekszik kiaknázni az „ökogeográfiai
űrt”. Ugyanis geotermikus energiával legjob-
ban ellátott ország a világon: szinte bárhol fúr
a talajba az ember a szigeten, termálvizet,
vagy a föld alól feltörő forró gőzt fog találni.
Néha pedig fúrni sem kell, mert a gejzírek ház-
hoz, a kertbe jönnek. Erre nemcsak az energia-
termelésüket alapozzák jó ideje a helyiek, de

a
Tudomány
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A klímaváltozás előnyei?

Lesz-e dán borvidék?
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népszerű az üvegházas növénytermesztés is. 
A banánra már az 1940-es években rátalált az
Izlandi Kertészeti Társaság, amikor olyan,
üvegházban termeszthető növényeket keresett,
amivel a legnagyobb nyereséget lehet elérni.
Mivel a banán ára a második világháború alatt
az egekbe emelkedett, az izlandi üvegházas ba-
nántermesztés egyre jobb üzlet lett, és egészen
az ötvenes évek végéig virágzott a biznisz. Ek-
koriban Európa legnagyobb termelőjének szá-
mított az ország. 1960-ban aztán az izlandi kor-
mány megszüntette a banánra kivetett védővá-
mot, és a trópusokról importált olcsó gyümölcs-

csel nem tudtak többé a hazai termelők konku-
rálni: az izlandi banánnak a kevés napsütés mi-
att másfél-két évre volt szüksége ahhoz, hogy
megérjen, míg az Egyenlítő környéki óriásültet-
vényeken pár hónap is elegendő.
2005-ben aztán a kormány tett egy újabb kísér-
letet a banántermesztés felfuttatására, amikor azt
látták, hogy az izlandiak Európa egyik legna-
gyobb banánfogyasztói (évi 18 kg/fő), és a ha-
zai termeléssel ki lehetne váltani az import nagy
részét. Ez végül csak nem jött össze, mivel a
globalizált világkereskedelem és a nagyüzemi
termesztés miatt a trópusi országokkal végképp
nem tudtak az izlandi melegházak versenyezni.
Az országban már csak pár, hobbiból és oktatá-
si céllal tartott banánfarm-üvegház van, a legna-
gyobb Hveragerði városának közelében találha-
tó, a helyi Agrártudományi Egyetem tartja fenn
700 banánfának az otthonát. Az üvegházban a
termálforrások ilyenkor is 22-25 fokos meleget
és 90%-os páratartalmat biztosítanak. A termés
(évi 500-2000 kg) kereskedelmi forgalomba
nem kerül, az egyetemisták eszik meg, minden-
féle ösztökélés nélkül.                               ESDÉ

Termálvízen banán



edvenceim is, szépek is - gyíkokkal,
rovarokkal, egyenesszárnyúak-
kal, sőt kisebb pockokkal táplál-
koznak; egyszóval: hasznosak is.
Állománya Nyugat-Európában
nagyon megritkult, sok helyről el
is tűnt. A szalakóták (Coracias

garrulus) elvonulnak augusztus végén-szept-
ember elején, a telet Afrikában töltik és csak
május elején érkeznek vissza a korábbi költő-
helyükre. Ilyenkor igen nagy veszélynek van
kitéve az útvonaluk mentén, mert sajnos, va-
dásznak rájuk. Impozáns küllemük és mére-
tük miatt előszeretettel lövik a tőlünk délebb-
re található országokban. 
Állománya az Alföld egyes területein az
utóbbi évtizedek odú kihelyezéseinek kö-

szönhetően nőtt, a természetvédők ilyen
módon pótolják a korábbi fészekhelyeket.
Öreg fák odvaiban, fekete harkály és zöld
küllő által vájt odúkban, ritkán homokfa-
lak üregeiben költ. Fészekalja általában 4-
5 fehér színű tojásból áll. Szívesen elfog-
lalja a mesterséges odúkat is, melyek kihe-
lyezésére a megfelelő nagyságú fák hiá-
nya, és ezáltal a zöld küllő és fekete har-
kály hiánya miatt van szükség. A legelők-
höz, kaszálókhoz, mezőgazdasági terüle-
tekhez kötődik, hiszen rovarokból álló táp-

lálékát itt könnyen megtalálja.
A túllegeltetett és az elhagyatott
legelőket nem szeretik a szalakó-
ták, mert amíg az előbbiekben ke-
vés táplálékot találnak, addig az
utóbbiakban könnyen elbújnak
zsákmány állataik. Igazi „várta-
madár”: előszeretettel ül ki egy ki-
magasló ponti ágakra, ahonnan jól
szemmel tarthatja a körülötte lévő
nyílt területeket. Innen lecsapva
szerzi meg táplálékát.

k
Képekben
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Szalakóták 
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Bankkártyás fizetési
lehetőség!

Ajándékutalvány
kapható!

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

Fabrikett 10 kg/doboz: 789 Ft / db  

Creaton natúr vörös cserép: 197 Ft / db 

Beton kerítés oszlop 250 cm: 2.725 Ft / db

30-as tégla: 399 Ft / db

Ursa üveggyapot 5 cm: 6.495 Ft / tekercs

Laminált padló lakóházakba, irodákba, üzletekbe kedvezményesen a bemutató termünkben

75x210 Craft gerébtokos ajtó: 17.875 Ft / db 

65 cm Fürdőszoba bútor Kompletten (alsó+felső+mosdó+tükör): 49.895 Ft /db Több színben

20x25 fali csempe: 1.899 Ft / m2

Wc ülőke fehér: 2.290 Ft / db-tól

Akril egyenes kád: 25.998 Ft / db-tól

BUDA-HÁZÉPÍTŐ KFT TÜZÉP-FÜRDŐSZOBA SZAKÜZLET-NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET

Hazai fészkelő-állománya 1600 – 2000 pár-
ra tehető, örvendetesen egyre több (2012-
2018).
Rendszeres fészkel nálunk, a Tisza és Kő-
rös menti gátakat kísérő telefonvezetékek
gyakori madara volt, talán maradt is. Mára
új helyeket keres, többnyire magas füves
legelők környéki fákon keres fészkelő he-
lyet. Rokona a villásfarkú szalakóta (Cora -
cias caudata) csak nagyon ritka vendég ná-
lunk Afrikából, Dömösön azonban rend-
szeresen költ…

A szalakóták védelmi feladata minden ter-
mészet szerető emberben adott, hogy olyan
barbár cselekedetre ne kerüljön sor, mint
amit tapasztaltunk a Gerje mentén. Gondo-
san 3-3,5 m magasan kihelyezett odúkat va-
laki szisztematikusan ledobálta a földre. Az-
óta is töröm a fejemet barátaimmal együtt,
milyen megfontolásból történhetett a rom-
bolás, hacsak nem a pusztítás öröme vezette
a tettest. Aggasztó jelenség, mert életterük
egyre zsugorodik, s a háborgatásuk meg
nőttön-nő.                            SZABÓ SÁNDOR



atetits László, aki Nagy
László Lázár jó barátja
volt, laza, szívből és csí-
pőből jövő intelligens-
kedves méltatással em-
lékezett. Amit mondott,

a lelkéből merítette és mély érzéseket tárt a
nagyszámú megjelent érdeklődő elé. A be-
széd, maga volt a megtörtént valóság, barát-
ságuk kifejezése.
A hivatalos megnyitó zárásaképpen Volter
Kálmán zeneiskolai tanár zenekara adta elő
Kálmán saját, er-
re az alkalomra írt
zeneszámát, mely
Don Quijote ko-
rának zenei vilá-
gába röpítette a
hallgatóságot.
Aztán megindult
a tömeg a föld-
szinti kiállítást
körbenézni és az
emeleti kiállítást
is sokan megte-
kintették, ahol Nagy László Lázár barátai let-
tek felkérve, hogy műveikkel méltón emlé-
kezzenek a „mi Laci bácsinkra.”
A lenti teremben sorbanálltak az érdeklő-
dők, hiszen megjelent egy szép kiadvány,
melyben egy színvonalas válogatás tartal-
mazza a dupla kiállítás remekeit-elemeit.
(Képek a képekről, ex librisekről, festmé-

nyekről, szobrokról, és a versek is szépen il-
leszkednek a kiadvány hangulatához.) 
A kerengés közben szembejött velem Béres
Karcsi bácsi, aki többek között az egyik ked-
vencem a ceglédi kedves arcok között, aki min-
dig mosolyog, és mindig van egy-két kedves
szava. Most is odajött hozzám és egy kis cetlit
tartott elém: „Margókám írd meg az újságban!

Ezt a kis papírt
Laci adta nekem,
amikor egy rendez-
vényre elkísértem
és érdeklődtem,
hogy mi, mennyibe
kerül. Akkor már
táplálék-injekciók-
kal tartotta életben
magát.”
Amikor Nagy
László Lázár szá-
mára az utolsó ka-

rácsonyi hangversenyen ültünk a kultúrház-
ban egymás mellett, már maszkot viselt és
bottal közlekedett, ott ültünk egymás mel-
lett, csendben, alázattal hallgatva a zenét.
Akkor éreztem, hogy barátom és alkotótár-
sam boldog, hogy ott lehet, éreztük egymás
jelenlétét, mert mindketten tudtuk, hogy ez
az utolsó.                           KISZELY MARGÓ

Nagy László Lázár ceglédi grafikusmű-
vész emlékére rendezett kiállítást a
Ceglédi Galériában Dr. Juhász István
egyetemi tanár, melyet Dr. Csáky
András polgármester nyitott meg feb-
ruár 21-én.

m

Alkotók
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„Kinek-kinek mennyi!”

Fotó: Kisfaludi István



Kiszely Margó: Kancsós
csendélet zöldségekkel

A HÉT FESTMÉNYE VÁLASZTÁSA már a tavaszt
ígéri, hiszen ilyenkor megindul a ter-
mészet, kikelnek a magvakból a nö-
vények és új zöldségekkel, gyümöl-
csökkel tehetjük magunkat frissebbé,
egészségesebbé.
A látványuk is szinte felüdíti az em-
bert, a pirospaprika és a lila hagyma
színeit szinte lehetetlen visszaadni, ha a töké-
letességre törekszünk. Van azért megoldás, hi-
szen a színharmónia megteremti azt a hatást,
amit a festő közölni szeretne a szemlélődővel.
Nem fénylő allűrökkel, nem lopott technikai
megoldásokkal és nem eladási céllal, hiszen
akkor giccset kellene festeni… sajnos. 
Manapság még mindig azt gondolják az embe-
rek, hogy a lakásban kell egy „napraforgós
csendélet, kell egy „tanyakép” és egy „lovacska,

akinek a szőre lobog a szélben. Szerintem min-
den lakásba olyan festmény való, aminek színei,
kompozíciója közel áll hozzánk, jó ránézni, mert
nyugalmat sugároz, vagy hangulatában illik a
berendezéshez, az otthon feelingjéhez.
A kép 40x40 cm-es vászon, akril festékkel fest-
ve, Kovács Edit beállítása alapján és két hétig

látható a Bern Kávéházban, Cegléden,
az Árpád utca 23/a-ban. KM
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DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

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

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

*A finanszírozási ajánlat a 2019.01.01. után megkötö� szerződésekre érvényes Renault Kadjar Life TCe 140 FAP személygépjármű esetén és visszavonásig szól. Finanszírozási feltételek: kamat: 
fix 4,81%, devizanem: forint, önerő: 2 000 000 Ft, futamidő: 36 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 40%, THM: fix 4,99%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés  futamidejére teljes körű Casco biztosítás 
fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyo� végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntete� feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye 
a  www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Renault Márkakereskedőjét. Új KADJAR Life TCe 140 FAP vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4 – 7,0; CO2-kibocsátás g/km: 145 – 158. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok 
meghatározása a Bizo�ság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi 
hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.  A gépjárművek 
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan 
módosíthatjuk. A feltüntete� adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánla�ételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault 
Márkakereskedést! A Renault Hungária K�. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A kép illusztráció.
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ebruár 22-én került megrendezésre
az Észak-Magyarországi Területi
Tollaslabda Diákolimpia a ceglédi
Living Sport Tollaslabda Csarnok-
ban, ahol 73 kvalifikált játékos, Pest,
Heves és Nógrád megye legjobbjai
küzdöttek meg egymással az orszá-

gos döntőre való kijutásért. Izgalmas és
örömteli napot tudhattak maguknak a Living
Sportos növendékek, hisz mindenki dobo-
gós helyezést ért el, így összesen 9 ceglédi
diák képviselteti városunkat a kétnapos ba-
latonboglári Országos Diákolimpián!

NAGY KRISZTIÁN

Helyezések:
1. korcsoport: Chorendzsák Nóra "B kategória" 1. hely
2. korcsoport: Mészáros Enikő "A kategória" 1. hely

Szatmári Tamás "B kategória" 2. hely

Varga Bonca "B kategória" 4. hely
3. korcsoport: Tóth Kinga "A kategória" 1. hely
4. korcsoport: Fehér Gergő "B kategória" 4. hely
5. korcsoport: Kovács Kristóf "B kategória" 1. hely
6. korcsoport: Juhász Petra "B kategória" 1. hely

László Dávid "B kategória" 1.hely

f
Berúgtuk az ajtót a diákolimpián



Sikerek a Diákolimpián
ÓCSAI MÁTÉ ÉS TELEK KRISTÓF képviselte
városunkat az Asztalitenisz Diákolimpia Or-
szágos döntőjén, ahol „A” igazolt és „B” nem
igazolt játékosok mérhették össze tudásukat.
Az eseményen az általános és középiskolás
megyei döntő győztesei vettek részt. Ceglédről
Ócsai Máté és Telek Kristóf jutott a döntőbe,
ahol Máté 1. míg Kristóf 5. helyezést ért el.
Csütörtökön Máté kategóriájában 18 induló
volt, ahol 3 csoportmeccs után az egyenes
kieséses szakaszban is folytatta menetelését.
A döntőben egy játszmát elvesztve győzött
és lett a 2019/20-as év országos bajnoka.
Kristóf a 4-es csoportban a 2. mérkőzését
0:2 hátrányból fordította meg és nyert. Vé-
gül 3. helyen zárt a nagyon erős csoportban,
végül az 5. helyen végzett. GERGYE ZOLTÁN

3 meccs, 212 gól, 
2 győzelem

AZ ELMÚLT HÉTEN A FELNŐTT, AZ IFI és a serdü-
lő Cápák itthon léptek pályára bajnoki mérkőzé-
seken. Elképesztő gól mennyiséggel zárultak a
meccsek, összesen 212 találat született a három
találkozón. A felnőtt csapatnak 40 gólra volt
szüksége a Szigetszentmiklós legyőzésére, az
ifistáknak pedig nem volt elég a 38 találat a győ-
zelemhez. Mindkét mérkőzésen keményen küz-
döttek a lányok, ami extra eredményt hozott tá-

madásokban, de a vé-
dekezés most alul
maradt a szokásostól.
A serdülők magabiz-
tos különbséggel tud-
tak nyerni és újra a
tabella élén állnak.  
PÉZSÉ

Felnőtt mérkőzés
Ceglédi Kék Cápák – Szi get-
 szentmiklós NKSE 40 – 39 

Ifjúsági mérkőzés
Ceglédi Kék Cápák –
Dunavarsányi TE 38 – 46 

Serdülő mérkőzés
Ceglédi Kék Cápák – TFSE-
Vámosgyörk 32 – 17

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

Megnyitottunk!

�� Karcmentes ragyogás
�� Foltmentes száradás
�� Minőségi autóápolás
�� Környezetbarát technológia

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

Megnyitottunk!

� Karcmentes ragyogás
� Foltmentes száradás
� Minőségi autóápolás
� Környezetbarát technológia

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

Megnyitottunk!

� Karcmentes ragyogás
� Foltmentes száradás
� Minőségi autóápolás
� Környezetbarát technológia

Ha autómosás, akkor...

Nem bírt a 
Szekszárddal a CEKK

A NŐI KOSÁRLABDA NB I. 21. fordulójában
a bajnoki tabella 3. helyezettjét a
Szekszárdot fogadta a Gál József Sportcsar-
nokban a VBW CEKK Cegléd. Gabriel
Carrasco edző elmondta: – Voltak momentu-
mok, amikor úgy tűnt, talán vissza tudunk
jönni a meccsbe, nyolc pontra felzárkóztunk,
de az utolsó negyedben nagyon kevés pontot
szereztünk, és így nem volt esélyünk. Küz-
dött a csapat, de ez nem volt elég.

VBW CEKK CEGLÉD–ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 58–73 

EGY HÉT ALATT A HARMADIK TÉT mérkőzé-
sét játszotta a VBW CEKK Cegléd. Szom-
baton Győrben lépett pályára Carrasco csa-
pata, ahol hiába nyert három negyedet is a
Cegléd, végül a házigazdák nyertek. 

UNI GYŐR MÉLY-ÚT–VBW CEKK CEGLÉD 72–64 
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Karate 
sikerek

FEBRUÁR 22-ÉN
V Á R PA L O T Á N
RENDEZTÉK meg
a Kyokushin Ka-
rate Diákolimpia
selejtező torná-
ját. Az egyik leg-
rangosabb hazai
utánpótlási kara-
te versenyt, aho-
va 340 verseny -
ző és 33 klub ne-
vezett. SEIJIN SE 4 versenyzővel vett részt.
Két aranyérmet nyertünk Dankó Gabriella és
Bajor Csabi révén ifjúsági kategóriában.
Serdülő kategóriában Végh Peti élete első
diákolimpiáján értékes negyedik helyet szer-
zett és továbbjutott. A debreceni döntőbe ju-
tott mint Svábenszki Kristóf is, aki most he-
lyezetlen maradt, de ő is továbbjutott a deb-
receni döntőbe.

FEBRUÁR 23-ÁN GYŐRLADAMÉRON vett
részt a Ceglédi Ashihara Karate Sportegye-
sület 27 versenyzővel az A. I. K. O Nagy
Sándor nyílt karatekupán. A ceglédi harco-
sok remekeltek a versenyen és a következő
eredményt érték el küzdelemben:

I. hely: Baksa Bence, Bogdán Vencel, Juhász Bulcsú, Kocsis Mik-
lós, Tóth Ferenc, Bujdosó Roland, Balogh Szabolcs, Hakkel
Linett, Prumek Janka, Hernyák Botond, Balogh Róbert Dániel,
Kovács József Antal. II. hely: Karai Szabolcs, Dömők Milán, Simó
Bence, Kenyó Ivett, Görög Milán, Baranyi Ákos, Bodor András,
Egressi Lara. III. hely: Benkő Ádám, Kovács Noel, Juhász Buda, 
Máté Szófia, Baksa Boglárka, Arató Tifani, Enlu Zhou
ABUCZKY CSABA

CVSE dartsosok a nemzeti
bajnokságban

A CVSE DARTSOSAI A HÉTVÉGÉN a nemzeti
bajnokságban kezdték meg a szereplésüket. A
hét fordulós sorozat első állomását
Budapesten, a Budapesti Honvéd Kosárlabda
csarnokában rendezték. Minden egyes fordu-
ló egyenes kieséses rendszerben zajlik, javí-
tásra a következő fordulóban lesz lehetőség.
Steel Egyéni Nemzeti Bajnokság – Férfi 1. forduló, 256 induló.

TÓTH MIHÁLY KETTŐ MÉRKŐZÉST JÁTSZOTT, a
256 között 5:2 arányban nyert, az első mérkőzé-
sen megszerezte a CVSE Darts szakosztály első
bajnoki győzelmét. A második mérkőzés 2:5,
Kovács Tibor ellen, a szolnoki dartsosok egyik
jeles képviselője, aki végül 9. helyen végzett.
Tóth Mihály így a 65. helyen végzett.
Méder Kornél 129. hely. - Tóth Krisztián 129. hely.
Varga Zsolt 129. hely.
Steel Egyéni Nemzeti Bajnokság – Női 1. forduló, 22 induló.
Czenger Renáta 17. hely.

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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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!

Ceglédi KK SE győzelem
Békésen

TOVÁBBRA IS VEZETI A FÉRFI KÉZILABDA
NB I/B tabelláját a Ceglédi KK SE csapata,
miután szoros mérkőzésen nyerni tudott Bé-
késen március 1-jén. A 27.-től az 52. percig
vezettek a hazaiak, de 21-20 után már csak
egyszer tudtak betalálni a három Hajdú Ta-
más góllal szemben, ráadásul Rózsavölgyi
az utolsó másodpercekben még hetest vé-
dett, így egy góllal nyert a Cegléd. 

Optimum Solár-Békési FKC – Ceglédi KK SE 22 – 23 ( 13 – 11 )

A FÉRFI KÉZILABDA NB I/B 13. fordulójá-
ban pénteken a Balmazújvásost fogadta a
Ceglédi KK SE a Gál József Sportcsarnok-
ban. A Cegléd fölényes győzelmet aratott,
megőrizve ezzel első helyét a bajnoki tabellán. 

Ceglédi KK SE – Balmazújvárosi KK 45 – 29 ( 20 – 13 )

FEBRUÁR 19-ÉN KEDDEN CEGLÉDEN került
megrendezésre a férfi kézilabda Liga-kupa
negyeddöntőjének visszavágója. A Ceglédi
KK SE múlt héten otthonában 35-24-re
győzte le a Váci KSE-t, így borítékolható

volt a továbbjutás. Az első osztályban ver-
senyző vendégek a Gál József Sportcsarnok-
ban sem tudtak nyerni, így a Cegléd kettős
győzelemmel jutott a Liga-kupa négyes dön-
tőjébe.

Ceglédi KK SE – Váci KSE 34 – 30 ( 19-16)

A FÉRFI KÉZILABDA NB I/B TAVASZI első
fordulójában Balassagyarmaton lépett pá-
lyára szombaton a Ceglédi KK SE. A vendé-
gek győzelme egy percig sem forgott ve-
szélyben a sereghajtó otthonában. PÉZSÉ

Balassagyarmati Kábel SE – Ceglédi KK SE 23 – 31 (10 – 14)

Fotó: Kisfaludi István



Birkózó eredmények 
HÉTVÉGÉN AZ ÉV MÁSODIK KOROSZTÁLYOS vá-
logatóját rendezték a serdülőknek Nagy kanizsán
három ország részvételével. Szombaton a sza-
badfogásban 141-en, vasárnap a kötöttfogásban
123-an mérték össze az erejüket. A ceglédi VSE
birkózói mind a két fogásnemben képviseltette
magát. Szabadfogásban öten, kötöttfogásban ha-
tan léptek szőnyegre a válogatottságért. 

48 kg  1.  Józsa Attila
52 kg  3.  Manczák Ruben

7.  Cseh Dávid
57 kg  7.  Csiszár Adrián
62 kg  7.  Mizsei Milán

VASÁRNAP KÖTÖTTFOGÁSBAN IS KÉT ÉRMET
gyűjtöttek a ceglédiek Csiszár Márkó és
Manczák Ruben révén. 
48 kg  5.  Józsa Attila
52 kg  3.  Manczák Ruben
57 kg  5.  Csiszár Adrián
75 kg  2.  Csiszár Márkó

A KÉT VÁLOGATÓT KÖVETŐEN A JUNIOR sza-
badfogású válogatott az ukrajnai Lvivben
vett részt nemzetközi versenyen öt verseny-
zővel. A kilenc ország részvételével meg-
rendezett versenyen Árpi nagyszerűen sze-
repelt és négy győzelmet követően ukrán,
cseh és német ellenfeleket felülmúlva meg-
nyerte az igen erős megmérettetést. 

Eredmény: 70 kg  1.  Kovács Árpád

SZOMBATON DOROGON KERÜLT megrende-
zésre a diák I. korosztály szabadfogású or-
szágos bajnoksága. A területi bajnokságok-
ról bejutottak közül 223-an küzdöttek meg a
bajnoki címekért. 10 ceglédi birkózó vívta ki
az indulás jogát a bajnokságon. A ceglédiek

közül a legtovább az 50 kg-ban szőnyegre
lépő Ungvári Tibor jutott. 

32 kg  5.  Kiss Rómeó
50 kg  2.  Ungvári Tibor

UGYANEZEN A NAPON A JUNIOROK IS sző-
nyegre léptek a válogatottságért szabadfo-
gásban. Az ez évi második válogatót
Kaposvár rendezte Somogyjádon. A CVSE
ebben a korosztályban egy fővel képviseltet-
te magát.  PAP FERENC

Eredmény: 70 kg  1.  Kovács Árpád
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Gyümölcsfa,
díszfa

TERMELŐI ÁRON!
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat 

konté neres díszfák, gyümölcsfák, díszfák,
oltott szõlõfajták széles választékával.

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

www. j a k s i c s f a i s ko l a . hu



Keszthelyi Luca 
arany és ezüst

A HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK MEG BUDAPESTEN
a BOK csarnokban Magyarország Fedett -
pályás Ifjúsági Országos Egyéni Atlétikai
Bajnokságát, ahol Luca egy arany és egy
ezüstérmmel növelte éremgyűjteményét.
Luca a szombati napon magasugrás ver-
senyszámban indult, megszerezve a magyar
bajnoki aranyérmet. Vasárnap Luca távolug-
rásban versenyzett és szintén nagyon nagyot
versenyezve a 2. helyet szerezte meg 545

cm új egyéni csúcsot ugorva, így lett egy
magyar bajnoki ezüstérme is.
Luca mellett ebben a korosztályban indult
Juhász Anna atlétánk is, akinek most nem si-
került nagyon jól ez az OB. Anna 60 m gát-
futásban 10,2 mp-t futott, távolugrásban pe-
dig 460 cm-t ugrott, amely eredményekkel a
középmezőnyben végzett.

• Kukorica és napraforgó vetőmagok
(Monsanto, Martonvásári, Szegedi,
RAGT, Caussade fajták)

• Tavaszi árpa, tavaszi zab vetőmagok
februártól

• Burgonya vetőgumó mini és
zsákos kiszereléssel rendelhető

• Olajradiátorok, hősugárzók

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

Sportnap
VÁLTOZATOS MOZGÁSFORMÁKKAL VÁRTÁK
a szervezők a sportolni vágyókat február 15-
én szombaton dél-
előtt a Szabadság
téren. A különböző
helyszíneken lehe-
tőség volt kipróbál-
ni többek között a
Crossfitet, a botos
gyaloglást valamint
egy ügyességi aka-
dálypályán is végig
lehetett menni. A
résztvevők térkép
segítségével juthat-
tak el ezekre az ál-
lomásokra. Minden
teljesítőt emléklap-

pal jutalmaztak és ajándéksorsoláson is részt
vehettek. A meleg teát a Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ biz-
tosította. Forrás:iranycegled.hu
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Fotó: Kisfaludi István






