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Dante 700
DANTE ALIGHIERI HALÁLÁNAK 700. ÉVFORDULÓJA alkalmából
rendezett „Dante-700” című kiállítás megnyitó ünnepségének adott
otthont a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium díszterme szeptember
15-én. A megjelenteket Gulyás Zoltán igazgató köszöntötte, a ki-
állító művészeket és műveiket dr. Kürti György, az Öregdiák
Egyesület elnöke méltatta. A tárlatot a kiállítás kurátora, dr.
Juhász István nyitotta meg. A megnyitó után író-olvasó találko-
zóra várták az érdeklődőket, melyen a meghívott vendégek Baranyi
Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító, az Isteni színjáték fordító-
ja, valamint Dr. Madarász Imre irodalomtörténész, egyetemi do-
cens voltak. A kiállítás – melyben középkori miniatúrák másolatai
és helyi művészek az alkalomra készült alkotásai láthatók – októ-
ber 31-ig tekinthető meg, de iskolai csoportoknak rendhagyó iro-
dalomóra kérhető, a felnőtteknek tárlatvezetéseket tart a kurátor.

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN A CVK IRODALOMBARÁTOK Köre
több helyszínen tartott előadást. A Cegléd Városi Könyvtárban
tartott nagysikerű Radnóti-estet követően Törtelen vendégsze-
repelt a kör Radnóti-versekkel. Összesen kéttucat vers hangzott
el, több megzenésítve Csanád László Csiga előadásában.
Október 5-én már ötödik helyszínen adták elő a Villon-estet
is, most a nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Könyv-
tárában. A kör tagjain kívül Csipkó Magdolna (hegedű) és
Farkasházi István is segítette az előadást teljesebbé tenni.
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agyományosan a dísztestületi üléssel
folytatódott a programsorozat.
A 2021-es Gubody-díjat Banai
Benőnek adták át. Cegléd Vá-
ros Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete
2021-ben posz-

tumusz díszpolgári címet
adományozott az 56-os forra-
dalom ceglédi eseményeiben
oroszlánrészt vállalt Csendes
Istvánnak, valamint Kiszel
Mihály címzetes prépost, es-
peresnek, egykori ceglédi
plébánosnak. A három nap
során a koncertek sem marad-
tak el, fellépett az LGT, a
Republic, Szabó Balázs Ban-
dája és a Lóci játszik mellett a Ceglédi Ut-
cazene Fesztivál résztvevői is. A hagyo-

mányőrző felvonulás, műsorok, huszártábor
és Régi idők Piacztere és a Gyermektoborzó
is sokakat vonzott, ahogyan a Huszárkony-
ha - '48-as étkeink főzőverseny is.

Kiállítással és konferenciával kezdő-
dött szeptember 24-én a háromna-
pos Kossuth Toborzó Ünnepély és
Huszárfesztivál. A művelődési köz-
pont galériájában tárlat nyílt „Kos-
suth ezer arca” címmel. A programo-
kon Cegléd határon túli testvérvárosi
küldöttségei is részt vettek.

h

Kossuth toborzó 2021
Hírek
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25. Nemzetközi Dobos
és Ütős Gála

OKTÓBER 9-ÉN NAGYSZABÁSÚ KONCERTET
tartottak a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében. A pandémia miatt sokad-
jára elhalasztott Nemzetközi Dobos & Ütős
Gálát az idén végül meg tudták rendezni, rá-
adásul jubileumi évfordulót ünnepeltek.
Délután különböző programokon vehettek
részt az érdeklődők, este pedig egy igazán
különleges koncertet hallhatott a közönség.
A színpadon látható volt Peter Erskine
amerikai jazz dobos, zeneszerző, Solti
János EMeRTon-díjas magyar könnyűze-
nész, az egyik legismertebb és legnépsze-
rűbb magyar „all-around” dobos. Elsősor-
ban a Locomotiv GT dobosaként ismert,
valamint Szaniszló Richárd jazz-zenész és
Urbán Orsi énekes. A jubileumi gálaest
nagy sikert aratott. IRÁNYCEGLÉD

PERNYE ANDRÁS-DÍJAT VEHETETT ÁT
Kármán Sándor, a Ceglédi Dobmúzeum
alapítója a Budapest Jazz Clubban megtartott
átadón, a Magyar Jazz Ünnepe rendezvény-

sorozat egyik állomásaként. A Magyar Jazz-
szövetség tájékoztatása szerint a díjat első-
sorban olyan magyar állampolgárságú sze-
mély kaphatja meg, aki életművével, művé-
szi és szellemi tevékenységével hozzájárult a
magyar jazzművészet színvonalának emel-
kedéséhez, a magyar zenei élet gazdagításá-
hoz és nemzetközi elismertségéhez. CEGLED.HU

Őszi Hacacáré
OKTÓBER 1-JÉN CEGLÉDEN A SZABADSÁG
tér kisebb fesztiválhelyszínné alakult át az
országos Őszi Hacacáré eseménysorozat ré-
szeként. Egész délután helyi tánccsoportok
léptek fel, este pedig az Abaházi RT és a Bi-
kini is koncertet adott. A szervezők felhívá-
sa szerint az ingyenes koncertek, közösségi
megmozdulások, családi programok, faluna-
pok és kézműves foglalkozások az ország
számos pontján 9 heten keresztül 130 hely-
színen kerülnek megtartásra. A koncertek
díjtalanul látogathatók, és az aktuális jár-
ványügyi szabályok szerinti kerülnek lebo-
nyolításra.

Trianoni megemlékezés
TRIANON 101 ÉV ELTELTÉVEL SEM VÁLT
bennünk történelemmé. A békediktátum a
20. század legkegyetlenebb magyar tragédi-
ája – mondta beszédében dr. Csáky András
polgármester a trianoni békediktátum évfor-
dulójára rendezett konferencián, amit a
pandémia miatt most tudtak megtartani. A
Városháza dísztermében magas szakmai
színvonalú előadásokat tartottak. CEGLED.HU
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Október 6-ai megemlékezés
A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN, majd az
Eötvös téren található Nagysándor József em-
léktáblájánál emlékeztek az aradi vértanúkra
Cegléden. Történelmi visszatekintést Baranyi
Tibor, az Unghváry László Vendéglátóipari
Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
tartott, majd az iskola diákjai adtak műsort
„A szabadságharc vértanúi” címmel. CEGLED.HU

Okos zebra átadó
SZEPTEMBER 15-ÉN DÉLELŐTT ADTÁK ÁT hi-
vatalosan a Kossuth Ferenc utca és Kárpáti
Aurél utca kereszteződésénél található okos
zebrát. Az eseményen jelen volt dr. Csáky
András polgármester és a körzet képviselője,
Hegedűs Ágota alpolgármester is. Az okos
zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rend-
szer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív
LED prizmák segítségével, villogó fénnyel
hívja fel az autósok figyelmét, a kijelölt gya-
logátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra.

A PATENT Kft. az alábbi szakterületere

keres munkatársat:
CNC gépkezelő plazmavágó,

hengerítő és présgép kezelésére

Alapkövetelmény: Technikusi végzettség, minimum
6 hónap aktív tapasztalat az adott területen.
Rendelkezni kell önálló munkavégzés képességével
és erős kooperációs készséggel.

Feladatok:
• 3D-s NC vágó berendezés programozás (3D-s

plazma, lemezhengerítő, prés és görgőző gép),
• Technologizálás, folyamatok korszerűsítése, fe-

jlesztése,
• Szoros együttműködés a műhelyvezetéssel, a

műszaki osztállyal.

A minőségi és hatékony munkáért, az elhiva-
tottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és sz-

ervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb

bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)

patonai.tibor@patent.hu részére.
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Meseszoba a Táncsicsban
SZEPTEMBER 30-ÁN A MAGYAR népmese
napján adták át a Ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskola meseszobáját és a diákok
részére egy mesefelolvasó versenyt is tartot-
tak. A versenyen 25 alsós diák vett részt ál-
latmesék felolvasásával, a legügyesebbek
könyvjutalmat is kaptak.
A tornaszobát Fodor Gábor tankerületi elnök
és Rimóczi Gábor igazgató adta át. Mint el-
hangzott: a szoba ötlete alsó tagozatos taní-
tóktól származik, ahogy a fizikai megvalósítás
is. Az anyagiakhoz az iskola alapítványa és a

tankerület járult hozzá.
A támogató alapít-
vány elnöke Maczó-
Tarr Viktória la-
punknak elmondta: a
tornaszobából kiala-
kított különleges he-
lyiség célja egyrészt a
gyermekek fejlesztése

a meseterápián keresztül, másrészt lehetősé-
get biztosítani a relaxációra, lelassulásra, az
iskolai környezetből való kiszakadásra is, az
ún. Kovács-módszer segítségével. Mind-
emellett a jövőben szeretnének a meseszo-
bában rendszeresen zenei előadásokat, ve-
télkedőket, fejlesztő programokat és szabad-
idős tevékenységeket tartani.
- Köszönet illeti az idén 30 éves Táncsics Is-
koláért Alapítvány tagjait, a szoba kialakítá-
sában részt vevő kollégákat, a tankerületet és
az iskola vezetőségét, hogy az ötlet valóság-
gá vált és megvalósulhatott a terápiás mese-
szoba. – mondott köszönetet a szervező.

Illemhelyek a Fürdő tónál
ELKÉSZÜLTEK A FÜRDŐ TÓ MELLETTI mel-
lékhelyiségek. A férfi és női vécék mellett
akadálymentesített illemhely is várja a tóhoz
kikapcsolódni és sportolni járókat. A mel-
lékhelyiség használata ingyenes, és sötéte-
désig van nyitva. A fejlesztés költségét az
önkormányzat és a termálfürdő közösen áll-
ta. A körzet önkormányzati képviselője dr.
Ferenczi Norbert a közösségi oldalán azt
írta: „Mától használhatók a mosdók a Fürdő
tó mellett. Köszönet a termálfürdőnek az íz-
léses kivitelezésért. Vigyázzunk rá!”

Védőfelszerelést osztottak
A CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG a Vörös-
marty téren levő pumpapályához várta a
gyerekeket és érdeklődőket október 2-án,
ahol – az önkormányzat támogatásával – vé-
dőfelszereléseket, valamint láthatósági esz-
közöket osztottak szét. CEGLED.HU

Könyvbemutató
SZEPTEMBER 30-ÁN MUTATTÁK BE az Ipar-
testületi székházban Rossi Károly ceglédi
újságíró írásaiból Koltói Ádám által szer-
kesztett kötetet. A 20. század jelentős írójá-
nak újságok mellett rádióban, televízióban is
jelentek meg művei, sőt színpadi műveket is
írt. Írásait most lánya Farkasné Rossi
Gabriella és veje dr. Farkas Pál válogatta és
Koltói Ádám írt hozzá tanulmányt és szer-
kesztette egységes kötetté. A bemutatón fel-
olvastak a szerző humoros, életigenlő műve-
iből, elhangzott megemlékezés Tamasi Ta-
mástól és irodalmi értékelés a könyvtár igaz-
gatójától Kabdebó-Ladik Líviától.



9

Sportnap az
otthonban

AZ EURÓPAI SPORT-
HÉT ALKALMÁBÓL a
Pest Megyei Sza-
badidősport Szövet-
ség és Cegléd Város
Ö n k o r m á n y z a t a
sportnapot szerve-
zett a ceglédi Mol-
nár Mária Reformá-
tus Fogyatékos
Á p o l ó - G o n d o z ó
Otthon lakói számá-
ra. A gondozottak
szeptember 24-én
délután kipróbálhat-
ták a nordic wal-
king, labdarúgás,
kézilabda, tollaslab-
da sportágakat, me-
lyeket egy közös be-
melegítő torna elő-
zött meg. A sportos
délután nagyszerű
hangulatban telt,
mindenki nagy él-
ményekkel gazdago-
dott.



További részletek: oszihacacare.hu

Lesz
programod!

10.22.
Göd

Sülysáp

seeszzsz



11

etrik Tamás tanítványa 60 lovas
közül szerezte meg a szép he-
lyezést. Az előfutam még remé-
nyekkel töltötte el a csemőieket,
mert jól sikerült a mester, Petrik
Tamás rajtja is
és a második he-

lyen, de biztató időered-
ménnyel galoppoztak át a
célvonalon. Azonban a
2017-es vágtagyőztest ösz-
szesorsolták azzal az ellen-
féllel, aki a teljes mezőny-
ben a leggyorsabb volt és az-
zal a vetélytárssal is, akivel
nagyon éleset meccselt a
csemői elővágta döntőjében.
A középdöntő nagyon jó in-

dult, Petrik Tamás és Vicces vezetett, aztán
a verseny közepén győzött a túlerő, így a
páros a negyedik helyen zárt.

A kocsitoló versenyben a 3.
hely lett a csemői csapaté. A
csapat tagjai: Fellegvári Szil-
via, Huszti Kata, Klementisz
Ágnes, Talapka Tiborné, Bu-
resch Árpád, Gyurkó László,
Horváth Bence, Nagy László.
Ceglédet lovas idén sem kép-
viselte, de Kövesdy Zsolt ceg-
lédi lovas Látrány települést
képviselve a középdöntőben
második helyen zárt.
A települések standokon is

képviseltették magukat, bemutatva Abony,
Csemő és Cegléd nevezetességeit, turiszti-
kai látnivalóit.

Október első hétvégéjén tartották a
Kárpát-medence legnagyobb lovas
rendezvényét többezer látogató rész-
vételével a Nemzeti Vágtát Buda-
pesten. Csemő és Abony lovasaival
képviselte a térséget. Zboray Viki
Marokkó nyergében 5. helyet szerzett
Abony színeiben.

p

Nemzeti Vágta sikerek
Hírek
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Tiszakécskei kisvasút
A TISZAKÉCSKEI HOLT-TISZA rehabilitáció-
jának befejezésével a Közép-Tisza mentén
mintegy 60 hektáron élesztették újjá a Holt-
Tisza három holtágának élővilágát. A pro-
jekt egyik legfőbb eleme az újonnan kialakí-
tott Nádirigó-sétány. A település polgármes-
tere újabb fejlesztésről adott hírt: közel fél-
milliárd forint pályázati támogatásból és ön-
kormányzati forrásból újították fel, illetve
bővítették a keskeny nyomtávú Tisza-parti
kisvasutat Tiszakécskén.
Tóth János elmondta, a Lübbecke-háztól a
Tisza-parti üdülőterületig öt megállón ke-
resztül utazhatnak a Tiszakécskére látogatók.
A kisvasút útvonala a környékbeli turisztikai
látványosságokat köti össze, ezzel is javítva a
belföldi turizmus lehetőségeit – fogalmazott
a polgármester. Tóth János kiemelte: a kis-
vasútnak a végállomásain kívül három meg-
állóhelye van: az elsőt a Miskó István sétány
játszóterénél, a másodikat a szintén a sétá-
nyon található, májusban átadott 21 méteres
csúcsmagasságú új kilátónál, a harmadikat
pedig a sportcentrum mögött, a tervezett új
közösségi térnél, a Zsibongónál alakították ki.
A projekt keretében mozdonyszín is épült, a
mozdonyt és a vagonokat pedig eredeti álla-
potukba állították helyre. MAGYAREPITOK.HU

Szakmai nap a tanítóknak
SZEPTEMBER 27-ÉN A CEGLÉDI Tankerületi
központ szakmai konferenciát tartott alsó ta-
gozatos tanítók és intézményvezetők részé-
re. A 243 regisztrált résztvevővel zajlott

szakmai nap célja a pandémia okozta esetle-
gesen fellépő tanulói lemaradások pótlásával
kapcsolatos módszertani támogatás volt. A
Ceglédi Tankerületi Központ általános isko-
láinak tanítói két előadást hallhattak és részt
vettek egy panelbeszélgetésen. A meghívot-
tak között voltak a város egyházi iskoláinak
tanárai is, valamint a környező tankerületek
vezetői. A két előadó – Hajnal Gabriella a
Klebelsberg Központ elnöke és Fodor Gábor
a Ceglédi Tankerület Igazgatója – azt hang-
súlyozta, hogy milyen fontos a felmérni és
pótolni a lemaradásokat. Ehhez nyújt mód-
szertani támogatást a rendezvény. A részt-
vevők – a szervezők ajándékaként – átve-
hették a Tankerületi Központ Pedagógus
Évkönyvét.

Nyugdíjba ment a kórház
lelkigondozója

NYUGDÍJBA MENT A TOLDY FERENC kórház
lelkigondozója Ágostné Cséri Gabriella.
Az intézmény közösségi oldalán köszönte
meg a 15 éven át végzett lelkigondozói

munkát és kívánt
nyugdíjas éveihez
kívánunk jó
egészséget, békes-
séget, sok örömet!
„Azt adta a bete-
geknek, amire
szükségük volt, és
igyekezett jelen
lenni mindenhol
kórházunkban .
Mint „beszélgető
embernek” – bete-

geink felekezeti, világnézeti hovatartozását
nem számítva –, elmondhatták problémái-
kat, gondjaikat, félelmeiket, kiönthették szí-
vüket, együttérzésre, megértésre számíthat-
tak, s megosztva terheiket könnyebben vi-
selték azokat. A súlyosan beteg, haldokló
emberek számára igény esetén a lelkipász-
tor látogatását megszervezte. (…) Ágostné
Cséri Gabriella erős hite, hűséges, lelkiis-
meretes szolgálata példa lehet mindenki-
nek.” – írta elismerésül a kórház.



McDonald's épül
Kecskeméten

A JÓKAI UTCÁBAN MEGKEZDŐDTEK Kecske-
mét harmadik McDonald's éttermének építé-
si munkálatai. A tervek szerint a következő
év első felében már meg is nyílhat a korsze-
rű, autós kiszolgálással rendelkező egység.
A „Jövő Élménye” koncepció jegyében épí-
tett McDonald's várhatóan 70 új munkahe-
lyet biztosít majd a környéken élőknek.
2014-ben támogatókat toborzott kezdemé-
nyezéséhez két diák, akik egy ceglédi
McDonald’s nyitásához gyűjtöttek aláírást.
Dudás Nikoletta és testvére Szilágyi Ferenc
a facebook-on akarta tesztelni van-e érdek-
lődés egy „Meki” nyitására. Meglepetésük-
re néhány nap alatt többezren támogatták
like-jukkal az oldalt.

Újabb támogatások
a térségnek

A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN
újabb támogatásokat nyertek a térségben
lévő kistelepülések. – adta tudtul az öröm-
hírt Földi László országgyűlési képviselő a
közösségi oldalán. Újszilvás Község Ön-
kormányzata kommunális eszköz beszer-
zésére, Kocsér Község Önkormányzata ön-
kormányzati járdaépítés/felújítás anyagtá-
mogatására illetve út, híd, kerékpárforgal-
mi létesítmény építése/felújítására, Jász-
karajenő Község Önkormányzata közös-
ségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszer-
zés és közösségszervező bértámogatására,
illetve önkormányzati temetők infrastruk-
turális fejlesztésére, Kőröstetétlen Község
Önkormányzata óvodai játszóudvar és köz-
területi játszótér fejlesztésére nyert támo-
gatást.

Uniós források Pest
megyei vállalkozásoknak

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JÓVÁHAGYTA
Magyarország új, 2022-2027 időszakra
vonatkozó regionális támogatási térképét,
ami alapján 2022. januártól nem lesznek
többé hátrányban a Pest megyei cégek,
sőt, ők lesznek a legnagyobb nyertesei a
pályázati rendszernek. – írta közleményé-
ben a Via Credit. A regionális támogatás
célja az egyes régiók gazdasági leszaka-
dásának megakadályozása, felzárkóztatá-
suk elősegítése. A térkép meghatározza a
regionális állami beruházási támogatásra
jogosult, leghátrányosabb helyzetben lévő
magyar régiókat és azok támogatási mér-
tékét. 2022. január 1-től bátran pályázhat-
nak a vállalkozások, mert a projekt teljes
elszámolható költségeinek akár 70 %-át is
állhatja az Unió. A szakértő szerint ko-
moly dilemma elé állíthatja a pályázókat,
hogy a kiírás alatt lévő és megjelenő pá-
lyázatokon induljanak vagy várják meg
inkább a kedvezőbb feltételekkel megjele-
nő jövő év januárját.

13



14



15

Vándorkiállítás
„VÉRBE FOJTOTT SZABADSÁG” címmel indí-
totta útjára vándorkiállítását a Civil Össze-
fogás Fórum Gyurcsány Ferenc zárt körben,
az MSZP frakcióülésén elmondott beszéde,
az Őszödi beszéd kiszivárgásának 15. évfor-
dulója alkalmából. A kamion október 5-én
délután volt megtekinthető Nagykőrösön. A
megjelenteket Földi László országgyűlési
képviselő köszöntötte és egy szívhez szóló
beszéddel nyitotta meg a kiállítást, majd 17
Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő
Szolgálat ügyvezetője és az egyik áldozat,
Nagy László – akinek 2006-ban kilőtték a
szemét – számoltak be 2006 őszének véres
eseményeiről, emlékeztetve azokra a napok-
ra, amikor a Gyurcsány Ferenc kiszivárgott
őszödi beszéde után kitört tiltakozást a
Gyurcsány-kormány irányította rendszer
kardlappal, lovasrohammal, gumilövedék-
kel, vízágyúval próbálta letörni.
Földi László országgyűlési képviselő közös-
ségi oldalán írt az eseményről: „A kamion,
amely emléket állít a Gyurcsány korszak sötét
időszakának, ma Nagykőrösre érkezett. Fontos
hogy emlékezzünk, hiszen sokan szenvednek

amnéziában. Ennek okán Nagykőrösön is van-
nak olyan erők, akik ezen időszak főszereplői-
vel fognak össze, a hatalom megszerzésének
reményében. Ez a kiállítás testközelből mutat-
ja meg, a demokratikus baloldal valódi arcát a
vélemény és szólásszabadság tekintetében.”

Magyar gulág kiállítás
A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA
(NEB), Nagykőrös Város Önkormányzata
és a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ szervezésében került megrende-
zésre a „Magyar gulág” című kiállítás meg-
nyitója Nagykőrösön, szeptember 28-án. A
vendégeket dr. Czira Szabolcs polgármes-
tere köszöntötte. Beszédét azzal zárta: „Ar-
ra kérek mindenkit, népszerűsítsék ezt a ki-
állítást és látogassanak el minél többen, is-
merjék meg a fiatalok is a kommunizmus
valódi arcát! Ne feledjék, az elkövetők
szellemi örökösei ma is köztünk élnek!” A
kiállítást dr. Bank Barbara, a Nemzeti Em-
lékezet Bizottságának tagja nyitotta meg.
Az ünnepélyes megnyitón levetítették a
„Mi a rendszer ellenségei” – Kommunista
táborvilág Magyarországon című rövidfil-
met, majd kerekasztal-beszélgetés kereté-
ben, Dergán Ádám a NEB általános főigaz-
gató-helyettesének kérdései mentén dr.
Bank Barbara és Szokolay Domokos a
NEB Hivatalának tudományos kutatója
osztott meg további részleteket hazánk tör-
ténelmének e sötét időszakáról. A kiállítás
megtekinthető 2021. október 15-ig, a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Köz-
pont Rácz József Galériában.

Hírek



Szafaripark és állatkert
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalta
dr. Czira Szabolcs polgármester „Turisztikai
fejlesztés, szafaripark és állatkert létesítése”
tárgyú előterjesztését, szeptember 15-én. Az
ülést megelőzően, augusztus 23-án Richter
Józseffel és ifjabb Richter Józseffel, a Ma-
gyar Nemzeti Cirkusz igazgatójával szemé-
lyesen egyeztetett dr. Czira Szabolcs polgár-
mester. Az elkészült előterjesztésben pedig
az olvasható, hogy az ismertetett fejlesztési
terv szerint, kölcsönösen hasznos, hosszú-
távú együttműködés keretében, a jelenleg
Szadán működő autós „Safari Park”-ot terve-
zik áttelepíteni Nagykőrösre, a belterülettől tá-
volabb eső ingatlanokra. Dr. Czira Szabolcs
polgármester úgy fogalmazott az előterjesz-
tésben: „Úgy vélem, e speciális fejlesztés
megvalósulása jelentősen hozzájárul telepü-
lésünk fenntartható, újszerű turisztikai fejlő-
déséhez, ezért azt támogatásra méltónak íté-
lem.” A képviselők megszavazták a határo-
zati javaslatot, a döntés értelmében az önkor-
mányzat elviekben támogatja Nagykőrös te-
lepülésen állatkert működtetését, továbbá ez-
zel összefüggésben kiemelt fejlesztési terü-

letté nyilvánított több ingatlant is. Amennyi-
ben az állatkert létesítését a természetvédel-
mi hatóság engedélyezi, az önkormányzati
tulajdonú utat aszfaltburkolattal látják el e tu-
risztikai fejlesztéshez kapcsolódóan.

Miénk a Dal!
SIKERES VOLT AZ ABONYI REKORDKÍSÉRLET,
2703 fő énekelte egyszerre a Főtéren a „Sej
Nagyabonyban” dalt. „Fantasztikus élmény-
ben lehetett mindazoknak része, akik részt
vettek szeptember 25-én a közös éneklésben
Abony főterén. Az Abonyi Fúvószenekar és
Mazsorettcsoport térzenét követően élőben
játszotta az abonyiak kedvelt dalát.
Szívet-lelket melengető érzés volt ezen a napon
abonyinak lenni, hiszen a közös éneklés rá-
adással és a Szeretlek Abony dal közös éneklé-
sével folytatódott. Így a Dal valóban a miénk
lett, azoké az abonyiaké, akik közül 2703-an
énekeltek a helyszínen, és mindazoké is, akik
otthon, vagy külföldön, más rendezvényeken
délután ötkor dalra fakadtak. Abony városve-
zetése nevében ezúton is szeretnénk megkö-
szönni mindazok segítségét, akik aktívan részt
vettek a „Sej Nagyabonyban” dal közös ének-
lésének megszervezésében. A rekordkísérlet si-
került, a Magyarországi rekordok adatbázisa
munkatársa hitelesítette az éneklést.
Beszédet mondott és tárogatón játszott Terék
József, a Pest Megyei Önkormányzat kultu-
rális szakreferense. A rendezvényt a Kultúra
Háza munkatársai szervezték, a programfe-
lelős Csányi Sándor gulyáskirály volt. A kö-
zös éneklés után színes programkavalkáddal
ünnepeltük a „Sej Nagyabonyban” dal év-
fordulóját az éjszakai Tarka Téri Piacon.”
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Csemői lány a Belgium
Got Talent-ben

VERHEUGEN ELOWYN, A CSEMŐI PALOTÁS
Sportegyesület Mediball szakosztályának
tagja részt vesz a Belgium Got Talent című
műsorban, ahol az élő showba már tovább-
jutott. A fiatalt október 15-én lehet megnéz-
ni a belga tehetségkutató tévéshow-jában.
Szavazni lehet rá Magyarországról is, ezért
édesanyja részletes posztban kérte a helyiek,
barátok, ismerősök szavazatát is: „Kedves
Ismerőseim és Családom! Végre elmond-
hatjuk Nektek, hogy október 15-én Elowyn
részt vesz Belgium Got Talent című belga

TV-s műsor-
ban. Szeret-
nénk a segít-
ségeteket kér-
ni abban,
hogy bent
tartsuk őt a
következő mű-
sorban. Kér-
jük szavazza-
tok rá jövőhét
pénteken, mű-
soridőben a
www.VTM.be
oldalon! A re-
gisztráció ak-
tiválása után
tudtok szavaz-
ni, műsoridő-
ben. Fontos,
hogy nem csak
B e l g i u m b ó l
tudtok szavaz-
ni. Remélem
tetszeni fog az
előadás és re-
méljük láthat-
juk Elowynt a
következő kör-
ben is! Kö-
szönjük a se-
gítséget és él-
vezzétek a
showt!”
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Halálos baleset
Nyársapátnál

SÚLYOS BALESET TÖRTÉNT SZEPTEMBER 18-ÁN
reggel a 441-es úton Nyársapát közelében,
ahol két személyautó ütközött össze frontá-
lisan. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság
honlapján később megjelent közlemény sze-
rint két személygépkocsi és egy busz ütkö-
zött össze. Az egyik autó vezetője, egy 31
éves férfi a helyszínen meghalt, a másik so-
főrje súlyos sérüléseket szenvedett, a buszon
utazók közül senki nem sérült meg.
Mint megtudtuk, a balesetet okozó nyárs-
apáti fiatalember Ceglédre indult vásárolni.
Járművével egy busz előzésébe kezdett, de
azt befejezni már nem tudta, és a szemből
érkező másik járművel frontálisan ütközött.

Elgázolt, majd magára
hagyott egy gyalogost

MEGÁLLÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL hagy-
ta el a helyszínt az az autós, aki 2021. szeptem-
ber 13-án 17 óra körül Cegléden elsodort egy
férfit. A gyalogost súlyos sérülésekkel vitték
kórházba. – írta meg a police.hu. A ceglédi rend-
őrök hasznos információkat gyűjtöttek be a meg-
állás nélkül elhajtó gépjármű típusára, színére és
rendszámára vonatkozóan. Azonosították, szept-
ember 15-én már elfogták és előállították a rend-
őrkapitányságra. Kihallgatásán a 36 éves helyi
férfi csak részben ismerte el a felelősségét, sze-
rinte a gyalogos is hibázott. Vele szemben köz-
úti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasz-
tása vétségének megalapozott gyanúja miatt
folytatja le a büntetőeljárást a Ceglédi Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya.

Közúti balesetek
LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÁROK-
BA HAJTOTT és felborult egy sze-
mélygépkocsi szeptember 17-én
este Abonyban, a Szolnoki úton.
A gépkocsiban hárman utaztak,
mindannyian önerejükből el-
hagyták az autót. A ceglédi hiva-
tásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd

biztosították a helyszínt.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze
szeptember 18-án reggel a 441-es főút 6-os
kilométerénél, Cegléd közelében. Az ütkö-
zés következtében az egyik autó az oldalára
borult, egy ember a roncsba szorult, a másik
gépkocsi az árokba hajtott. A ceglédi hivatá-
sos tűzoltók feszítővágó segítségével a be-
szorult embert a roncsból kiszabadították,
majd áramtalanították és átvizsgálták a jár-
műveket. A műszaki mentés ideje alatt az
érintett útszakaszt lezárták.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze
szeptember 25-én délután az M4-es autóút
65-ös kilométerénél, Ceglédbercel közelé-
ben. Az ütközés következtében mindkét au-
tó az árokba csapódott. A ceglédi hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a
járművet, majd biztosították a helyszínt.
BALESET TÖRTÉNT SZEPTEMBER 30-ÁN csütör-
tökön délelőtt, ahol gyermekeket szállító busz
karambolozott egy teherautóval a Kocsért és
Kőröstetétlent összekötőt úton. A különjáraton
21 gyermek és 3 felnőtt utazott, a teherautóban
öten ültek. A helyszínre a nagykőrösi önkor-
mányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltók érkez-
tek ki. Az ütközéstől a teherautó vezetője be-
szorult a járműbe, csak a tűzoltók tudták ki-
emelni, ő életveszélyesen megsérült. Ezenkívül



még öt felnőtt sérült meg súlyosan, négy gyer-
mek pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A
katasztrófavédelem közleménye szerint mente-
sítő busz is érkezett a Kocsérnál történt baleset-
hez. A műszaki mentés ideje alatt az érintett út-
szakaszt lezárták. – tájékoztatott Csámpai
Attila tű. százados, a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Öten vesztették életüket
Abonynál

ÖTEN MEGHALTAK ABONYNÁL, AZ M4-ES
autóút Szolnok felé vezető oldalán a szept-
ember 24-én pénteken délután történt bal-
esetben. Az M4-es autóút 89-es kilométeré-
nél egy Budapest irányából Szolnok felé tar-
tó kistehergépkocsi hátulról egy álló kami-
onnak ütközött – írta a police.hu.
A kisbusz teljesen a kamion alá gyűrődött,
öten utaztak benne: három magyar, egy uk-
rán, illetve egy ukrán-magyar kettős állam-
polgárságú férfi. Valószínűleg vendégmun-

kások lehettek és hétvégére igyekeztek haza
a családjukhoz Kárpátaljára. Mindannyian
életüket vesztették. A másik jármű sofőrje
nem szenvedett komolyabb sérüléseket, de
lelkileg nagyon megviselte az eset.
A baleset után óriási torlódás alakult ki az
M4-es autóúton. A forgalmat Abony felé te-
relték a rendőrök, emiatt a város teljes for-
galma megbénult. A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság büntetőeljárás keretében vizs-
gálja a tragédia körülményeit.

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

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

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Aktuá l i s tüze lő árak

LEDVICEI DARASZÉN 7.169 Ft / 100 kg

CSEH DIÓSZÉN 4500 cal 6.119 Ft / 100 kg

NÉMET BRIKETT 7000 cal 9.568 Ft / 100 kg

LIGNIT 2.199 Ft / 100 kg

BÜKK,TÖLGY, TÜZIFA, HASOGATVA 4.129 Ft / 100 kg

PELLET 1.858,5 Ft / csomag - 15 kg

FABRIKETT 519 Ft / csomag - 6 kg





apunkban évek óta többször írtunk ar-
ról, hogy milyen áldozatos és odaszánt
munkát végez a Ceglédi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat, nemcsak a ro-
mák érdekképviselete, de hagyomá-
nyaik életben tartása, rendezvények és
jótékonysági akciók, rendszeres karita-

tív megmozdulások révén is. Jakab István
megválasztása óta tesz azért, hogy fő célju-
kat, a romák és többségi társadalom közötti
biztonságos és előítéletektől mentes együtt-
élést biztosítsák a városvezetéssel, az intéz-
ményekkel, civil szervezetekkel és a rendőr-
séggel való együttműködés segítségével.
A polgármester azonban bezárta ajtaját a ro-
ma vezető előtt – így fogalmazott Jakab
István, aki elmondta politikailag semlegesen
végezték munkájukat, de megválasztása óta
az ellenzéki pártok támogatásával megválasz-

tott polgármester elutasította az együttműkö-
dést, leveleire nem válaszol és nem tud vele
személyesen egyeztetni, mert nem fogadja.
„Dr. Csáky András polgármester úr a város
felé folyamatosan a romák elleni demonstrá-
ciót képviseli. Ami miatt az említett fő irány-
csapásunkat csak nehezen tudjuk megvalósí-
tani, mert azt gyakran keresztülhúzza az ön-
kormányzat első embere. Nagyon súlyos
ténynek tartom, hogy a polgármester min-
dennemű közeledésünket elutasítja. Felhá-
borító, hogy míg a magánszemélyek felke-
reshetik a problémáikkal a hivatalában, ad-
dig a városban élő jelentős roma közösség
ügyeiben nem tudunk személyesen beszélni
egymással. Tisztában vagyok azzal, hogy He-
gedűs Ágota alpolgármester asszony a kije-
lölt kapcsolattartónk, ám felháborító, hogy
még a mindannyiunk számára nagyon >>>

Leszúrást kapott elismerő szó helyett Jakab István a Ceglédi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a testület 2020. évben végzett munkájáról szóló napirend
tárgyalásakor dr. Csáky András polgármestertől a képviselőtestület szeptember 22-
i nyilvános ülésén. A polgármester egyedüliként a szavazástól is tartózkodott. A
nemzetiségi vezető ezután fordult a sajtóhoz, hogy nyilvánosságra hozza a város-
vezető és közte lévő problémákat. A Cegléd Rádióban elhangzott beszélgetés után
a Köd jelenti oldalon jelent meg interjú Csak a szavazatunk kellett? címmel.
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Csak a szavazatunk kellett volna?
Politika
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fontos ügyekben sem jutok be a polgármester
színe elé. Országosan ismerjük a roma veze-
tőket és pontosan tudjuk, hogy a ceglédi hely-
zet páratlan hazánkban. Dr. Csáky András
személyében egy tipikus kétszínű vezetőt is-
mertem meg. El vannak nekem mentve, hogy
az önkormányzati választás idején hányszor
írt rám, keresve a társaságomat, kikérve a vé-
leményemet. Megválasztása után 180 fokot
fordult. Bocsánatot kérek, én nem vagyok egy
túliskolázott ember, de nálunk az ilyet kétszí-
nűségnek hívják. Úgy látszik, hogy neki csak
a romák szavazatai kellettek.” – fogalmazott
Jakab István az interjúban.
A roma vezető elmondta: a Covid-járvány
idején a városvezető magára hagyta a romá-
kat, hiába szerették volna felvenni vele a
kapcsolatot, elzárkózott ettől, ezért a Roma
Önkormányzat tagjai saját pénzükön vásá-
roltak maszkokat és kézfertőtlenítőt a legrá-
szorultabbak számára.
Cegléd Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete szeptember 22-i ülésén
Éppen ezért háborította fel Jakab Istvánt,
hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020-as
beszámolójának tárgyalásakor a jegyző-
könyv szerint a következő kijelentést tette a
polgármester: „Dr. Csáky András: kritikai
megfogalmazása lenne. Nehezen élték meg,
hogy tavaly, amikor a legnagyobb Covid jár-
vány volt, és mindent megtettek annak érde-
kében, hogy akinek szüksége van rá, az élel-
miszerhez jusson, és a roma önkormányzat

segítségét kérték abban, hogy a kisebbségek
körében az élelmiszer szétosztásában vegye-
nek részt, akkor ezt nem vállalták. Ezt nehe-
zen élte meg, ezért tartózkodni fog a szava-
zásnál.”
Jakab István elmondta: „már a tervezett ön-
kormányzati akció kezdete előtt felhívta He-
gedűs Ágota alpolgármester figyelmét arra,
hogy rossz vért szülne, ha csak néhány tucat
roma család számára adnánk élelmiszercso-
magot, mert a rászorultak százas nagyság-
rendben vannak. Ezzel a szűkmarkú megol-
dással kárt okoznánk a roma önkormányzat-
nak is, mert akiknek nem jutott a csomagból,
azok jogosan fordulnának ellenük.”
A roma vezető számára teljesen érthetetlen és
megalázó, hogy az igazságtalan bírálaton kí-
vül egy elismerő szót sem kaptak a múlt év-
ben kifejtett sokrétű, áldozatos munkájukért.
„Tudomásom szerint Dr. Csáky András
‘szögletes látását’ rajtunk kívül több olyan
benne csalódott személy kifogásolja, aki a
választáskor még támogatta, de mára kihát-
rált mellőle, mi több még ellene is fordult.
Ezek dacára mi sokadjára baráti kezet nyúj-
tunk dr. Csáky Andrásnak nyilvánosan, a
médián keresztül. A roma önkormányzat haj-
landó minden sérelmét, és mellőzését félre-
tenni, mert van Ceglédnek annyi problémá-
ja, hogy civódás helyett azok megoldására
kell fordítani az energiánkat. Ezért válasz-
tottak meg mindkettőnket a bennünk bízó
emberek.” – fogalmazott Jakab István.
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Hulladék-

gazdálkodási
közszolgáltatás
igénybevétele

Adatváltozások bejelentése: 

A felhasználó személyében bekövetkező
változást a régi és új felhasználó együtte-
sen köteles a változástól számított 15 na-
pon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés
elmulasztása esetén a régi és új tulajdo-
nos a fennálló tartozás megfizetéséért,
valamint az abból eredő károkért egye-
temlegesen felel!

Az ügyintézéshez szükséges dokumen-
tumok:
• új szerződő magánszemély esetében: a

változást igazoló okirat (30 napnál
nem régebbi adásvételi / bérleti szer-
ződés vagy 30 napnál ugyancsak nem
régebbi tulajdoni lap másolat), résztu-
lajdonos változás esetén 30 napnál
nem régebbi tulajdoni lap, továbbá
személyi azonosságot igazoló okmány

• új szerződő gazdálkodó szervezet ese-
tében 30 napnál nem régebbi cégbíró-
sági bejegyzés másolata, aláírási cím-
példány vagy egyéni vállalkozói iga-
zolvány

• új szerződő területi, helyi államigaz-
gatási és önkormányzati közigazgatá-
si szerv esetében alapító okirat és alá-
írási címpéldány

• társasházzá alakuláskor a társasház
alapító okirata, a közös képviselő
megválasztásáról szóló jegyzőkönyv,
személyi azonosságot igazoló okmány

• közös képviselő változáskor a közös
képviselő választásáról szóló jegyző-
könyv, személyi azonosságot igazoló
okmány

• elhalálozáskor az örökös által bemu-

tatott halotti anyakönyvi kivonat máso-
lata, jogerős hagyatéki végzés vagy 30
napnál nem régebbi tulajdoni lap, sze-
mélyi azonosságot igazoló okmány.
Amennyiben az ingatlan több személy,
szervezet tulajdonában áll, úgy szüksé-
ges minden tulajdonos hozzájárulása
egy személy vagy szervezet megjelölé-
sével, akivel a szolgáltatási szerződés
megköthető. Ha nem az ingatlan tulaj-
donosa kezdeményezi a szerződéskötést,
akkor a tulajdonosok hozzájárulása is
szükséges meghatalmazás formájában.
Fontos tudnivaló, hogy a közös edény-
használatú társasházban lakó, egyedi
névre szóló hulladékszállítási számlával
rendelkező ingatlantulajdonosok eseté-
ben az új tulajdonos mindaddig „örökli”
a korábbi tulajdonostól a litermegosztás
során a lakásra juttatott liter mennyisé-
get, illetve az annak megfelelő díjössze-
get, amíg a közös képviselő / lakásszö-
vetkezet írásos formájában a felosztás
megváltozásáról nem tesz bejelentést a
közszolgáltatónak.

Hulladékszállítás szüneteltetése
lakossági ügyfél esetén:

A szüneteltetni kívánt ingatlan vonatko-
zásában szükséges a lakcímkártya máso-
lata és egy közüzemi számla részletező-
je (gáz, víz, áram), amin csak készenléti
díj szerepel. Amennyiben erre nincs le-
hetőség, úgy a helyi önkormányzat által
kiadott igazolás is megfelelő, mely arról
szól, hogy a felhasználási helyen beje-
lentett lakos nem szerepel.
Igazolás hiányában a szüneteltetésre vo-
natkozó bejelentés nem elfogadható.

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

ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu
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eghiúsult fórumok, le-
állt informatikai rend-
szer, kifogásolható hite-
lességű szavazódoboz –
lezajlott az ellenzéki
előválasztás első fordu-

lója a Pest megyei 12. választókerületben is.
Végül több visszaléptetés után három jelölt-
tel – László Ferenc (MSZP, Párbeszéd),
Zágráb Nándor (Jobbik, DK, LMP, Mo-
mentum) és a helyi LMP által támogatott
ceglédi független jelölt Sipos Mihály – star-
tolt el az előválasztás. A programok és ér-
vek egyeztetése több körben sem sikerült,
mert a fórumokon nem vett részt a két nagy-
kőrösi jelölt. 
Végül az Ipartestületi székház nagytermében
szeptember 22-én sikerült egy asztalhoz ülni
vitafórumon a jelölteknek. Először néhány
percben mindhárom jelölt bemutatkozhatott
és összefoglalhatta programja lényegét. 

A jelöltek 3×20 percben vitatkozhattak elő-
ször a infrastruktúra-gazdaság témájában:
Zágráb Nándor szerint a jelenlegi gazdaság-
politika forrás felélő és nem forrásteremtő.
László Ferenc szerint szükséges lenne a tér-
ség bekapcsolása a gazdaság nagyobb vér-
keringésébe. Ebben jelentős előrelépést hoz
a tervezett vasútfejlesztés.
Egyetértettek a jelöltek abban, hogy változ-
tatni kell a jelenlegi képviselő személyén,
de mindhárom jelölt saját magát tartotta er-
re a legmegfelelőbbnek.
Sipos Mihály a helyi lakosság bevonásának
fontosságát hozta fel többször és
számonkérte a visszaléptetett Kökény Gábor
ügyét. Véleménye szerint a két kőrösi jelölt
a Jobb Nagykőrösért Egyesületben velük
együtt dolgozó, velük egy csónakban evező
Kökény Gábort kigolyózta a jelöltségből.
Zágráb Nándor reagálásában elmondta, a je-
lölt visszalépése nem helyi szinten dőlt el.
„Szokták mondani, hogy a Jobbikot
Gyurcsány Ferenc irányítja, de ez nem
igaz.” – tette hozzá Zágráb Nándor. A ren-
dezvény végén a hallgatók szólhattak a kép-
viselőkhöz, tehették fel kérdéseiket.
ORSZÁGSZERTE ELINDULT SZEPTEMBER 18-ÁN
reggel az előválasztás, de néhány óra múl-
tán az informatikai rendszer összeomlott.

m
Előválasztás első forduló
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Eleinte arra gyanakodtak, hogy túl sokan
mentek szavazni, ezért kapott váratlan ter-
helést az előválasztás informatikai rend-
szere. Az Országos Előválasztás Bizottság
kora délutáni közleménye szerint azonban
nem sima túlterhelés, hanem egy összetet-
tebb támadás érhette az előválasztási rend-
szert.
Cegléden a Szent Imre herceg utca 15. szám
alatti szavazókörben lehetett leadni a vokso-
kat, de már reggeltől akadozott az informa-
tikai rendszer működése. 14 óra után aztán
bezárták a ceglédi szavazópontot is, azzal,
hogy hétfő reggeltől várják újra a szavazó-
kat. Végül Cegléden a hétvége helyett to-
vábbi két napon át lehetett szavazni online
és személyesen is szeptember 28-ig.
EKÖZBEN EGY SZAVAZÓDOBOZ FÉNYKÉPE is
borzolta a ceglédi központú választókerület
szavazóinak idegeit.
Sipos Mihály osztott meg Facebook oldalán
fotókat arról, amint a több ellenzéki párt ál-
tal támogatott Jobbikos nagykőrösi jelölt,
Zágráb Nándor bedobja céduláját a szavazó-
ládába az ellenzéki előválasztáson. Azonban
a fotónak van egy szépséghibája: nyilvánva-
lóan látható, hogy a szavazatgyűjtő doboz
nincs körbeszalagozva. 
Dr. Horváth Melinda helyi koordinátor arról
adott tájékoztatást, hogy: „A kép Nagykőrö-
sön szept. 21-én készült. (…) A szavazóhe-
lyen folyamatosan mindig jelen kell lenni
legalább két ellenérdekelt félnek. Itt délelőtt
délután hárman voltak az ellenérdekeltek és
negyedikként délelőtt és délután is volt az
előválasztást segítő civil szavazóbiztos is.”
Az önkéntes kifejti, hogy nemcsak elővá-
lasztásos ragasztószalaggal, hanem más szi-
getelőszalaggal is le lehet zárni az urnákat,
ha az előbbi elfogyna, de mostantól minden
szavazóhelyen egységesen körbeszigszala -
gozzák az urnákat.
Sipos Mihály is megkereste lapunkat. Mint
írta, a helyi koordinátor valótlanul állítja a
problémás szavazóládával kapcsolatos idő-
pontot, mert az szeptember 20-án történt,
amikor a Sipos által delegált személyt a He-
lyi Előválasztási Bizottság, egyébként
jobbikos tagja egy másik településre helyez-
te át. Fenntartotta azon álláspontját, hogy a

fényképezéskor a doboz nem volt megnyug-
tatóan lezárva.
PEST MEGYE 12-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN
végül az első fordulóban az egyéni jelöltek
végeredménye az ellenzéki előválasztáson a
következő lett:
Zágráb Nándor (Jobbik, Momentum,
LMP, DK, ÚVNP, MMM) 2645 szavazat;
László Ferenc (MSZP, Párbeszéd) 508
szavazat;  Sipos Mihály (független) 436
szavazat.
Ebben a választókerületben a miniszterel-
nök-jelöltekre leadott szavazatok az orszá-
gos eredményektől eltérően alakultak.
Ugyan Dobrev Klára itt is első lett 1359 sza-
vazattal, második viszont Jakab Péter 916
szavazattal, majd őt követi Márki-Zay Péter
706 szavazat, Karácsony Gergely 649 sza-
vazat és Fekete-Győr András 98 szavazat.
A választás második fordulójában október
10-16-ig két miniszterelnök jelöltre Dobrev
Klárára és – miután hosszú huzavona után
Karácsony Gergely visszalépett a javára –
Márki-Zay Péterre lehet szavazni.
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Mi Hazánk sajtótájékoztató
SZEPTEMBER 24-ÉN A CEGLÉDEN a Városháza
előtt a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatót
Bartha Barna, a Mi Hazánk Mozgalom or-
szággyűlési képviselőjelöltje. A tájékoztató
keretében két aktuális témát érintett, melyek
közül először az oltásról beszélt. Mint el-

mondta a
Mi Ha-
zánk nem
ví rus ta -
g a d ó .
B a r t h a
Barna ki-
jelentette:
az elmúlt
i d ő s z a k
k o r m á -
n y a i
megmu-
t a t t á k ,

hogy céljuk az ország megosztása, kétpólusú-
vá tétele. A Mi Hazánk Mozgalom megmutat-
ja, hogy van harmadik út.

Kocsis Máté Cegléden
FÖLDI LÁSZLÓ, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
meghívására október 11-én Cegléden járt Ko-
csis Máté a Fidesz frakcióvezetője. A politikus
népes hallgatóság előtt elmondta: a 2022. évi
választás sorsdöntő lesz a nemzet életében. Nem
szabad, hogy a múlt árnyai visszatérjenek. Szá-
mít minden Dél-Pest megyei és környékbeli alá-
írására, aki nem akarja, hogy visszatérjen a
Gyurcsány-korszak. – mondta Kocsis Máté a
Stop Gyurcsány! petíció aláírására buzdítva. A
petíciót már többezren írták alá Cegléden, ami
azt bizonyítja a „ceglédieket nem érdekli, hogy
éppen ki, hogyan bohóckodik a Gyurcsány
Showban, de azt nem akarják, hogy visszatérjen
a 2010 előtti világ.” – fogalmazott a politikus.

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

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

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt



ok gyerekkori emlékem fűződik a
kenyérhez és az akkori pékekhez.
A Hollós utcában volt Asztalos
bácsi sütödéje, még boltíves és
téglával kirakott kemencével.
Édesanyám és sokan mások is ott-

hon dagasztottak kenyeret és szakajtóba tet-
ték, konyharuhával letakarták. Mi elvittük
és bérsütésben bizonyos pénzösszegért meg-
sütötték. Igen finom volt! 
A Kátai úton Pákozdi Sándor sütötte a finom
kenyereket, szinte szomszédunk volt, néha-
néha nekünk gyerekeknek készített kis cipót,
mely nem volt több negyed kilónál, de hatal-
mas volt az íze. Sanyi bácsi szerette a gyere-
keket, nekiállt hát velünk játszani. Volt, ami-
kor vonalra pénzt dobáltunk, mi tíz-húsz fillé-
reseket, Sanyi bácsi pedig kettő és öt forinto-
sokat dobált, akinek közelebb volt a pénze a
vonalhoz, az választhatott, hogy korona vagy
fillér és feldobta. Ha koronát választottuk, sok
két-öt forintos is erre az oldalára esett, ő nem
bánta, hogy vesztett, inkább örült a kölykök
örömének. Ezek a történetek 61 évvel ezelőt-
tiek. Később Sanyi bácsi a fiamnak is sütött
cipót, amit el is vittünk az óvodába, ahol be-
lengte az illat az egész épületet. A gyerekek
jóízűen befalatozták a finomságot. 

1972-ben egy család megkért, vigyem el őket
Nádudvarra a rokonokhoz. Amikor megér-
keztünk, nemsokára a kemencéből a gazda
kivett egy hatalmas kenyeret, szinte melegen
elkezdte felszelni, a szelet igen nagy volt,
mondtam: még én ekkorát nem is láttam. Két
szeletet adott: „Vidd haza Ceglédre és mu-
tasd meg! Ugyan nem minden nap sütök, egy
hétig is esszük.” 70 cm-es volt a szelet, majd
5 embernek is elég volt! 
Egy szónak is szász a vége, bármilyen fi-
nom a pörkölt, vagy akár a rántott hús,
ugyanazt három nap múlva már nem olyan
étvággyal fogyasztjuk, de a kenyeret reggel-
délbe-este bármivel is fogyasztjuk, soha
meg nem unjuk. Szerettük gyerekként a
„proletárszendvicset”, ami jóféle kenyér
zsírral megkenve, összeborítva, hagymával
máig is finom étel. 
1976-ban magam is jártam bent a kemencé-
ben. A pesti Rákóczi sütőipari cégnél kellett
hertet, azaz a kemence alján lévő lapokat ki-
javítani, kicserélni. Délután háromkor ér-
keztünk, de a kemence még forró volt, óva-
tosan slaggal belocsoltunk, hogy némileg
visszahűljön. Vártunk kb. 3-4 órát és el-
kezdtük a munkát. Hárman voltunk, és csak
2-3 percet tudtunk bent dolgozni, még min-
dig igen meleg volt a kemence belsejében.
A hasunk alá egy deszkát tettünk, a fejünk-
re és a hátunkra lisztes zsákot tettünk, mie-
lőtt bementünk, hogy a boltív felső hőjétől
védjen bennünket. A lábunkra pedig kötelet
kötöttünk, ha netán elájulnánk, a kint lévők
ki tudjanak húzni. Mikor végeztünk az aljá-
val, a kemence szélét, ahol találkozik az al-
ja és a boltív, sós agyaggal ki kellett tapasz-
tani, néha még olyan meleg volt, hogy a gőz
is felcsapott, egyszer a jobb fülemen a bőrt
is megpenderítette, kemény meló volt. 
Tisztelet a parasztnak, a molnárnak, a pék-
nek és a Teremtőnek!                    JÓZSI BÁ’
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Emlékek a kenyérről
Gondolat

Szakajtó – ebben kelesztették, formálták meg a kenyeret



gykor szebb napokat megélt ceg-
lédi atlétika szeniorjai 12. alka-
lommal gyűltek egybe a közel-
múltban, a Kürti Béla Sportmú-
zeumban. A 20. század utolsó
három évtizedének képviseleté-

ben Cegléd és vonzáskörzete jeles sportem-
berei, országos bajnokok és magyar váloga-
tott sportolók emlékeztek fiatalkori szenve-
délyük emlékeire. A rendezvény „korelnö-
ke” a 91 éves Ócsai Károly volt, aki a
CVSE magasugrójaként 1949-ben volt tag-
ja a magyar ifjúsági válogatottnak.
A sportok királynője, úgy is, mint minden
sportág alapját képező „intézmény” tartósan
hiányzik a város választható sportágai kö-
zül. Ezen túl hiányzik a minimális feltétel-
rendszere, nincsenek meg az alapfokú (ne-
tán minőségi…) edzési és versenyzési fel-
tételei sem. A Malomtó-széli sporttelepről
szanálták a 400 méteres futókört, az ugró- és
ügyességi versenyszámok színtereit. Mos-
tanra már helyet is nehezen lehet találni a
városi tulajdonban lévő sporttelepen (évti-
zedekig a MÁV volt a terület, egyben a pá-
lya tulajdonosa). Ezzel együtt a találkozó
résztvevői bíznak a mielőbbi, új műanyag
borítású, hiteles pálya megépülésében.
Az atlétikai pálya mely korábban - 1925-
ben - úgy került megépítésre, hogy az akko-
ri városi vezetés azzal járult hozzá a labda-
rugó pálya megvalósításához, ha azt egyide-
jűleg az atlétikai pálya is övezi. Később,
ezen felül az Építők, majd a Honvéd Bem
SE pálya is igényes komplexummá fejlődött

a honvédség fejlesztési programja részeként,
szolgálva városi igényeket is. A füves pályát
400 méteres futópálya és lelátó is övezte.
Ma már nyoma sincs a fejlett sportcentrum-
nak, atlétikai pályáról ne is beszéljünk, hol
van az már, amikor két polgári atlétikai
szakosztály is működött Cegléden, az egyi-
ken Kovács Nándor, a másikon Magyar
Antal volt az „úr”. Nem elfelejtve, előbbi a
Várkonyi István, utóbbi a volt Mészáros
Lőrinciskola testnevelői is voltak a nap
egyik felében.
Rajtuk kívül is elkötelezett testnevelők szé-
les köre állt az alapfokú felkészítés szolgá-
latában (Dobó Zoltán, Újvári Ferenc,
Németh Lajos, Papp Gyula, Fenyődi
Miklós, Ecsedi László, Szabó Pál, Nagy
Gáborné, Ács Tibor stb)
De külön szólnunk kell a Kossuth Gimnázi-
um testnevelőiről, akik mély nyomokat
hagytak maguk mögött az atlétika megsze-
rettetésében és képességek kifejlesztésében.
A Cegléden végzett és továbbtanulni szán-
dékozó felvételizők sokan hálálkodtak taná-
raiknak a sikereik után, amikor többen ma-
gyar bajnokságot is nyertek versenyeiken és
képviselhették a nemzeti színeket. 
Egy fontos tanulságot levonhatunk, az atlé-
tikai előképzettség és a versenyzés művele-
te minden sportág alapjainak fontos részét
képezik. Erre hívta fel a figyelmet ezúttal is
a XII. Szenior Atlétikai Találkozó, melyen
részt vettek most is az ország több települé-
séről is, egykori sporttársak.

MAGYAR LÁSZLÓ
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Városvédő Egyesület családjai
részére meghirdetett kirándulás-
ra alig pár nap alatt teltházas je-
lentkezés történt. Az elnökség
úgy döntött a gyerekek, a fiata-
lok utazási költségét az egyesü-

let fizeti. A tartalmas, látnivalókban gazdag
programot Oszlánczi Ferenc állította össze. 
A megérkezést követően egy kis meghitt
ünnepségre került sor. Kocsis István elnök
köszöntötte dr. Túri Józsefet, akinek aznap
volt a születésnapja. Hozzá csatlakozva
Soltészné Judit egy szép kis dallal kedves-
kedett az ünnepeltnek.
A lelkes idegenvezető hölgy segítségével
hosszabb sétát tettek a ceglédiek a városban,
és alaposan megismerkedtek Szentendre tör-
ténetével, a Duna kanyar déli kapujával.
Többek között megtudták, hogy a város
egykori területén a rómaiak Ulcisia Castra
(Farkas vár) néven erődöt építettek, amely
Marcus Aurelius kedvenc tartózkodási helye
is volt. Szentendre nevét, egy 1146-ból szár-
mazó latin nyelvű oklevélben említik első
alkalommal Sanctus Andreasként. 
Az 1929-ben alapított szentendrei Művészte-
lepnek is köszönhetően ma igazi kulturális köz-
pont a város. Számos állandó múzeum és idő-
szakos kiállítás várja a külföldi és hazai turistá-
kat. A mediterrán hangulatot árasztó ódon ut-
cákban járva, többek között megtekintették Rab
Ráby házát is. A templomdombról nagyszerű
panoráma nyílt a városka zegzugos utcáira, ház-
tetőire, magára a Dunára.  Miután kellően elfá-
radtak, sétahajózáson pihenték ki magukat.

Visszaérkezve Mikola Szjardrisztij „A világ
legkisebb aranytárgyai” című gyűjteményében
gyönyörködtek mikroszkópokon keresztül.
Újabb állomásként az országban elsőként létre-
hozott Marcipán Múzeumban jártak, rácsodál-
kozva a szebbnél szebb alkotásokra. 
Az egész napos jól sikerült programot a
ceglédberceli „Borkápolnában” borkóstolás-
sal zárták.                                                 KI
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Városvédők Szentendrén

> 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



szervezők 11 iskola 130 kisdiák-
ját köszönthettük az ünnepélyes
megnyitón. A hagyományokat
követve a 61 tanulót számláló
harmadikosoknak egy mesét, a
69 fős negyedikes mezőnynek

pedig egy mondát kellett feldolgozniuk.
A változatos feladatokban a jelentkezők
próbára tehették tájékozottságukat, figyel-
müket, a szöveget értő és értelmező képes-
ségüket, összemérhették szókincsük gaz-
dagságát, kifejezőkészségüket.
Nagyon örültünk, hogy a kistérséghez tar-
tozó iskolák érdeklődése versenyünk iránt
töretlen. Fontosnak tartják kezdeményezé-
sünket és most is örömmel elfogadták meg-
hívásunkat. Továbbra is szívügyünknek te-
kintjük a tehetséges diákok versenyszel-
lemének kibontakoztatását és az értő olva-
sás, az életkoruknak megfelelő klasszikus,

illetve kortárs írók műveinek megismerte-
tését, egyszerűen megfogalmazva az olva-
sás szeretetét. 
A feladatlapok megírása után tartalmas
programokkal várták a délutános tanítók a
gyerekeket a javítás ideje alatt. Választhat-
tak a kézműves foglalkozások, a különböző
társasjátékok, a magyar népmesék megun-
hatatlan sorozatai közül, illetve az őszi nap-
sütéses délutánt kihasználva birtokba vehet-
ték az udvari játszóteret is. 
A feladatlapok feldolgozása után az ered-
ményhirdetésről senki sem távozott üres
kézzel. Mindenki átvehette a szövegek dísz-
keretes tekercsét és az emléklapokat. 24-en
még választhattak egy-egy szép könyvjelzőt
is. Ezután következett a legizgalmasabb pil-
lanat, az első hat helyen végzettek oklevelé-
nek és könyvjutalmának átadása. 
Reméljük, hogy a helyezetteknek átadott ju-
talomkönyvek sok örömteli olvasmányél-
ménnyel ajándékozzák meg a nyerteseket és
emlékezetes marad ez által is a délután.
Bízunk abban, hogy a következő évben is
megtisztelnek jelenlétükkel az iskolák kép-
viselői és ismét a vendégeink lesznek.
VINCZE JÓZSEF ZSOLTNÉ szervező pedagógus

Október 5-én a Ceglédi Táncsics Mi -
hály Általános iskolában immár 10. al-
kalommal rendeztük meg a Benedek
Elek nevével fémjelzett kistérségi szö-
vegértési versenyt.
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Jubileumi szövegértési verseny 
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Szakgim
názium

 9. évfolyam

SZÍNÉSZ szak
Képzési idő 5 év
Szak m

egnevezése
és tanulm

ányi kódja: 0007
színész II. ( színházi és film

színész)
4 02 15 07

A 9-12. évfolyam
ig általános képzés folyik 

párhuzam
os m

űvészeti képzéssel egybe-
kötve. A 12. évfolyam

 végén érettségiznek 
m
agyar, m

atek, történelem
 és term

észettu-
dom

ányos tantárgyból. a 13. évfolyam
on 

idegen nyelvből és szakm
ai tantárgyból. A 

13.évfolyam
on érettségi bizonyítványt és a

szakm
ai végzettséget is kapnak.

A szakm
ai végzettség azonosító szám

a: 4 02
15 07 Színész II. (szak m

egjelölésével)
•Választható idegen nyelv: angol, ném

et
•Szakm

ai idegen nyelv francia és angol
•Felvétel központi írásbeli és szóbeli felvételi 
elbeszélgetés alapján
•Jelentkezni 3-as tanulm

ányi átlagtól lehet!
Szakm

ai gyakorlat biztosított.

GIMNÁZIUM
9-12. évfolyam
Képzési idő 4 év

Választható tagozatok és kódjaik
0001 sport tagozat

0002 hum
án és drám

a tagozat
0003 általános tagozat

Tanulóink a 12. évfolyam
 elvégzését követően 

érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi 
után lehetőségük van felsőoktatási intéz-
m
ényben továbbtanulni, vagy ha akarnak, 
m
aradhatnak iskolánkban szakm

ai képzésen. 
Em
eltszintű oktatást biztosítunk m

inden 
tárgyból, am

ire a tanulónak a továbbtanulás-
kor szüksége lesz!
A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell 
tenni m

agyarból és m
atem

atikából.
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annak olyan történelmi megráz-
kódtatások, amelyek hasonlatosak
a földrengéshez. Pusztító lökései
táguló körökben messzire gyűrűz-
nek. Térben és időben is. Ilyen a
magyar nép tragédiája, a trianoni

epicentrum. Emléke elevenen él ma is,
Cegléden is. Ezt igazolta tudományos alapos-
sággal dr. Kürti György most megjelent köny-
ve: Trianon hatása a Czeglédi Magyar Királyi
Állami Kossuth Főgimnáziumra. (Centenáriu-
mi Füzetek XIII.) Mint az alma mater később
kori neveltje a tanulmány olvasása után más
metaforikus gondolatot fogalmaztam meg: Ha
a szívet éri szúrás, a kisujjperc is fáj. 
A szerzőt (a korábbi igazgatót) egy adat in-
dította el a többéves kutatásban: az 1917/18-
as tanévben 23 tanára volt a gimnáziumnak,
de két év múlva már 53. (Forrása az éven-
ként megjelent Értesítő és a Tanári Törzs-
könyv, amelyek átvészelték a viharos évtize-
deket is az iskola könyvtárában.) A létszám-
bővülés drámai oka Trianon: az elszakított
országrészekből érkezett menekült tanárok. 
Az öt fejezet feltárja a külső hadihullámok
belső dúlását: sorsokban és tárgyakban, lel-
kekben és lehetőségekben, iskolaállapotban
és -működésben.
Nagy értéke a gimnázi-
um e történelmi tabló-
jának, hogy a példásan
sok adat és dokumen-
tum, a gondos lábjegy-
zetelés, a mellékletek
és az irodalomjegyzék
gazdagsága nem takar-
ja el a tanárok és a diá-
kok sorsidéző arcát –
róluk van szó. Mint
egy festményen: a pre-
cízen felrajzolt háttér-
ből előlép az ember. 

Itt csak utalhatok a mű néhány érdekes, ta-
nulságos részletére.
Egy legendás ceglédi család (a Velkeyek)
ide menekült elődje volt Velker János. „A
ceglédi gimnáziumba 1919. március 5-én, 34
évesen került. 1934-ben magyarosította ne-
vét Velkeyre. Hegedűs Máriával kötött há-
zasságából 10 gyermeke született. (…) Kö-
zülük hárman – Imre, Pál, András – később
szintén a ceglédi gimnázium tanárai lettek.”
Több menekült tanár szegénységben élt, la-
káshoz sem jutottak. „Pallein János … hó-
napokig volt beteg feleségével fűtetlen vas-
úti teherkocsik lakója.” Élet- és munkakö-
rülményeik a román megszállás és kivonu-
lás idejében voltak a legsiralmasabbak. 
Izgalmas fejezete a könyvnek a békediktá-
tum aláírásának napján (1920. június 4.) a
Kossuth-szobornál tartott néma tüntetés és
az azt megzavaró incidens leírása.
A kiadvány világos szerkezete és stílusa az
ismeretterjesztés magas színvonalát képvi-
seli, ezért különösen ajánlható a minden-
kori diákoknak is. 
Dr. Kürti György munkája iskolapélda: az
iskola példája a hősies küzdelemnek és
példája a tudományos, szemléletes érték-
mentésnek.                          KOLTÓI ÁDÁM

v
33

A történelemidézés iskolapéldája
História



zőkesége most is lebben, szemé-
nek smaragdfénye most is csillan,
mosolyának kedvessége most is
sugároz. Mikszáth, Móricz nem
ilyennek láttatta a nótáriust… 
Az emlék forrás is. Ebből fakad az

a sugallatom, hogy szavai vershívóként hat-
nak, gondolatai költői sorokat idéznek föl
bennem.
- Ami megtörtént Csépán, a Csongrád mel-
letti szülőfalumban, az az eddig elvezető
utamra is jellemző – mondja. – Én sosem je-
lentkeztem sehová, engem mindig hívtak.
Versmondásra is, Abonyban is, ahová átköl-
töztünk. Ünnepségeken, esküvőkön, temp-
lomokban szavaltam. 
Lírai lelkülete versírásra is ihlette már gyer-
mekkorában. Itt van előttem a Betlehemi
Csillag című kiadvány, amelynek a címlap-
ján megjelent költeményéből idézek: „Em-
berek és Angyalok / most mind előálljatok!
/ Teljes szívvel áldjátok / Újszülött királyo-
tok!”
- Életed kísérői manapság is a versek?

- Ritkán. Hivatásom jogszabályok olvasásá-
ra szólít, azok pedig gyakran változnak, s
nekem naprakésznek kell lennem. De a ver-
selő múltam áldása ma is meghatározza
szemléletemet. Tisztelem a magyar nyelv
gazdagságát és színességét, igyekszem vá-
lasztékosan beszélni. Mivel anyanyelvünk
egyik fő jellegzetessége a tömörség, híve
vagyok a rövid, lényegre törő közlésnek; ke-
rülni kell a terjengős bőbeszédűséget a hiva-
tali nyelvhasználatban is. 
- Örömökre rímelt gyermekkorod?
Ahogyan a felhő elvonul a nap előtt, úgy
változik Gitta arca: a fényt árny homálya ta-
karja néhány pillanatra. Meglepett – meg-
tisztelt – őszinteségével, de fájdalmas élmé-
nyeit nem írom le részletesen. Az ellentétes
érzelmeket „verstanilag” így lehet kifejezni:
a tiszta (csengő) rímek fals félrímekkel ve-
gyültek. Édesanyja odaadó szeretete bol-
doggá tette. Gyógyszerész volt. A szolgála-
ti lakásban éltek, a patikában ringott Gitta
bölcsője. Később a kis irodában tanult, ott
írta verseit. Sok örömet élt át a barátokkal
való kalandozásokban a Tisza-parton. A va-
káció alatt dolgozott is: gyümölcsöt szedett,
tehénpásztorkodott, sőt fejt is. 

Az apa? Az apa!... Haragvón feszült a világ-
nak. A családjának is. De más asszonyok
iránt… Felesége halála után hamar talált
párt. Gitta mindig kitűnő tanuló volt, de ap-
ja nem bízott benne. Köztük elmaradt az
ölelés. 

Az emlék gravitáció. Az emlék hon-
vágy. Emlék egy vers kezdete is: „Len-
ge lány, / aki sző, / holdvilág moso-
lya…” Egy hetedikes „lenge lány” adta
elő Kosztolányi daloló költeményét az
abonyi szavalóversenyen három évti-
zeddel ezelőtt. Egy év múlva Tóth Ár-
pád-verset választott, első lett. Aztán
már egyetemistaként társam a zsűri-
ben. Most meg itt ülök egy rangos iro-
dában, amelynek városházi gazdája Dr.
Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, az
egykori versmondó lány. 

s
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- Édesanyád halála után egyedül maradtál?
- Nem. Velem volt egy gimnáziumi osztály-
társam – hozzá fűzött az első nagy diáksze-
relem – , később ő lett a férjem. Hozzájuk
költöztem. Ő tulajdonképpen egy zseni.
Nappali tagozaton, párhuzamosan végezte el
az orvosi és a műszaki egyetemet, gyógy-
szerész és építészmérnök, megvan a mester-
képzése analitikai matematikából. Már a há-
zasságunk előtt vettünk egy telket. Az épít-
kezéshez a férjem készítette a tervrajzot, a
házat saját magunk építettük fel. Én alapot
ástam, vályogot tapostam, cserepeket drót-
keféztem, padlózatot raktam, falakat emel-

tem… A gyönyörű virágoskertemet meg-
csodálták az abonyiak. Az is legyen tökéle-
tes, ez az igényem mindig mindenben. 
Előveszem a Kék Újság 2008. augusztus 27-
i számát. Hír a címlapon: „Jegyzőnő, a re-
mek szülő nő! Dr. Diósgyőri Gitta, városunk
jegyzője példás tettet hajtott végre. Augusz-
tus 21-én még részt vett a képviselő-testüle-
ti ülésen, ám egyszer csak szót kért, beje-
lentvén, hogy fontosabb dolga akad: szülni
indul a kórházba. Az idő: 10 óra 30 perc. S a
boldog hír: 14 óra 20 perckor – természetes
úton – ’világra jegyezte’ a szép kislányt,
Sebestyén Gittát.”
Nagyot sóhajt a jegyzőnő. Talán várja is a
megjegyzésemet.
- Mégis…
- Elváltunk. Házasságunk tizenegy évig tar-
tott. Két világ… Egy jellemző kijelentése:

„Fiam, ezt te úgyse tudod!” 
Elszáll fölülünk a felhő, Gitta arca újra nap-
fényű.
- A második házasságomban élek. (Férje
Szűcs Ádám, a termálfürdő, a kemping és az
aquapark ügyvezetője.) Ha mindenki ilyen
boldog volna, mint én, szépnek látnák va-
lamennyien a világot. A hasonló előtörténet,
a megértés, a vigasztalás és természetesen a
kölcsönös szimpátia és tetszés vonzott ben-
nünket egymáshoz. Négy éve vagyunk há-
zasok. Ideális a kapcsolatunk. Mindent meg-
beszélünk, mindent együtt csinálunk. A lá-
nyom is megszerette Ádámot, mert amikor
betegen feküdt a kórházban a férjem egész
éjjel mellette volt, fogta a kezét. (Apropó:
„Szeretem erényid / Tiszta sugárzását, / Sze-
retem hibáid / Napfogyatkozását, / Szeretlek
kedvesem…” Petőfi Sándor) Az meg maga
a csoda volt, hogy Apukám is megkedvelte
a páromat, s hozzám is közelebb került.
(Megható: a fájóan konfliktusos apa-lánya
kapcsolatuk ellenére mindig így említi: Apu-
kám.) 

Szeretnél egy összetartó csapat tagja
lenni, Cegléd egyik legmegbízhatóbb vál-
lalatánál? Jelentkezz a Knott Technik-Flex
Kft.-hez! Az Ipari parkban hosszútávra
keresünk kollégákat

BETANÍTOTT 
FÉMMEGMUNKÁLÓ 

munkakörbe.
Két műszakos munkarendben, kiszámít -
ható versenyképes jövedelem mellett, tan-
ulási lehetőséget is biztosítunk a munka -
társaink számára.

Jelentkezés személyesen: 
2700 Cegléd Ipari Park 11.

Tel.: +36 30 219 7048
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- „Hibáid”…, olvasható az idézetben.
- Vannak. Türelmetlen vagyok, mindent
azonnal akarok megcsinálni, s a legjobban.
De a temperamentumommal senkit nem sér-
tek meg, nem kiabálok, nem hisztizek. Sen-
ki nem jön be hozzám szorongva, barátságo-
san fogadok mindenkit. 
- Hogyan lettél jogász?
- Sebész, gyógyszerész…, ezekre gondoltam
először. Talán osztályfőnököm, Szűcs
Sándor kijelentése hatott rám: „Gitta, te jo-
gász leszel. Jól kommunikálsz, hallgatnak
rád osztálytársaid.” Az az elképzelés is ösz-
tönzött, hogy a jogi diplomával és a jó „be-
szélőkémmel” bekerülhetek valamelyik ke-
reskedelmi televízióba. De anyukám halála
megváltoztatta az életemet. Szegeden diplo-
máztam. Most azt mondom, a legjobb hiva-
tásom van. Szolnokon kezdtem a pályámat
az APEH-nél, egy év után áthívtak a rendőr-
séghez, majd 2003-ban, 26 évesen jegyző-
nek hívtak Újszilvásra. Engem tényleg min-
dig megkerestek, hívtak. Ez történt 2007-
ben is, így kerültem Ceglédre. S 2017. júli-
us 1-én címzetes főjegyzői kinevezést kap-
tam. Úgy tudom, ilyen fiatalon senki nem
részesült ebben a szakmai elismerésben.
Szeretem a munkámat. Az új és új kihívások
pörgetik az agyamat. Szívesen találkozom a
hozzám érkezőkkel, az ügyfélbarát közigaz-
gatás híve vagyok. Mindenkinek előre kö-
szönök, a folyosón is, az udvaron is. Csapat-
ban dolgozom, a Hivatal legjobb munkahe-
lyi közösségében. Már a negyedik polgár-
mestert szolgálom – a szó jó értelmében. 
- Ilyen megjegyzéseket hallok rólad: „Nem
is gondoltam, hogy ez a fiatal, csinos te-
remtés a főjegyző!”
- Jólesik, de nem a kinézet teszi az embert,
hanem a munkája. A külső és a belső érték
Isten ajándéka. Hiszem ezt, mert hívő va-
gyok, római katolikus. Gyakorlom is a val-
lásom. Minden reggel és este imádkozom,
hálát adok szeretteim és a magam életéért.
Előfordul, hogy a nap valamelyik pillanatá-
ban is vonzalmat érzek, hogy betérjek a
templomba. Bár amikor Anyukám 58 éve-
sen meghalt, s el sem búcsúzhattam tőle, ezt
nem tudtam elfogadni, számon kérő lettem.
De visszatértem, mindig visszatérek Isten-

hez. (Apropó: „Az boldog, akit nyájas Iste-
ne / Keggyel vezérel a saját úton.” Kazinczy
Ferenc) 
- Nem csak a lelked kel útra…
- Szeretek utazni. Elsősorban más népek
kultúrája, művészete, építészete érdekel.
Alaposan felkészülök az útra a szükséges is-
meretekből. S persze legyen óváros, erdő és
víz a Tisza-parti lánynak. 
- A „régi, szép idők” abonyi szavalóverse-
nyén ezt az Ady-hitet kértem tőletek: „Előt-
tem a Holnap, / Engem vár…”
- Vágyom arra, hogy megöregedjek. 
- Mire?!
- Két okból. Szüleimnek ez az életállapot
nem adatott meg, s talán pótolhatom nekik
az eltűnt időt; s örülök majd annak, hogy
olyan sokáig élhettem. Most boldog vagyok,
mert megvalósult lelkem vágya: az ideális
család és munka, a harmónia bennem és kö-
rülöttem.
A csend mintha simogatna. Nincs újabb szó.
Minek is? A legfontosabbat már megértet-
tem dr. Diósgyőri Gitta tiszta fényű tekinte-
téből és mosolyából: az üdvösség hitében él. 

KOLTÓI ÁDÁM
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z Örökkévaló látására megtért
az égiekhez Kiszel Mihály –
mondhatom úgy is – a legendás
plébános, akinek nem a világi
hívságok, hanem a szolgálat volt
az előbbre való. Szeptember vé-

gén Cegléd városa posztumusz Díszpolgári
címet adományozott neki.
Kiszel Mihály 1945-ben született Kistarcsán,
Pannonhalmára került, ahol igen jól tanult és re-
mek osztályközösségben lett igazán felnőtt em-
ber. Együtt éltük meg azt az árulást, amikor el-
jutott a hír a BM-be, hogy Ábel és Zerind atyák
közreműködésével megültük 1956-nak 5. év-
fordulóját. A fő diákszervezőnk súlyos büntetést
kapott, amikor magam is elveszítettem az egye-
temi felvételt. Akárhogy számoltuk vele, évti-
zedek múlva egyre több „üldözött lett”, mi meg
kimaradtunk… Ő papi pályára ment, 1968. áp-
rilis 21-én szentelték pappá Vácott, első diszpo-
zícióját Sándorfalvára kapta káplánnak 1968-
69-ben. Ezt követően Kiskunfélegyházára ke-
rült (1969-1975), és már akkor mindkét helyről
nagy szeretettel beszélt és sikerrel gyűjtötte ma-
ga köré a fiatalokat. 
A Szent Márton-hegyi együtt töltött évek
után Cegléden újra találkoztunk (1975-
1981), majd meglátta benne Vác a remek
szervezőkészséget, s Lakiteleken építette

egyházát (1981-1984). Legendás története-
ket ismertek meg róla a barátai, ahol műkö-
dött, történt mindig templom felújítás, épí-
tés és lerongyolódott plébániaépületek tata-
rozása. Mindezt úgy végezte, hogy neki az
első pénteki látogatásai a beteg, öreg hívek-
hez sosem maradt el, még akkor sem, ami-
kor már nem Cegléden működött. 
Városunkban 1984 óta volt plébános, amikor
Korompay atya nyugállományba vonult. Épp
20 évet töltött el Cegléden 2004-ig, s hagyott
magunkra bennünket, aminek a megítélése
majd azok után lesz lehetséges, akik Őt támad-
ták, magukba szálltak. Nem akart Ő sem dísz-
polgár, sem a gazdasági ügyekért felelős kano-
nok lenni. Ezt követően a közelmúltig
Albertirsán, majd Ceglédbercelen is plébános-
ként szolgált. Felvirágzott az utolsó állomáshe-
lye, a templomok rendbetétele, korábban temp-
lomépítés Csemőben, az Ibl-kápolna és a
Nepumoki Szt. János szobor restaurálása –
csak néhány példa. A két település temploma
újra megtelt hívekkel, ministránsok szolgáltak,
rendje lett mindennek. A plébániakerteket is
rendbetettük. Mihály atya nemcsak lelki tevé-
kenységével hagyott mély nyomot bennünk,
hanem köznapi vonatkozásban is. Mindene volt
Erdély, a kizárt magyarság segítése és mély ba-
rátság ápolása Hajdó főesperessel. Sosem fe-
lejthető, ahogy fájt szívében Korompay Tibor,
majd Hajdó István atyák elvesztése. Szinte fel-
foghatatlan volt, hogy egyre romló egészsége
ellenére, gyűjtéseket szervezett és gyakran be-
tért később is híveihez Ceglédre. 
Nyíltan viselte, hogy szókimondása és saját
korlátai sosem számítottak előnynek.  Min-
denről, és legfőképp az egyház megújulásá-

Kiszel Mihály (1945-2020)
Az Örökkévaló látására megtért az égi-
ekhez Kiszel Mihály – mondhatom úgy
is – a legendás plébános, akinek nem
a világi hívságok, hanem a szolgálat
volt az előbbre való. Szeptember vé-
gén Cegléd városa posztumusz Dísz-
polgári címet adományozott neki.
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ról megvoltak az elképzelései, bár nemigen
vették azokat figyelembe. Amikor tényleg
visszavonult az aktív szolgálattól, tudta ke-
zelni azt a méltatlanságot, hogy bárhol szol-
gálhat, de nem a szeretett plébánosi város-
ában! Cegléd Város Önkormányzata Kiszel
Mihály atyát okkal tekinti a saját halottjá-
nak, annak ellenére, hogy aranymisét nem
mondhatott a Szt. kereszt templomban…
Hol vannak ma már azok a kevesek, akik ke-
mény munkával a templom lábazatát a va-
cakból kibontották, akik több kocsira való
denevértrágyát lehordták a templom padlá-
sáról, meg sok minden más, amit irányításá-
val végeztünk el!
Az Ószövetségben ros pinnah, az Újszövet-
ségben akrogónaiosz a kulcsszó az építkezé-
sekben, ami szegletkövet jelent. Máté
evangelista (21, 42) sorai: „A kő, amelyet az
építők elvetettek, szegletkővé lett…” Nagyon
szerény ember volt Mihály atya, de az arany-
misés gondolata valóban találó volt, már ko-
rábban a Zsoltárok könyve is ugyanerről be-
szélt (118, 22). Nemcsak a szentírási köny-
vekben visszatérő gondolat (Jer 51, 26; Jób
38, 6; Ézs 28, 16; ApCsel 4, 11), hanem Ki-
szel Mihály beteljesült életútja is ennek az
igazolása. Mintha Ézsaiás akár rá gondolhatott
volna, „…egy követ helyezek el…egy erős
alapkövet. Aki hisz, nem inog meg” (28, 16).
Bízzunk abban, hogy az Úr látása mellett
ránk is tekintettel lesz, nem lenne jó, ha
Jeremiás szigorú sorai bekövetkeznének:
„Nem veszek belőled többé szegletkövet,
sem alaphoz való követ.” (Jer 51, 26) 
75 évesen is, betegen is, mindig aktív atyai jó
barátként is kereste az értelmes elfoglaltságo-
kat. Ahol engedték, segített, kisegített a nagy
paphiány idején és nem a sérelmeivel foglal-
kozott. Minap még eljutott Szentföldre, s
rendben hazaért, majd útra kelt, mert Ábel
atya (osztályfőnöke) a papi hivatást vállaló
gyermekeit, mint a kotlós összetartotta. Még
onnan is megjött Mihály atya, de annak a
napnak az éjjele elhozta neki az „igazi behí-
vót” és az Úr boldog látását. Ábel atya szom-
bat reggel meg is tudta hírt – hiába vetették el
az „építők” többször őt, mégis szegletkő lett,
mert az Úr vitte végbe azt. És ez mindörökre
így marad!                           SURÁNYI DEZSŐ

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégünk 

az alábbi pozíciókba keres 
új munkatársakat:

KONYHAI KISEGÍTŐ
– Nagykőrösre és Ceglédbercelre
Főbb feladatok: 
• konyhai feladatok elvégzése
• előkészítés, tálalás, mosogatás, takarítás

ÉTELSZÁLLÍTÓ SOFŐR – Albertirsára
Főbb feladatok: 
• az ételek megadott címekre, időben történő kiszál-

lítása
• gépjármű és egyéb használt eszközök tisztán-

tartása
• elvárások: „B” kategóriás jogosítvány, autóvezetés-

ben jártasság

RAKTÁROS – Cegléd
Főbb feladatok: 
• a beérkezett áru mennyiségi és minőségi átvétele,

számla és/vagy szállítólevél alapján
• szakosított raktározás és FIFO-elv betartása
• folyamatos anyagmozgatás, a kiszabat szerinti

más napra történő áru kiadása, göngyöleg nyilván-
tartása

ADMINISZTRÁTOR – Albertirsa
Főbb feladatok: 
• az iroda gördülékeny működésének elősegítése, a

hozzátartozó pénzügyi és adminisztratív feladatok
ellátása

• étlapok küldése az intézmények felé, létszámok
rögzítése

• számlázás

ÉLELMEZÉSVEZETŐ – Albertirsa, Nagykőrös
Főbb feladatok: 
• az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok

összeállítása, rendelése
• napi kiszabatok készítése az élelmezésvezetési 

program használatával
• szakácsok, konyhai kisegítők irányítása
• hatósági előírások betartása és betartatása
Elvárások
• szakirányú élelmezésvezetői végzettség

MIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú munkalehetőség

• hétfőtől péntekig tartó munkavégzés
• ingyenes dolgozói étkezés a munkaidő alatt

További részletek és jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: allas@eatrend.hu
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özben nem maradunk fényképészet hí-
ján, mert az öt éve elhunyt Tóth
István életművére emlékezhe-
tünk a KMK emeleti Kamara-
galériájában, Művészportrék
címmel. A kiállítást a fotómű-
vész fia, Apáti Tóth Sándor fo-

tóművész nyitja meg. Olyan XX. századi
nagyságok „műhelyeibe” pillanthatunk be,
mint Czóbel Béla, Barcsay Jenő, Bernáth
Aurél a festészet, vagy Illyés Gyula, Déry
Tibor a literatúra művelői közül. 
A műfajközi kalandozást folytatva: A Zene
Világnapja alkalmával kihirdette a zeneis-
kola vezetősége az elmúlt számban beha-
rangozott egy-egy zeneszerző ihletésével
készült festménypályázat nyerteseit.
Horváth Klára, Kovács Edit Hedvig, Oláh
Tibor, Sütő Gábor és jómagam örülhettünk
a zeneiskola tanárai ajándék-szerzeményei-
nek és játékának. A hangversenyteremből
visszakerültek a folyosókra e munkák, ahol
- Kulcsár Kristóf tanár úr ötlete alapján, re-
ményeink szerint – motiválhatják az ifjú
muzsikusokat. A Dobos Gála 25 éves törté-
netét dokumentáló tárlata látható Kármán
Sándor rendezésében 15-ig a Ceglédi Galé-
riában a múlt hétvégi világhírű jubileumi
rendezvény kísérőjeként. 
A Ceglédi Alkotók Egyesülete több mint
húsz éve fogja össze a város ipar- és képző-
művészeit, valamint irodalmárait. Éves kiál-
lításaink erősen inspirálták az alkotó mun-
kát, de talán még jobban ösztönöz, hogy a
jórészt festőket tömörítő Képzőművész
szekció is kapcsolódik a Festészet napi

programokhoz a Ceglédi Galériában október
18-án, hétfőn 18 órakor kezdődő tárlatával.
Hegedűs Ágota alpolgármester köszöntőjé-
vel és Zakar József keramikusművész meg-
nyitójával a most felvett egyetemi hallgató,
a nyugdíjas rajzkörös, az amatőr alkotó, a
befutó festő, a rajztanár és a nemzetközi hí-
rű mester egy, közös térben mutatja be az
elmúlt két év termésének javát. Az alkotás
legtöbbször magányos tevékenység, a jár-
ványhelyzet erre bőven adott alkalmat. Van
olyan művésztársunk, aki két kiállításra va-
ló festményt készített az elmúlt másfél év-
ben, ezért ez a csoportos bemutatkozás re-
ményeim szerint „csak” a kezdet, követhe-
tik egyéniek is.
A Kossuth Gimnáziumban fél évtizede ren-
dezzük meg a DÖK segítségével a tehetség-
kutató- és gondozó Gimizuvizu kiállítást. A
fenti okok is közrejátszhattak, hogy az idén
közel kétszer annyi pályamű érkezett be,
mint tavaly. Makett, szobor, használati
tárgy, fotó, (PC) grafika, film mellett a fes-
tészet még mindig a legnépszerűbb. Ebben
szerepe lehet, hogy ennek a műfajnak is lett
napja, hete. S aki ezzel él: hónapja, éve…,
képünkön Tóth István Tóth Menyhért port-
réja talán ezt erősíti. P.R.G.

A megjelenés hetében országos kiállí-
tás sorozat veszi kezdetét, de ami en-
nél is fontosabb: mi ceglédiek is csatla-
kozunk, idén először.

k
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Alkotók

Festészet percei
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A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) 
rendszeresen ír ki pályázatokat 

Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére, 

valamint lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadására.

Aktuális értékesítésre kiírt ingatlanok:

• Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú, 982 m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, valóságban a Külső-Budai út mellett található
ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 2.500.000.- Ft +ÁFA).

A pályázat benyújtási határideje 2021. október 29. (péntek) 1000 óra.

• Cegléd, belterület 4549/33;/34;/35;/36;/37;/38;/39;/40;/41 és a
4549/42 hrsz-ú, 552-555 m2, természetben 2700 Cegléd, Cigle té-
ren található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 
Kikiáltási ár ingatlantól függően: bruttó 4.762.500-4.787.900- Ft).

• Cegléd, belterület 6830/1 hrsz-ú, 769 m2 nagyságú, kivett beépítet-
len terület megnevezésű, valóságban a Bulcsú utcában található in-
gatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 3.100.000.- Ft).

• Cegléd, belterület 6830/2 hrsz-ú, 820 m2 nagyságú, kivett beépítet-
len terület megnevezésű, valóságban a Bulcsú utcában található in-
gatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 3.200.000.- Ft).

A pályázatok benyújtási határideje 2021. november 2. (kedd) 1000 óra.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.varvag.hu hon-
lapon, illetve a pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a
VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában lehet kérni (2700 Cegléd,
Gubody u. 28.) személyesen, vagy a 06/53-505-240-es telefonszámon.



43

P. Rónai Gábor: Schumann
Kapcsolat 

a művészetekben
A CEGLÉDI ERKEL FERENC ALAPFOKÚ Mű-
vészeti Iskola zongora tanára Kulcsár
Kristóf még a pandémia
előtti látogatásán kezdemé-
nyezte a rajzkörös foglal-
kozáson azt, hogy „fessünk
zenére”. A cél az volt,
hogy a zeneiskola falait
újítsuk meg egy kicsit, és
oda kerüljenek fel az alko-
tások az adott zeneszerző
rövid pályaleírásával és a
festő vallomásával.
Az ötlet óriási volt, és a
megvalósítás hozzáértő,
méltó kezekbe került. Min-
denki fellelkesedett, felnőt-

tek, diákok egyaránt és lázasan elkészítettek
1-1 olyan művet, melyet a kiválasztott zene-
szerző dallamai ihlettek meg. A járvány el-
csendesedett, de volt elég idő, hogy a zeneis-
kola tanárai a zsűri által kiemelt alkotásokra
zenét szerezzenek. 
A hangverseny október 1-én teltházzal és
igen pozitív fogadtatással, varázslatos han-
gulatban a zene világnapján megvalósult. 
Az első helyezést P. Rónai Gábor nyerte el,
a képen Robert Schumann zeneszerző látha-

tó azokban a pillanatok-
ban, amikor arra az elha-
tározásra jut, hogy bele-
ugrik a jeges Rajnába. A
folyón úszó jégtáblák szí-
nei tükrözik a zeneszerző
megbolydult lelkivilágát,
amely a festő receptorain
keresztül eljuthatott hoz-
zánk, megihletve a zene-
szerzőket és a műveket
előadó zeneiskolai taná-
rokat, a közönség pedig
meghatottan hallgatta a
csodát. KM

A hét festménye
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z ősz napsugara érleli a fürtöket
és a Teremtő parancsára színe-
ződnek a levelek. Ezért is szere-
tem az őszt, a nyakamba veszem
a gépem és poroszkálok a
kocséri, nyársapáti és ceglédi

szőlőkben. Mielőtt a régi szüretek vidámsá-
gát fel tudnám idézni, a tőkén a levelek árul-
kodnak a fürtök színéről. Természetesen a
bogyókat ízlelni is kell, így olyan fajtákat,
mint a legkorábban érő Csabagyöngye,
amely a forró nyár miatt késlelkedve ért be,
a Szőlőskertek királynője – a piacon is kí-
nálják, meg már láttam Nérót is, amely a
magyar szőlőnemesítők újabb sikerét jelzi.
A Saszla változatok ugyan eltűnőben van-
nak, de remélem, nem veszünk ki belőlük.
Majd igazán szép időben a (tavalyi) lombok
nyűgöznek le bennünket, talán az idén is így
lesz. Nyugtató az őszi szőlőtőkék látványa,
reménykedés, hogy jövőre is hagy az idő
fürtrügyeket, termést és kedvet a gazdáknak.

SZABÓ SÁNDOR

a
Ízek és színek a kertben

Képekben

Fekete szőlő piros háttérrel

„A Csabagyöngye”

Piros Saszla

Néró fürtje
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A PATENT Kft. az alábbi szakterületekre 

keres munkatársakat:
Lakatos, Hegesztő szakmunkások
Alapkövetelmény: legalább 3 éves képzésből szár-
mazó szakmunkás bizonyítvány, minimum 5 év sza-
kmai gyakorlat a fémszerkezet gyártás területén,
önálló munkavégzés.
Segédmunkás
Alapkövetelmény: 8 általános iskolai végzettség,
elvárt szakmai tapasztalat 1-3 év fémiparban 

Feladatok:
Lakatos
• Tartály részeinek önálló összeállítása
• Betanítás után lakatosipari gépek, hengerítő gép

stb. kezelése
Hegesztő
• Tartály szerkezetek összeállítása-összehegesztése
• Kézi hegesztés
• Hegesztő célgépek, berendezések kezelése
Segédmunka
• Csiszolás, polírozás gépekkel
Előny: rozsdamentes acél megmunkálási tapasztalat
A minőségi és hatékony munkáért, az elhiva-
tottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és 

szervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb

bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy 
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568) 

patonai.tibor@patent.hu részére.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!

Sárgulás

Szeplős, mint a…

Ittfelejtett fürtök
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sport
verseny első napján 24 induló
közül nyerte meg a Best Trick
verseny különszámát.  Másnap a
selejtezőkkel folytatódott a ver-
seny. A versenyző így számolt
be az eseményről:

„Profi kategóriában 10-en indultunk,
Magyarországról én egyedül. 2x2 perces me-
net állt rendelkezésünkre. A talaj csúszós rak-
tár beton volt. Az első menetemben 1-et ron-
tottam, de másodjára korrigáltam a trükköt. A

második menetemben 2-t rontottam, de a job-
bik menet számított zsűrizésnél. Végül a 3.
helyen végeztem a selejtezőben. Harmadik
nap mentek le a döntők, ahol sajnos már töb-
bet rontottam. Kicsit izgultam is, de a mezőny
is erős volt. Így végül a 6. helyet szereztem
meg, amivel elégedett voltam. Bízom benne,
hogy hamarosan lesz Cegléden is egy elfo-
gadható hely, ahol fel tudok majd készülni a
versenyekre. Jelenleg a Várkonyi suli focipá-
lyáján gyakorlok, amiért hatalmas köszönet
Bögös István igazgató úrnak. A talaj hiba-
mentes aszfalt, de a külföldi versenyeket álta-
lában még simább tükör betonon rendezik
meg. Köszönöm szépen a szponzoraimnak,
barátaimnak, családomnak, különösen Cegléd
Város Önkormányzatának a támogatást.”

A pandémia miatt két év szünet után a
ceglédi Tűri Zoltán egyedüli magyar-
ként vehetett részt Brandenburgban a
Freestyle Európa Bajnokságon. 

a
Siker a Freestyle Európa bajnokságon



ÍZi Ebédrendelés
2021. október 18 - 22.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

42. hét 2021.10.18 - 10.22.

RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet meg-

• napi megrendelés

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával, 
illetve OTP SZÉP-kártyával lehetséges 

Nyársapát, Pilis területén belül, 13:30-ig.
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+

Leves 2
1150 Ft

+
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Leves 1
990 Ft

+

Leves 2
1290 Ft

+

csomagolás
70 Ft/doboz

Alföldi gulyásleves

Tárkonyos csirkeraguleves

Grízes tészta baracklekvárral és porcukorral

Vargabéles

Leves 1

Leves 2

10.18.

Zellerkrémleves levesgyönggyel

Csontleves májgombóccal

Mexikói húsos babragu

Eszterházy sertésszelet orsótésztával
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Leves 2

10.19.
kedd

Erdeigyümölcs-leves

Sajtkrémleves pirított zsemlekockával

Hentes tokány párolt rizzsel

Kukoricapelyhes bundában sült jércemell 

vegyes körettel

Leves 1

Leves 2

10.20.
szerda

Tojásleves

Toszkán jérceraguleves

Leves 1

Leves 2

10.21.

Vegyes zöldségleves

Pulykabecsinált-leves

Szezámmagos rántott sertésszelet 

burgonyapürével

sült édesburgonyahasábbal

Leves 1

Leves 2

10.22.
péntek
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I. Extrém sportnap
LÁTVÁNYOS BEMUTATÓKKAL, különle-
ges műsorszámokkal és jó hangulattal
várták szeptember 18-án az extrém spor-
tok szerelmeseit a Vörösmarty térre. A
rendezvény fővédnöke Földi László or-
szággyűlési képviselő volt. Az egész na-
pos programban a teljes extrém sport be-
mutatkozott: Bmx-bemutatók, Hege-
show, akrobatikus bemutatók, parkour
show, break és capoeira bemutató színe-
sítette a rendezvényt, amelyre szép szám-
mal látogattak ki családok és extrém
sportot kedvelő fiatalok egyaránt. 
A szervező Kőházi Roland a Crazy
Actions Bmx-csapat vezetője, a rendezvény
megálmodója 22 éve Bmx-ezik és csapatával
sok rendezvényen megfordul az országban.
Cegléden a néhány hónapja nyílt pumpapá-
lyán is szoktak edzeni, ezért ide szervezték a
nagyszabású rendezvényt, ahová az ország
legelismertebb extrém sportolóit várták, aki
elfogadták a meghívást és magas színvonalú
bemutatókat tartottak. 

- Ezzel a nappal szeretnénk közelebb hozni a
ceglédiekhez az extrém sportokat, bemutatni mi-
lyen szépség rejlik ezekben és hogy megtanulha-
tó, elsajátítható tudás, amely a következő gene-
rációból sok fiatalnak jelenthet motivációt. –
nyilatkozta Kővári Roland, aki maga is részt
vett a Crazy Actions bemutatóin veszélyes mu-
tatványokkal. Este az Irie Maffia koncertje zár-
ta az I. Extrém sportnapot Cegléden. 



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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Cegléd városi sportnap 
CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a Pest
Megyei Szabadidősport Szövetséggel közö-
sen Őszi Sportnapot rendezett a város óvo-
dásai, általános iskolásai és középiskolásai
számára az Európai Diáksport Napján. A
Gubody parkban az iskolások 13 különböző
sportággal ismerkedhettek meg, az óvodá-
soknak pedig külön ügyességi feladatokkal
készültek.
A rendezvény megnyitóján Földi László or-
szággyűlési képviselő és dr. Csáky András
polgármester köszöntötte a megjelenteket. A
beszédek után a Ceglédi VSE FITKID szak-
osztálya tartott közös bemelegítést, majd kö-
zösen a résztvevők körbe futották a Gubody
parkot. Ezután kezdődött el a sportolás a kü-
lönböző helyszíneken.

Seijin SE sikerek
SZEPTEMBER UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN nem
csak az őszi napsugár aranyló fényei ra-
gyogták be a SEIJIN SE tagjai és Orosz
Zoltán 1 danos edzőjük életét, hanem hatal-
mas munkával, küzdelemmel elért éremeső
fényesítette a csapattagokat. 50 klub és 320
versenyző nevezett a rangos eseményre,
köztük három ceglédi versenyző. 
Bajor Csaba U16 kategóriában -55 kg mind a
két ellenfelénél jobbnak bizonyult a döntőben és
2 fejrúgással megnyerte a versenyt. Ezzel az
eredménnyel kvalifikálta magát a Nagyváradon
megrendezésre kerülő őszi utánpótlás EB-re. 
Svábenszki Kristóf serdülő ezüstéremmel
gazdagodott, Pomozi Gábor senior szintén
ezüstérmet tudhatott magáénak.
Másnapnak Győrben 12 versenyzővel részt
vettünk a Meghívásos Ashihara Karate Or-
szágos Bajnokságon. Hatalmas küzdelmek
után 4 arany, 3 ezüst, 4 bronzéremmel térhe-
tett haza a csapat. 



VII. Kutyakaparó 
futófesztivál

SZEPTEMBER 25-ÉN DÉLUTÁN RENDEZTÉK
meg a VII. Kutyakaparó futófesztivált a
Kocséron. A gyülekező, rajt és cél a Kutya-
kaparó csárdánál volt, a nap közös bemele-
gítéssel indult. A versenyzők 1848 méteres,
5544 méteres és 10 km-es távot választhat-
tak. Minden résztvevő futó kapott egyedi
emlékérmet. A rendezvény fővédnöke Földi
László országgyűlési képviselő is beszámolt
a közösségi oldalán az eseményről: „A sport
nagyon közel áll hozzám, ezért minden év-
ben szívesen látogatok ki erre a nagyszerű
rendezvényre. Jó volt újra együtt lenni!”

Atlétika sikerek
TÓTH GERGŐ AZ OB-N SZERZETT ezüstér-
mével kvalifikálta magát - nemcsak az ifjú-
sági válogatottba - az ifjúsági magyar liga
döntőbe is.
Gergő  szeptember 26-án az MTK pályán

megrendezett ifi liga döntőben magasugrás-
ban Magyar Ifjúsági Liga bajnok lett. Gergő
hibátlan ugrásokkal, 191 cm-es új egyéni
csúccsal, nagy versenyben megnyerte a Liga
döntőt!

Fitkid eredmények
SZEPTEMBER UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN került
sor az Országos FitKid Grand Prix III. for-
dulójára Balatonfüreden, ahol az összetett
bajnoki címekért is versenybe szálltak a lá-
nyok. A közel 400 főt felvonultató esemény
szombati napján 3 egyéni és csapat indult
Ceglédről. 

Eredmények: II/A egyéni:
IV. kcs: Halmi Glória 2. hely
VIII. kcs: Lipák Réka 1. hely
IX. kcs: Szepes Réka 1. hely
II. o. csoportos: III. kcs/duó: CVSE 1. hely
(Lipák Réka és Szepes Réka)
I.oszt. csoportos: Big Free: CVSE 1. hely:
(Bartus Emese, Elek Kira, Halmi Glória,
Lipák Réka, Nagy Kata, Oláh-Fekete
Hanna, Pap Veronika és Szepes Réka)
2021 országos összetett bajnokai: Lipák
Réka, Szepes Réka egyéniben,  CVSE
III.kcs./duó ( Lipák-Szepes)
CVSE Big Free csapata: (Bartus Emese, Bí-
ró Lola, Csiszár Evelin, Elek Kíra, Halmi
Glória, Kovács Barbara, Lipák Réka, Nagy
Kata, Oláh-Fekete Hanna, Pap Veronika és
Szepes Réka)
Felkészítők: Randos Gabriella vezetőedző,
Kovács Barbara, Móricz Alexandra, Ádám
Ildikó (bigfree)
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