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Óriási büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a ceglédi Kossuth
Művelődési Központ Nonprofit
Kft. 2021. január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján az EMMI által szervezett online ünnepség
és díjátadó keretében Fekete Péter kultúráért felelős államtitkártól átvehette a Minősített Közművelődési Intézmény
Címet a kiállítás, a rendezvény és tábor tevékenységek
eredményes ellátásáért.
A cím azoknak a közművelődési szervezeteknek adományozható, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és az
általuk megjelölt tevékenységekben érvényesítették a minőségfejlesztési alapelveket.
A cím felelősséggel és példamutatással jár. Munkánkban és
műsorpolitikánkban eddig is, és ezután is a minőség elvét
tartjuk szem előtt. Ugyan a 2020-as év új kihívások elé állított minket, de egyben új lehetőségek tárházát nyitotta meg
előttünk. Programjaink megvalósítása során, olyan új helyszíneket és megoldásokat találtunk ki, melyek a korlátozások
ellenére is működőképesek voltak. Így valósultak meg például a Kaszinó jazzkoncertek, templomkerti előadások.
Életünk zömében az online térről és megvalósításról szólt. A nehézségek ellenére is igyekeztünk közönségünket bevonni programjainkba és interaktív alkalmakat szervezni. Így született meg a
Tablókat az éterbe! 2020, a csoki Katica gyűjtő pótgyermeknap a
város játszóterein vagy a „Karantén Laska” online főzőverseny.
Nem csak a digitális térben közvetítettünk kultúrát, hiszen
kirakatkiállításaink új színfoltként jelentek meg >>>
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a város életében. A városközpont használaton
kívüli üzlet frontjait kulturális térré alakítottuk, mely kiváló gyakorlatként, példaként
szolgáltak a szakma előtt. A kortárs képzőművészeti és népművészeti tárlatainkkal november óta folyamatosan jelen vagyunk, s
ameddig a pandemia nem teszi lehetővé a
személyes találkozást, addig havonta változó
tartalommal töltjük meg a kirakatokat.
Nyári terveink között szerepel a nagysikerű
Mesekert előadások folytatása, mely lehetőséget ad a kisgyermekes családoknak a közös élmények megélésére szabadtéren.
A Köszönjük Magyarország program keretében több, nyáresti koncertet tervezünk. Az
elmaradt és újonnan bemutatásra kerülő szabadtéri koncerteket, színházi műsorokat töb-

„30 éve szabadon”

DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES igazgató

eseményeinek az emlékévben egy pályázat
támogatásából.
Az úgy nevezett „hypercube” oszlopot a
Kossuth téren állították a Katolikus templom
előtti területen és szabadtéri
sajtótájékoztató keretében
adták át a város lakosságának. A 30 éve szabadon nevet viselő installációt az ország 18 városába viszik
el a szervezők, hogy felvillantsák az 1989-1990-es
eseményeket, külön figyelmet
szentelve a ceglédi történéseknek. Az oszlop február
28-ig látható városunkban.
A Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
pályázata keretében valósult meg.

Fotó: Szokolai Attila

SZOKATLAN HELYEN ÉS FORMÁBAN, egy 6 m
magas, korabeli képekkel, plakátokkal és
szövegekkel illusztrált oszloppal
állít emléket a város a
rendszerváltás helyi és
országos

bek között, a múlt évben debütáló új helyszínen, a Református Nagytemplom kertjében is megtekinthetik majd az érdeklődők,
de lesznek programok a színház és Városháza udvarán is.
Ha személyesen is szeretnének meggyőződni
a minőségi, pezsgő ceglédi kulturális életről,
akkor várjuk Önöket ősszel, Cegléd város legrégebbi, szabadtéri rendezvényén a Kossuth
Toborzó Ünnepély és Huszárfesztiválon, mely
minden korosztály számára kínál programot.
Kérjük, kövessék oldalainkat
(www.cegledikultura.hu),
keressék programjainkat, és ne feledjék
a kultúra mentális életmentő!
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Épül a sportcsarnok

MEGNYITOTTA A JANUÁR 29-ÉN A SAJTÓ
részére a kivitelező Pharos 95 Kft. a felújítás alatt álló Gál József Sportcsarnokot,
ahol Ványi Zsolt ügyvezető vezette körbe
az érdeklődőket az építési területen. A létesítmény 2022 nyarán kerülhet átadásra. A
6.000 négyzetméter nettó alapterületű új
Gál József Sportcsarnok felújításához a
Magyar Kormány 500 millió forintot biztosított. Az építményen belül 2 db 40×20 méteres terem kerül kialakításra. Ez párhuzamos rendezvények megtartására ad lehetőséget. A versenycsarnok kétoldali lelátóval
fog rendelkezni. Maga az épület a Rákóczi
út felé, a strand kerítéséig terjed majd a tervek szerint, és a Gubody park irányába is
egy ekkora résszel fog bővülni. Mind a
Rákóczi, mind a Köztársaság út felé is szélesedik az építmény. A polgármester azt is
elmondta, a beruházás forrásigénye nettó
2,54 milliárd forint, melyből 0,5 milliárd
forint az állami támogatás. A kiviteli tervek
részben most készülnek, és ennek során törekszenek olyan technikai megoldások kialakítására, melyek a későbbi üzemeltetési
költséget mérséklik.

Farsangi fánkverseny

Fotó: Szokolai Attila

FÁNKSÜTŐ VERSENYT HIRDETETT a ceglédi
Kossuth Művelődési Központ február 13-ra.
A hagyományos farsangi fánkok mellett töltött, amerikai, és „mindenmentes” fánk is
szerepelt, összesen 26 finomság versengett a
legjobb fánk címért. Az eredményeket
Détári-Lukács Ágnes, igazgató tette közzé
az intézmény közösségi oldalán.
Első helyezést ért el Bordáné Csököly Éva töltött
fánkja. Második Varga Istvánné mazsolás, házi
baracklekváros szalagos fánkja. a harmadik pedig Palcsó Andrea citromos-narancsos fánkja
lett. A négy különdíjas között Pap Sándor francia fánkja, Mészáros Maca glutén- és cukormentes fánkja, a 13 éves Telek Dorina rózsafánkja és
Sántur Zoltánné kakaós ördögfánkja szerepelt.
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Polgármesteri látogatás
a hajléktalanszállón

A RENDKÍVÜLI HIDEG IDŐJÁRÁSBAN is kiemelt figyelmet fordít a hajléktalanszálló a
fedél nélkül élők biztonságára – többek között erről is tájékoztatták dr. Csáky András
polgármestert, aki február 11-én látogatta
meg a szállót. A városvezető a helyiség kihasználtsága felől is érdeklődött, amire válaszul elhangzott: a 40 férőhelyes szálló
szolgáltatásait jelenleg 33-an veszik igénybe. A polgármester a támogatásáról biztosította az intézmény vezetőségét, akik
megköszönték a felajánlást, ám mint

Ebrazzia az Ugyerben

ÚJABB ÁLLATVÉDELMI ELLENŐRZÉSEKET tartottak január 28-án és ennek folytatásaként
február 10-én az Ugyerben. Az állattartókat
most is a rendőrség, az önkormányzat, az állatmenhely munkatársai, mezőőrök és hatósági állatorvos kíséretében ellenőrizte. Az
ebrazzián ismét részt vett a terület önkormányzati képviselője Tarr Felicián és februárban a Jakab István a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke és a sajtó képviselői is.
Ugyerben évről évre egyre nagyobb problémát
jelent a gazdátlan vagy szabadon kószáló ebek
nagy száma. A lakossági panaszok, bejelentések tették szükségessé az újabb ellenőrzéseket,
melynek célja az ebtartás szabályainak betartatása és a megszegők elleni fellépés volt. Sajnos, több helyszínen találtak a szakhatóságok
borzasztó körülmények között tartott kutyákat,
januárban 16 kutyát be is vittek a gyepmesteri
feladatot is ellátó Állatmenhelyre.

Fotó: Szokolai Attila

mondták: egyelőre elegendő felszerelésük
van, hogy átvészeljék a következő napok
zord időjárását.

Tarr Felicián önkormányzati képviselő a
helyszínen a sajtó képviselőinek elmondta:
továbbra is rendszeresen, ütemezett ellenőrzésekkel tervezik a körzetben az állattartást
kontroll alatt tartani. Jakab István a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzátette: lakossági megkereséseket kaptak arról,
hogy a biciklin közlekedőket és a gyerekeket is veszélyeztetik, megtámadják a gazdátlan ebek. Ezért az önkormányzati képviselővel összefogva törekednek arra, hogy akitől
szabálytalan állattartás miatt elveszik az
ebet, azokat eltiltsák a kutyatartástól, ezzel
megfékezve a kutyák felelőtlen szaporítását.
Az Állatmenhely a közösségi oldalán rendszeresen beszámol az ellenőrzésekről fotókkal dokumentálva. Mint korábban írták, eddig az ugyeri területről mintegy 300 kutyát
vittek be a menhelyre, de az illegális
ebtenyészetek folyamatosan pótolják őket.
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Táblák az óvodáknál

Kultúra Napja
a Szent Kereszt iskolában

JANUÁR 22-ÉN ÜNNEPELJÜK A MAGYAR kultúra napját. A magyar kultúra egyidős hazánkkal. A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. E jeles nap nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú
évek óta egyre eredményesebben hívja fel a
figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
Ennek jegyében idén a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában a felső tagozatos tanulók műsora mellett egy külön kutató-alkotó feladatra invitáltuk diákjainkat. A program
keretein belül minden résztvevő osztály egyegy puzzle alapján fejtette meg a rájuk váró
teendő témakörét, melyet ebben a tanévben a
hungarikumok népszerűsítése ihletett. A csoportoknak egy hét állt rendelkezésükre az
adott kulturális érték minél alaposabb megismerésére. A tanulmányozást követően szabadon választott eszközökkel és módon, plakát
formájában mutatták be egymás között az
adott hungarikum eredetét, jellemzőit, ismertették útját az rangos elismerés felé. A lelkes
csapatok alapos tevékenységének köszönhetően az elkészült munkák egyedi kivitelezéssel színesítik a belőlük alkotott kiállítást, melyet az intézmény „C” épületének aulájában
tekinthetnek meg az érdeklődők.
Köszönjük szépen a kollégák támogató
együttműködését, valamint a résztvevő osztályok kreatív, igényes projektmunkáját!
BAKI NIKOLETTA ÉS HALMI JUDIT

A FIDESZ HELYI KÉPVISELŐI a közösségi médiában még novemberben közölték,
hogy úgynevezett „vigyázz rám” táblák
kihelyezésén dolgoznak. Céljuk figyelemfelhívás és a megszokott tábláktól elütő, feltűnő tartalom. A kezdeményezés
nyomán a táblákat a VÁRVAG Kft. időtálló kivitelben megrendelte és hamarosan
elhelyezésre is kerülnek.
László Ágnes önkormányzati képviselő
Varga Franciska Pest megyei képviselővel közösen, szintén figyelem-felhívó
céllal készített táblákat és az óvodák, bölcsődék környékén helyezik el a gyerekek
biztonsága érdekében. „Ha nem is lesznek a táblák hosszú életűek biztosak vagyunk abban, hogy elérhetjük, hogy az
óvodák és bölcsődék környékén jobban
figyeljenek az autósok és rögzüljön, hogy
itt bizony bármikor kiszaladhat egy kisgyermek az útra. A táblák hamarosan a
helyükre kerülnek.
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk gyermekeinkre!” – írta a képviselő a közösségi oldalán.
A két politikus a Hubertus parkban is elhelyezett egy bagoly formájú madárodút
egy korosabb fára, annak érdekében,
hogy benépesüljön a park madarakkal. A
civilek segítségével ősszel ültetett facsemeték ugyanis még hosszú évek múlva
lehetnek természetes költőhelyek.
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Ceglédi fotós a rádióban

Téli időjárás, csúszós utak

FEBRUÁR 11-ÉN CEGLÉDRE IS megérkezett
a markáns hidegfront és vele a havazás. Már
reggel fél hattól 15 munkatárssal és 12
munkagéppel takarította Cegléd útjait, kerékpárútjait és járdáit az Elastic 91 Kft. Elsősorban nem a néhány centis hó miatt aggódnak az útkezelők, hanem az előrejelzések alapján várható hosszan tartó, kemény
fagyok adnak kihívást.
Dengi Zsolt, a köztisztaságért felelős Elastic
91 Kft köztisztasági ágazatvezetője lapunknak arról számolt be, hogy az önkormányzattal kötött szerződésben szereplő utakon,
járdákon, kerékpárutakon először eltolják a
havat, majd sóval, síkosságmentesítővel kezelik az aszfaltfelületeket.
– Két nagy útszóróval, 4 kis úttakarító
géppel és 5 járdatakarítóval folyamatosan végzi a munkát a teljes, 15 fős munkatársi gárda. Az időjárás előrejelzések
szerint sok hóra nem kell számítani, de
vészesen csökken a hőmérséklet, ezért a
fagyás és ezzel a csúszós utak jelentik
majd a problémát. Jelenleg a 2-3 centis
havat letoljuk az utakról és utána kezeljük
sóval a felületet, ami így ki tudja fejteni
hatását bizonyos hőmérsékletig, akkor is,
ha ráesik a hó. – mondta el Dengi Zsolt,
aki hozzátette: nem az összes ceglédi belterületi út tartozik a kezelésükbe, csak az
önkormányzattal kötött szerződésükben
szereplők. A városba vezető nagyforgalmú külső utak a Magyar Közúthoz
tartoznak, a belső utak tisztításáért pedig
egy másik köztisztasági cég felel.

APÁTI-TÓTH SÁNDOR CEGLÉDI fotóművészszel készült beszélgetés a Kossuth Rádió
„Nagyok” című portréműsorában január 26án, ahol pályájáról, életéről és szülővárosáról
Ceglédről is beszélgettek. Emellett legismertebb képeiről is szó esett.
„Családi indíttatásra választotta a fotográfiát, hiszen már édesapja is neves fotóművész volt
Cegléden. Az eltűnő paraszti életforma tárgyai jelennek meg fényképein, művészfotóiban pedig a jelképteremtés nagy mestere. Műveit az elmúlt 50 évben eddig közel nyolcvan
önálló kiállításon mutatták be.” – mutatták
be a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett ceglédi fotóművészt.

A DTKH hasznosíthatja
a balatonszárszói tábort

A FEBRUÁR 15-EI ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT értelmében a DTKH Duna-Tisza
közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
hasznosíthatja a balatonszárszói tábort
2021. március 1-től 2025. december 31-ig.
A cég elsősorban saját munkatársainak biztosítana kikapcsolódási és rekreációs lehetőséget, de a tulajdonos önkormányzatok –
köztük a ceglédi – dolgozóinak is kedvezményes üdülési lehetőséget nyújtanának.
Pályázatukban a konyha, étkező, faházak és
vizesblokk felújítását is vállalták, illetve
tervükben szerepel a Balaton partszakasz
visszaszerzése is. HELLOCEGLÉD
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Idősek oltása kórházban

MEGKEZDTÉK A LEGIDŐSEBBEK COVID-19
védőoltását a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban is. – erről a kórház a közösségi oldalán
számolt be. – A háziorvosok által kijelölt,
magas kockázati csoportba tartozó 80 év felettiek a kórház Vérellátó épületében kialakított oltóponton kapják meg a koronavírus elleni oltást. Őket a betegszállítók, a helyi önkormányzat vagy a családtagok viszik a kórházi oltópontra, ahol az orvosok elvégzik a
Pfizer/BioNTech által gyártott COVID 19
mRNS vakcina beadását. Kórházban közülük
300 fő kapja meg a
védőoltás
első
adagját.
Korábban a Toldy
Ferenc Kórház és
Rendelőintézet a
Pest Megyei Kormányhivatallal
együttműködve
közel 1800 védőoltás beadását hajtotta végre január 28.
és január 31. között. – adta hírül a ceglédi kórház közösségi
oldala. „Szakemberekből álló oltóteamjeink
három járás (Monor, Nagykáta, Cegléd) 28
szociális bentlakásos intézményében a bent-

Elfogadták a költségvetést

TÖBB MINT 11 MILLIÁRD FORINTOS főösszeggel megszületett Cegléd Város önkormányzatának 2021-es költségvetése. – erről a város hivatalos honlapja tájékoztatott. „A gépjárműadó elvétele miatt több mint 100 millió forinttal kevesebb bevétellel kell számolni, de így is
majd 3 milliárd forintnyi beruházási, felújítási
kiadás kerülhetett a tervezésbe. A költségvetést
a frakciókkal történt egyeztetés, a vélemények,
módosítások figyelembe vétele után hagyta jóvá a polgármester.” - írta a cegled.hu.

A VESZÉLYHELYZET MIATT PEST MEGYE
közgyűlése sem ülhetett össze, a képviselők

lakók és dolgozók Covid-19 elleni védőoltását végezte. Oltóteamjeinkben szakorvosok,
ápolók, asszisztensek, egészségügyi dokumentátorok, informatikus, intézményünkbe
beosztott katonák, gépkocsivezetők vettek
részt. Munkánkat a szociális intézmények orvosai és dolgozói segítették.” – fogalmaz a
beszámoló.

Nagykőrösön is oltanak

NÉGY NAGYKŐRÖSI HÁZIORVOS praxisában
kezdődött meg a héten az oltakozás az
AstraZeneca brit-svéd gyártó vakcinájával.
„Dr.
Mohácsi
Gábor nagykőrösi
háziorvos is azok
között van, akik elkezdték a következő csoportot, vagyis a 60 év alatti,
fokozottan veszélyeztetett embereket beoltani. Láthatóan a nagykőrösiek bizalommal
vannak orvosaik
irányába és egyre többen élnek az oltás lehetőségével, hogy így védjék szeretteiket, családjukat és önmagukat is.” – számolt be az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös.
elektronikus úton tették meg javaslataikat,
majd Szabó István elnök elfogadta Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetését, melynek bevétele: 7,766 milliárd forint.
A költségvetés lehetővé teszi a területfejlesztés feladatok mellett többek között a megyei értéktár megújítását, a Mária-út Pest
megyei fejlesztését, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok, Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány és a megyei diáksport
támogatását. A hazai források mellett európai támogatásokat is felhasznál az önkormányzat. Így valósulhat meg a szlovák-magyar INTERREG program keretében szervezett RE-START; illetve a DANUrB+; és a
Food wave projektek.
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Aranykincs Nagykőrösön

AMATŐR KINCSKERESŐ TALÁLT KÖZÉPSŐ
bronzkori arany kincseket Nagykőrös határában
egy frissen szántott területen. A Közösségi Régészeti Egyesület tagjaként régészkedő megtaláló, Stajer István értesítette 2020 augusztus
második felében a múzeumot, hogy keresőzés

közben nagyszámú régészeti leletet talált egy
frissen szántott területen. A megtaláló többek
közt 34 aranytárgyat adott át. „A területre kiérve megállapítottuk, hogy egy, a kutatás és a
Múzeum számára eddig ismeretlen régészeti lelőhelyet fedezett fel: a szántott felszínről nagy
számban gyűjtöttünk kerámiatöredékeket, kőeszközöket, valamint két további aranytárgyat
is találtunk. Szeptember első napjaiban a leletmentés során további 35 aranytárgyat találtuk
a felső -30-32 cm-es szántott rétegben. Megtaláltuk egy őskori, késő rézkori (Kr. e. 4. évezred
utolsó harmada-3. évezred eleje) település nyomait is, amely azonban jóval idősebb, mint az
aranytárgyaink, így azoktól független.” – számolt be a múzeum a történtekről. Több típusú
tárgy is előkerült: kúp alakú díszek, félgömb
alakú pitykék, kettőskúp alakú gyöngyök, szalagok. Formai párhuzamaik alapján a középső
bronzkor időszakából, a Kr. e. 2. évezred második feléből származnak.

Népszámlálás - elhalasztva Bedei csatára emlékeztek

JÖVŐ ÉVRE HALASZTJÁK A NÉHÁNY HETE meghirdetett népszámlálást a veszélyhelyzet miatt.
Dr. Diósgyőri Gitta Cegléd Város jegyzője, helyi népszámlálási felelős arról tájékoztatta közleményében a lakosságot, hogy a „a Kormány
– 45/2021. (II. 5.) rendeletével – módosította a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó további
védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI.
3.) Korm. rendeletét, mely alapján a 2021. évi
népszámlálást 2022. október 1-én fennálló állapot alapulvételével 2022. október 1. és november 20. között kell végrehajtani, a pótösszeírást pedig november 28ig kell befejezni. Az eredetileg ez év május 1-től
június 20-ig tervezett
összeíráson számlálóbiztosként közreműködni
kívánók jelentkezését ezúton is köszönjük, bízom
benne, hogy az újonnan
meghatározott időszakban is számíthatunk majd
a munkájukra.” – írta a
közlemény.

CSENDES KOSZORÚZÁSSAL TARTOTTAK megemlékezést az 1849. január 25-i bedei csatáról az
ütközet emlékhelyénél és Perczel Mór szobránál. 172 éve, hogy Perczel Mór tábornok csapatai legyőzték Ottinger Ferenc császári és királyi
altábornagy vezette osztrákokat. Cegléd Város
Önkormányzata nevében Dr. Csáky András polgármester és Hegedűs Ágota alpolgármester
asszony, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület képviseletében Kocsis István elnök és
Spindelbauer Attila egyesületi tag helyezték el a
megemlékezés koszorúit.
SZOKOLAI ATTILA

m
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Képekben

„Bébibumm” Kocséron!

inden gyermek születése örömet jelent a családban, rokonságban,
de adott esetben egy
községben is. Ebből a
szempontból nagyon jól
indult a 2021-es év Kocséron: átlagosan 20
gyermek születik nálunk egy évben, de idén
egyetlen hónap alatt már nyolc új kis
kocséri lakost köszönthettünk!
Az ő születésüket ünnepelve leng folyamatosan az önkormányzati hivatal homlokzatán a babaköszöntő zászló.

Kurgyis Milán (Szülei Kurgyis Gergő és
Kurgyis-Hajagos Enikő)

Inoka Petra (Szülei: Inoka Dávid és Inoka
Anita – szül. Bakos Anita)

Bretus Borisz Zétény (Szülei Bretus János
és Bretusné Selymes Melinda)

Csató Csaba (Szülei: Csató Csaba és
Németh Zsanett)
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Kocsis Dániel (Szülei: Kocsis Norbert és
Kocsisné Papp Dóra)

Sebők Annnabella (Szülei: Sebők Zsolt és
Bretus Margit)

A babáknak és családjuknak jó egészséget,
hosszú, boldog életet kívánunk. Bízunk
benne, hogy ez az örvendetes tendencia
folytatódik majd Kocséron.
HRIAGYEL CSABA polgármester

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Márton Kristóf (Szülei: Márton Kristóf és
Bátori Lilla)
Máté Milán Zoltán (Szülei: Máté Zoltán és
Máté Zoltánné Bózsik Melinda)

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel
> Digitális röntgen diagnosztika
> Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
> Garanciavállalás
Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes
Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!
Bejelentkezés csak telefonon!

Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu
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Püspökszentelés

A 2020 ŐSZÉN ZAJLOTT TISZTÚJÍTÁS alkalmával a Dunamelléki Református Egyházkerület presbitériumai Balog Zoltánt, a
Budapest, Hold utcai – németajkú – Református Egyházközség lelkipásztorát és Veres
Sándor korábbi főgondnokot választották a
püspöki és a főgondnoki tisztségekre a 2021
és 2026 közötti időszakra – olvasható a
reformatus.hu internetes oldalon, ahol arról
is beszámolnak, hogy: „a vírushelyzet miatt
szűk körben, a közgyűlés tagjai előtt tette le
püspöki esküjét Balog Zoltán lelkipásztor. A
szentelést a tervek szerint április 5-én, húsvéthétfőn tartják Nagykőrösön, ekkor hangzik el a püspöki székfoglaló beszéd is.”

Ötlábú bárány Kocséron

NEM FARSANGI TRÉFA, VALÓBAN ötlábú bárány született Kocséron Bretus József tanyáján januárban.

Ceglédi igazgatónő
Abonyban

A NAPOKBAN NEVEZTÉK KI az abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatóját. Kálló
Marianna az abony.hu-nak adott interjújában elmondta elsősorban a zenei és művészeti képzést
szeretné megerősíteni, de a
jelenleg élő,
jól működő
hagyományokat is megtartaná, erősítené.
Az új intézményvezető
szakmai programja szerint
az a cél, hogy
a Gyulai iskola önálló, másoktól különböző, meghatározó, hagyományteremtő arculattal rendelkezzen. Közben fontos a nemzeti értékek megőrzésére, az emberi értékek tiszteletére való
nevelés, és persze nem utolsó sorban a megalapozott költségvetés. A művészetoktatás,
pályaorientáció mellett fontos az általános
iskola és középiskola közötti váltás könnyítése. Prioritást kap továbbá a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás visszaszorítása és
az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása. Az iskolában az új igazgató
hangsúlyt kíván fektetni a digitális oktatás,
IKT kompetenciák megerősítésére, a kommunikáció és idegennyelvi kompetenciák
fejlesztésére, valamint az esélyegyenlőség
biztosítására.

Frigyes-napi vásár

A TERVEK SZERINT FEBRUÁR 28-ÁN sor kerül a hagyományoknak megfelelően az év
első vásárára, a Frigyes-napi Országos Állat
és Kirakodó Vásárra Nagykőrösön, a Vásártéren. Változás esetén a Dél-Pest Megyei
Panoráma facebook oldalán tájékoztatjuk
Olvasóinkat.

Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült

yarország Kormánya
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Gyalogost gázoltak
a 311-es úton

A HELYSZÍNEN MEGHALT AZ A FÉRFI, akit
személyautó ütött el a 311. számú úton. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset
történt január 20-án 22 óra 15 perc körül a
311. számú úton, Cegléd külterületén. Egy
érkező személygépkocsi elütött egy 44 éves
ceglédi férfit, aki át akart kelni az úton. A
gyalogos életét hiába próbálták megmenteni, elszenvedett sérüléseibe a helyszínen belehalt. A Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja a baleset
körülményeit.

Kocsisorba rohant egy
román kisbusz

NÉGY SZEMÉLYAUTÓ, EGY KAMION és egy
román kisteherautó is érintett abban a tragikus balesetben, amely az M4-es út 90-es kilométerénél Szolnok felé történt január 22én pénteken délután Abony térségében. Kocsisor torlódott fel vészvillogókat is hasz-

nálva, amikor a sor végén álló fehér Opel
Astrába hajtott nagy sebességgel egy román
kisteherautó, és további három személygépkocsit tolt neki egy kamionnak.
Egy személyautó a kamion alá szorult, többen szenvedtek el könnyebb sérüléseket. Az
Opel Astrában ülő középkorú férfit a ceglédi hivatásos tűzoltók emelték ki autójából,
majd átadták a mentőknek, akik sokáig küzdöttek az életéért, de a férfi súlyos sérülései
miatt életét vesztette.

Súlyos autóbaleset
Tápiószentmártonnál

HÁRMAN UTAZTAK ABBAN AZ AUTÓBAN,
amely súlyos balesetet szenvedett Tápiószentmárton közelében február 7-én, miután
megcsúszott az úttesten és tetejére borult.
Az egyik utasért a helyszínen küzdöttek a
mentőszolgálat szakemberei. A baleset a régi szeméttelepnél a kanyarban történt
Cegléd és Tápiószentmárton között. A járműben hárman utaztak, egy idősebb férfi vezette az autót, amely feltehetőleg túlzott sebességgel érkezett a kanyarba, ezért meg-

Fotó: Farkas Zsolt
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csúszott és az árokba borult. A járműben
egy 20 éves fiatalember és egy 21 éves fiatal nő utazott. A nagykátai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet s biztosították a helyszínt. A hölgyet súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a mentők ceglédi kórházba, ahol információink szerint
életét vesztette.

jármű sofőrjét az ütközés után a tűzoltóknak
kellett kiszabadítani. A mentők a sérült középkorú férfit kórházba szállították.

Halálos motoros baleset

Fotó: Farkas Zsolt

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 23-ÁN szombaton
délután Cegléden a Bercsényi út és a Szolnoki út kereszteződésében, ahol motorkerékpárral közlekedő idős ember elé hajtott ki egy
személyautó. Az idős embert a baleset után
vérző fejjel, bukósisak nélkül találták meg. A
férfit mentők vitték el a helyszínről, a kórházban azonban súlyos sérüléseibe belehalt.

LEHAJTOTT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT
egy személygépkocsi február 7-én vasárnap
a kora reggeli órákban a 40-es út 29-es kilométerénél, Cegléd közelében. A gépkocsiban egy ember utazott, aki önerejéből elhagyta az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járművet,
majd biztosították a helyszínt.

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 29-ÉN Nagykőrösön a Rákóczi út és a Patay utca kereszteződésében, ahol egy személyautó villanyoszlopnak ütközött majd oldalára borult. Az ütközés következtében a villanyoszlop is kidőlt.

BALESET TÖRTÉNT JANUÁR 25-ÉN ESTE a régi 4-es úton Cegléd és Ceglédbercel között,
ahol telephelyre betolatni készülő nyerges
kamionba hajtott bele egy személyautó. A

KÉT KISBUSZ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE február 2-án
kedden a kora reggeli órákban a 4-es főút
91-es kilométerénél, Abony közelében. A
ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt.

ÁROKBA CSÚSZOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI
február 11-én reggel Cegléden, a Mizsei
úton. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd kivontatták az árokból.

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze január 30-án szombaton reggel a 40-es út 17es kilométerénél, Cegléd közelében. Az ütközés következtében az egyik autó az árokba hajtott, a másik gépkocsi forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt.

UGYANEZEN A NAPON LESODRÓDOTT az útról,
árokba hajtott és felborult egy személygépkocsi Cegléd és Törtel között. A gépkocsiban
ketten utaztak, az egyikük a roncsba szorult.
A ceglédi hivatásos tűzoltók a beszorult embert kézi erővel a roncsból kiemelték, majd
áramtalanították és átvizsgálták a járművet.

ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT egy személygépkocsi február 7-én a 311-es út 28-as
kilométerénél, Cegléd közelében. A gépkocsiban ketten utaztak, mindketten önerejükből elhagyták az autót. A ceglédi hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a
járművet, majd biztosították a helyszínt.

UGYANEZEN A NAPON JEGES ÚTON megcsúszott, tűzcsapnak ütközött egy személygépkocsi Cegléden, a Várkonyi István utcában.
Az ütközés következtében a tűzcsap kitört, a
víz ömlött belőle. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt. A vízművek szakemberei a
tűzcsapot kiszakaszolták, megszüntették a
vízkiáramlást.

ÁROKBA HAJTOTT ÉS AZ OLDALÁRA BORULT
egy személygépkocsi február 12-én reggel a
40-es út 29-es kilométerénél, Cegléd közelében. Az autóban ketten utaztak, mindketten önerejükből elhagyták a gépkocsit. A
ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították
és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatott Csámpai
Attila a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

Fotók: PMKI Cegléd HTP

Tájékoztatás
részszámla megküldési gyakoriság változásról
A BÁCSVÍZ Zrt. víz- és csatornadíj részszámla
küldési gyakorlata 2021. március 1-től kezdődően
megváltozik a Ceglédi üzemmérnökség területén.

A korábban megszokott havi
gyakoriságú számla kiállítás helyett
kéthavonta készítjük el
a részszámlákat
ügyfeleink részére az alábbi
települések esetében:
Cegléd, Ceglédbercel, Csemő,
Mikebuda, Nyársapát, Törtel.

Fentiek miatt a változásban érintett területek esetében
a díjak fizetése is kéthavonta lesz esedékes.
A változást a társaság működési területén folyamatosan vezetjük be,
ügyfeleinket számlához csatolt levélben külön értesítjük
a számlakiállítási gyakorlat módosítását megelőzően.
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Pénzért kínálták az oltást

TÁPIÓSZŐLŐSÖN, 2021. JANUÁR 31-ÉN ismeretlen férfi jelent meg egy idős asszony házánál, ahol különböző, a COVID 19 oltással
kapcsolatos kérdéseket tett fel, majd közölte, hogy aki nem megy el az oltásra, annak
büntetést kell fizetni. Az asszony elmondta,
hogy az oltáson megjelenni egészségügyi
problémái miatt nem tud. Az elkövető ígéretet tett, hogy a napokban küld egy betegszállítót, aki elviszi őt és lányát az oltás
helyszínére, fejenként mindez 20.000 forintba kerül. A gyanútlan nő a férfi részére átadott 40.000 forintot, az így kicsalt összeggel az elkövető elhagyta a helyszínt.”
A ceglédi rendőrök 72 óra alatt elfogták az
álorvost és segítőjét. Kiderült az értelmi
szerző egy 38 éves nő volt, aki többször kért
már kölcsön az áldozatoktól, ezért hogy fel
ne ismerjék, beszervezte a sértettek számára
ismeretlen férfit. Február 3-án már mindkét
elkövetőt elő tudták állítani a gyors nyomozói munka végén. A házkutatás során többek
között a bűncselekmény során használt felszerelést is lefoglalták. A 38 éves nő tagadta a csalást, addig a 33 éves férfi részletes
vallomást tett, beismerve a tettét.

Holtan találták meg a
horgásztóra induló férfit

HOLTAN TALÁLTÁK MEG AZT A 75 ÉVES
abonyi férfit, aki szombaton délelőtt indult
el a helyi horgásztóhoz, de végül néhány
nappal később
Törtel irányában
az út mellett találták meg a polgárőrök – osztotta meg a szomorú
hírt a Miabonyunk.hu.
A férfi az abonyi
temető melletti
horgásztóra indult otthonából elintézni a szokásos tagsági
befizetését biciklivel. Egy szomszédja akivel
összefutott elmondta, hogy „szélütés jeleit

mutatta, zavartan beszelt és a biciklire is
esetlenül, nehezen ült fel”. A hozzátartozók
vasárnap kezdték el keresni az idős férfit,
hétfőn már nagyszabású kutatóakció indult
az Abonyi Horgász Egyesület tavainál. A
kereséshez az ABOPOL Kft, a Rendőrség
munkatársai, az Abony Városi Polgárőrség,
és az Életjel Mentőcsoport is csatlakozott,
drónnal is keresték az eltűnt férfit, akinek
holttestét nem a tavaknál, hanem az út mellett találták meg Törtel irányában.

Cseri Viktort körözik

ELFOGATÓ PARANCSOT ADTAK KI egy ceglédi fiatalember ellen. A lopás miatt
elrendelt körözést
január 15-én rendelték el Cseri
Viktor ellen. A
2000. december
23-án született
ceglédi férfi ellen
Nagykőrösön indítottak eljárást.
Police.hu

Kettős emberrablás

A SZEGEDI FELLEBBVITELI FŐÜGYÉSZSÉG,
mint másodfokon eljáró ügyészség, hoszszabb tartamú szabadságvesztés kiszabását
indítványozta annak a nagykőrösi férfinek
az ügyében, aki 2017 decemberében több
rablási cselekményt is elkövetett. Egyik
esetben társával több órán át fogvatartott két
férfit, fenyegette illetve bántalmazta, majd
az egyikük elengedését pénzhez kötötte.
Azonban mindkét férfinak sikerült elmenekülnie és értesítették a rendőrséget.
Még ugyanezen a napon az emberrabló az
M5-ös autópálya parkolójában arra akart
kényszeríteni egy nőt, hogy adja át neki a
kocsija kulcsát, majd élettársával együtt
megfenyegette őket. A pár szintén értesítette a rendőrséget, a zsaruk pedig a helyszín
közelében el fogták a két férfit, akik csak
részben ismerték el a bűncselekmények elkövetését.

A Kecskeméti Törvényszék
elsőfokú ítéletében a férfit
emberrablás és más bűncselekmények miatt 10 év börtönre és 8 év közügyektől eltiltásra, míg társát rablás és
más bűncselekmények miatt
5 év börtönre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A
Bács-Kiskun Megyei Főügyészség mindkét terhelt
esetében a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás súlyosítása érdekében fellebbezett, amit a másodfokú ügyészség fenntartott. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlottak és
védőik is fellebbeztek. Borsonline.hu

Brutálisan kínozta élettársát

A NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG indítványozta egy férfi letartóztatását, aki féltékenységtől vezérelve megkínozta megkötözött élettársát.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint a nagykőrösi rendőrök akkor fogtak gyanút, amikor egy sérült nő kórházba kerülésekor nem állt össze a bejelentés tartalma. A rendőrök 12 órán belül ki is
derítették, nem rablás áldozataként szerezte
sérüléseit, hanem párja verte meg – a gyanú
szerint.
A kecskeméti kórház orvosa értesítette a
rendőrséget 2021. január 30-án délután, mert
egy ellátásra jelentkezett nő azt állította,
hogy két nappal korábban Nagykőrösön ismeretlenek megtámadták, megverték, megvagdosták, kirabolták. A rendőrök megindultak, egy csapat az áldozatot próbálta a támadás körülményeiről minél részletesebben
kihallgatni, egy másik egység a nagykőrösi
vasútállomást és környékét, mint az elmondás szerinti helyszínt térképezte fel, adatokat
gyűjtöttek, azonban semmi nem utalt közelmúltban elkövetett, jelentős vérveszteséggel
járó bűncselekményre. A nő nem változtatott történetén, a nagykőrösi nyomozók figyelme ennek ellenére egyre inkább a 39
éves áldozat élettársára terelődött. A 48 éves
férfit előállították, kihallgatásán tagadta a
bűncselekmény elkövetését. A rendőrök
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gyanúja szerint a férfi 2021. január 28-án
délután megkötözte élettársát, akit hol késsel
vagdosott, hol egy ütleggel vert másnap hajnalig. Miután befejezte, rázárta az ajtót és
sorsára hagyta. Hazatérése után döntött úgy,
Kecskemétre buszoznak a kórházba, majd a
kitalált rablási történetet adják elő.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályán a férfit minősített testi sértés és
személyi szabadság megsértésének bűntette
miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A Nagykőrösi Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatásának elrendelését, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt.

Feladta magát a gyilkos

ÖNKÉNT FELADTA MAGÁT A RENDŐRSÉGEN
a tatabányai gyilkosság ügyében körözött 24
éves Paun Róbert, ceglédi lakos – közölte a
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság.
Mint korábban
beszámoltunk róla, megöltek két
nappal korábban
egy férfit Tatabányán, ahol egy
lakásból segélykérések, kiabálás
és dulakodás volt
hallható. A kiérkező rendőrök egy halott férfit találtak a lakásban. A helyszíni szemle adatai alapján
idegenkezűség okozta a halálát, ezért a
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés miatt indított eljárást ismeretlen tettes >>>
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ellen, de a bűncselekménnyel kapcsolatba
hozható volt a 24 éves Paun Róbert ceglédi
lakos, aki végül vasárnap délelőtt önként feladta magát a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányságon, az elszámoltatása
folyamatban van. MTI

Autós üldözés
Nagykőrösön

TÖBB AUTÓNAK NEKIHAJTOTT, MAJD elhajtott a helyszínről Nagykőrösön egy sofőr,
akinek a helyi rendőrök eredtek nyomába és
egészen Bács-Kiskun megyéig követték. Ott
találták rá a balesetet okozó nőre és sérült
járművére – írta meg a Police.hu.
2021. január 22-én egy személygépkocsi sofőrje egy nagykőrösi élelmiszerüzlet kiépített parkolójában tolatást végzett, azonban
nem volt elég körültekintő, nem vette észre
a járműve mögött forgalmi okból álló másik
autót, és nekiment. Az ütközés után tovább
indult volna, azonban kanyarodása közben
járművének jobb elejével újfent nekiütközött
egy másik parkoló gépkocsinak. A baleset
következtében személyi sérülés ugyan nem
történt, de a járművezető nem győződött
meg arról, hogy valaki segítségre szorul-e, –
adatai hátra hagyása nélkül – elhajtott a
helyszínről.
A nagykőrösi rendőrök rövid időn belül azonosították a gépkocsit vezető nőt. Másnap
Kiskunmajsán találták meg az autót és gazdáját. A nő kihallgatása során a felelősségét
elismerte, elmondta, hogy a csattanásokat
bár hallotta, megijedt, ezért hagyta el a helyszínt. A Nagykőrösi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya a sofőrrel
szemben szabálysértési eljárást indított.

Saját fia szervezte meg
a betörést

ISMERTE A RENDŐRSÉG A CEGLÉDI FÉRFI fiának betörőtársait, így hamar elfogták a tolvajokat. Kiderült az is, hogy a férfi fia rendszeresen lopkodott az apjától, még a tyúkokat is elvitte és eladta a tanyáról, a kifosztá-

sából befolyt pénzt bódító hatású anyagokra
használta fel.
A rendőrség azt írja, hogy néhány órával a
betörés bejelentése után, a ceglédi körzeti
megbízott segítségével sikerült elfogniuk azt
a 22 éves ceglédi férfit és 34 éves nyársapáti társát, akik ellopták a tanyáról a férfi 60
ezer forintos tévéjét. A lopott holmit már
másnap egy helyi zálogházban lefoglalták.
Kiderült, hogy a két betörőt a férfi 29 éves
fia bízta meg. Ő egyébként hónapok óta
visszajárt a tanyára: kukoricát, laptopot, csirkéket, szögvasat, konzerveket, kameraszettet, pénzt, csavarbehajtót lopott az apjától és a vele élőtől. A férfi fia és a 34 éves
nyársapáti férfi beismerték a lopást, a 22
éves férfi továbbra is tagad.
A sértettektől összesen a három elkövető
több mint ötszázezer forint értéket vitt el.
Emellett a szüleit megkárosító elkövető
2020 decemberének végétől rendszeresen
lopott pénzt is a szintén az érintett ceglédi
ingatlanon lakó barátjától, akit összesen kétszáznegyvenezer forinttal rövidített meg. A
Ceglédi Járási Ügyészség a bűnismétlés és a
bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt
indítványozta az elkövetők letartóztatásának
elrendelését. police.hu

Katalizátorlopások

EGY GYAKORI, ÚJ BŰNCSELEKMÉNYTÍPUS
miatt tett indítványt a Pest Megyei Főügyészség bűnügyi felügyelet elrendelésére
négy fiatalemberrel szemben, akik katalizátort loptak. Pest megyében egyre gyakrabban követnek el katalizátorlopásokat. Az el-

követők az éjszaka utcán parkolók helyzetét
használják ki. Pár ezer forintos haszonért
többszázezer vagy akár az egymillió forintot
is elérő kárt és bosszúságot okoznak azzal,
hogy a jármű alól kivágják a katalizátort. Az
érdi rendőröknek sikerült elfogniuk egy
négyfős, többnyire fiatal felnőttekből álló
társaságot, akik katalizátorok lopásából kívántak hasznot húzni és egy akción már túl
is voltak. Az akkor kivágott alkatrész értéke
egymillió forint volt, amit mindössze hetvenezer forintért értékesítettek. Az Érdi Járási Ügyészség a négy férfi bűnügyi felügyeletének elrendelésre tett indítványt a
bűnismétlés megakadályozása érdekében.
2020 márciusában lapunk beszámolt róla,
hogy Cegléden is megjelent ez a bűncselekménytípus. Akkor arról írtunk, hogy rendszeresen katalizátorokat lopnak a belvárosban. Több olvasónk keresett meg minket azzal, hogy az éj leple alatt megrongálták az
autóját, a buszállomás környékén a rendőrség akkoriban többször volt helyszínelni
ilyen ügyekben.
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Hazakísérte és kirabolta

A NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG vádat
emelt egy férfi ellen, aki annak ürügyén rabolt ki egy tizenéves fiút, hogy hazakíséri. A
vádirat szerint az elkövető 2020. júliusának
egyik éjjelén Nagykőrös városközpontjában
kószált és összetalálkozott három tizenéves
fiúval, akikkel szóba elegyedett. A fiúk tovább indultak és az elkövető csatlakozott
hozzájuk. Egy idő után két fiú kivált és másfelé indult, míg az egyedül maradó társuknak a férfi felajánlotta, hogy hazakíséri.
Az úton a fiú többször is telefonált és ezt
látva az elkövető kölcsönkérte egy hívás
erejéig a mobiltelefonját, de nem akarta
visszaadni, emiatt dulakodás is kialakult közöttük. A férfinek sikerült a fiút a földre
vinni és rátérdelt, majd fejét többször is a
betonútba verte és fojtogatta, végül elengedte. A nagykőrösi rendőrök már az éjszakát követően elfogták az elkövetőt, aki ellen
a Nagykőrösi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Laminált padló

Esőztetős
zuhanyoszlop

7mm/31:

1.999 Ft /m2

csaptelep
nélkül:

Toscana padlólap

19.989 Ft /db

ZRG-266 33,3x33,3 M.s
osztály: 1.888 Ft /m2

Ursa DF39 üveggyapot 10/5 cm

18,75 m2 / csomag: 7.215

Ft /tekercs

Polisztirol

EPS-100 5 cm:
1.255 Ft /m2
A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Montel kémény

5 m szigetelt 160-as,
esővédő kúppal:
174.755 Ft /db

Borovi szélezett, szárított deszka, palló: 79.000 Ft /m3

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

Új támogatások és hitellehetőségek

m

Ezévtől új támogatási formák érhetők el az ingatlanpiac területén a lakosság számára. Három új támogatás igénylésére nyílt lehetőség 2021-től. Ezek az
otthonfelújítási támogatás, az adóvisszatérítési támogatás kiterjesztett formája
és a CSOK-os vásárlás esetén az illetékmentesség. Milyen lehetőségek vannak és
mire érdemes oda figyelni, ha hitelfelvétel előtt állunk? Erről kérdeztük
Szűcs Balázst, a ceglédi Otthon Centrum független hitelszakértőjét.

it lehet tudni ezekről a
támogatási formákról?
- A 2022. december 31ig igényelhető otthonfelújítási támogatás az,
ami széles körben elérhető és nem csak vásárlás során igényelhető. Ezzel egy olyan megoldás érkezett, amivel
féláron felszámolhatjuk az évről-évre halogatott felújítási problémákat az ingatlanunkon.
Amennyiben most keressük az otthonunkat,
akkor előtérbe kerülhetnek azok a felújítandó ingatlanok, amelyekhez alacsonyabb áron
juthatunk hozzá és a felújítást már állami támogatás segítségével tudjuk véghezvinni.
Mivel az igénylés utólagosan történik, így érdemes egyeztetni egy pénzügyi szakemberrel az
előfinanszírozási lehetőségekről. Sok hibaforrás
adódhat, ha nem tájékozódunk körültekintően.
Különösen nagy figyelmet
kell fordítani az anyag- és
munkaköltség arányának
megoszlására. A számlákkal igazolt felújítási költségek 50%-a lesz visszaigényelhető, maximálisan
3 millió forint értékben,
azonban kisebb összeg is
igényelhető.

- Kik élhetnek az illetékmentességgel, ha
most vásárolnak?
- Azok az ügyfelek, akik CSOK segítségével vásárolnak ingatlant. Néhány kivételtől
eltekintve, az illeték mértéke 4%, ami egy
átlagos ingatlan esetében akár milliós megtakarítást is eredményezhet.
- Hogyan változott az adóvisszatérítési támogatás?
- Ez a támogatás már sokak számára ismerős lehet. Az adóvisszatérítési támogatással
leginkább azok találkozhattak, akik az elmúlt pár évben építkeztek. Most viszont
végre elérhetővé vált az új lakást vásárlók
számára is. Szintén CSOK igénylése mellett
áll rendelkezésre ez a
forrás.
- Melyik támogatási formánál számítanak a legnagyobb érdeklődésre?
- Mivel térségünkben
nagy az érdeklődés a felújítást igénylő használt lakóingatlanokra, ezért várhatóan az új tulajdonosok
sok esetben fognak élni az
otthonfelújítási támogatás
lehetőségével.
- Kihez forduljak, ha szükségem van segítségre?
Az Otthon Centrum több
mint 200 irodájával és
teljes országos lefedett-

ségével ma Magyarország egyik vezető ingatlanközvetítő hálózata. Az országos hálózat a fő profilját jelentő ingatlanközvetítésen
túl az Otthon Centrum Hitel Centeren keresztül sokéves tapasztalattal rendelkezik hitelközvetítés terén is.
Irodáinkban az ügyfeleink közel 20 bank
ajánlata közül választhatnak. Ahhoz, hogy
valaki felelősen tudjon dönteni a hitelfelvétellel kapcsolatban, szüksége van arra, hogy
legalább 3 bank ajánlatát is megismerje. A
jelenlegi hitelpiacon ugyanazon hitelösszeg
és futamidő esetén is jelentős különbségek
vannak a teljes futamidő alatt visszafizetendő összeg tekintetében.
- Személy szerint, Ön miben tudja megkönnyíteni a hiteligénylők dolgát?
- A mai világban mindenki számára fontos a
szabadidő és a rugalmasság. Ügyfeleimnek
nem kell szabadságot kivenni és bankonként
akár órákat eltölteni, egy-egy ajánlat megismerésével, hiszen gyakorlatilag az összes magyar-
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országi pénzintézet ajánlatát egy helyen be tudom mutatni, akár hétvégén vagy munkaidőn
túl is. A folyamatot teljes egészében koordinálom a banki szerződéskötés aláírásáig.
Fontos kiemelnem, hogy amennyiben az
ügyfél nem az Otthon Centrum Ingatlaniroda által kínált ingatlant vásárolja meg, a hitelügyintézésben akkor is tudunk segíteni.
Ez egy teljeskörű szolgáltatás, amely díjmentesen vehető igénybe.
- Mire számíthatunk a 2021-ben az ingatlanpiacon?
- Amennyiben a jelenlegi pandémiás helyzet
által okozott gazdasági nehézségeken túljutunk, akkor a most életbe lépett ingatlanpiacot élénkítő rendelkezéseknek köszönhetően
a 2020-as évnél aktívabb és kiegyensúlyozottabb piacra számítok.
Szűcs Balázs T.: 70/454-3825
Cegléd, Múzeum u. 2-4.
Cegléd, Szolnoki út 6.

Közérdekû közlemény

Kéményseprés!

A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy
tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt,
Zrt, egyesület, alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál nyilvántartásba vett FILANTROP
Kft. végezheti a kéményellenőrzést és -tisztítást. (Társasházak esetén a Katasztrófavédelem Kéményseprőipari szerve az illetékes.)
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít és még nem végeztette el idén a
kéményellenőrzést, akkor keresse a FILANTROP Kft-t. A kéményellenőrzést közületek számára kötelező megrendelni!
Vállaljuk továbbá szellőzőrendszerek tisztítását, szilárd tüzelésű fűtőberendezések,
(kazánok, kandallók) tűztér oldali tisztítását, karbantartását közületi és lakossági ügyfeleknél egyaránt!

Rendelje meg SZÉN-MONOXID
érzékelőjét is a FILANTROP Kft-nél!
E-mail: filantrop@filantrop.org
T.: 06-76/322-321

www.filantrop.org

26

Politika

Cenzné meg az Ura és a ború-beszéd
A Cenz meg az Ura! – ezzel a Hofitól
vett idézetből származó címmel írt
közösségi oldalára Dr. Csáky András,
Cegléd polgármestere egy közleményt, melyben a város lapját, a
Ceglédi Hírmondót azzal vádolja,
hogy „politikai indíttatás” okán nem
közölte újévi gondolatait.

a

HelloCegléd cikkében viszont
utánajár, hogy az elmúlt évben
344 alkalommal – több mint háromszor annyiszor, mint a második legtöbbet képernyőre kerülő
Hegedűs Ágota alpolgármester –
szerepelt a polgármester a helyi tévében,
amely az önkormányzati lap kiadója is.
A Ceglédi Hírmondó főszerkesztője –
nyilvánvaló politikai indííttatásból – úgy
döntött, nem közli le a lap januári számában, újév alkalmából, a televízióban elmondott gondolataimat. Tudom, döntését
azzal indokolná, hogy lecsökkentettem az
oldalszámot, ezért nem fért bele. A csökkentésre azért kényszerülünk, mert központilag több száz millió forintot vontak el
a várostól. Úgy gondolom, a sportcsarnokkal kapcsolatos interjú vagy a testület I.
félévi munkaterve nyugodtan megvárhatta
volna a következő számot.” – fogalmazott
írásában a polgármester, majd közzétette
újévi beszédét.

„Polgármesterünknek kevés a 344 megjelenés a televízióban.” – üzent vissza már a
címmel HelloCegléd. A cikkben kifejtik,
hogy ugyan nagy hagyománya van országszerte az újévi köszöntőnek, de azok általában „előremutató és biztató” hangvételű-

ek. „A politika általában a vigasztalás szavait keresi akkor is, ha a COVID miatt a
kijárási korlátozásoktól a családi tragédiákig sok negatívum is előfordul a mindennapi életünkben. Már az elmúlt évben is
észrevehető volt, hogy a ceglédi gyakorlat
átalakul. Csáky András ugyanis szkeptikus. Már 2020. január 10-én a városháza
dísztermében megtartott újévi köszöntőjében „drasztikusan csökkenő központi támogatásokról” beszélt. Ugyanakkor ké-

sőbb bebizonyosodott, hogy a 2020-as állami normatívák összértéke meghaladta a
2019-es szintet a városi költségvetésben.
A városvezető 2021-es újévi köszöntője is
borúlátó. Ehhez társul, hogy Csáky András
cenzúrával vádolja a Ceglédi Hírmondót.
Problémája, hogy a 2021-es ború-beszéd
nem jelent meg nyomtatásban. Ugyanakkor egy helyi hírportál kikérte a CTV-től,
hogy hány alkalommal jelentek meg a helyi politikusok a képernyőn. Erre az eredményre jutott:

1.
2.
3.
4.

Dr. Csáky András polgármester: 344
Hegedűs Ágota alpolgármester:
104
Dr. Ferenczi Norbert frakcióvezető: 56
Fehér István frakcióvezető,

Klément György bizottsági elnök,
Kónya Ágnes bizottsági elnök:
36
5. László Ágnes:
32
6. Rimóczi Gábor:
20
7. Tarr Felícián, Takátsné Györe Anett:16
8. Imregi Tibor, Földi Áron:
12
9. Dr. Czinege Imre, ifj. Károly Ferenc: 8
10. Magyar Károly:
4
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A dolog érdekessége az, hogy a televízió adja ki a Ceglédi Hírmondót is. Akkor most
hol a határ mi az elég, mi a sok?” – teszi fel
a kérdést a hírportál, és hozzáteszi: „Nem tudom, hogy mondjuk Göncz elnök úr bánkódott-e azon, hogy a Népszabadság vagy a
Magyar Közlöny nem hozza le beszédeit teljes terjedelmében, de alig hiszem.”

Okos zebrák és okos vécék

r

A ceglédi Fidesz szervezet közösségi
oldalán jelent meg, hogy a frakció kezdeményezi új köztéri illemhelyek létesítését a városban több helyszínen. Öt
okos zebrát is kialakítanának Cegléden.

égi probléma már Cegléden a nyilvános illemhelyek száma. Eddig
ilyen csak a Szabadság téren volt
megtalálható. A FIDESZ frakció támogatja azt az előterjesztést, mely
új okos kültéri illemhelyek létesítését szolgálja. Ez fontos és a város élhetőségét javítja mind a gyermekes családok részére, mind a kirándulók, sétálók számára is. Az
okos illemhely nem igényel személyes üzemeltetést, így 24 órán keresztül igénybe vehető. Az illemhely WC-mosó modullal, valamint padlómosó rendszerrel rendelkezik,
tehát a higiéniában sem lesz hiány. Fokozatosan a leglátogatottabb helyeken szeretnénk
okos wc-ket kihelyezni. A hozzászólásokból
kiderül, sokak szerint „az, hogy szükség van
rá, nem vitatható. De hogy személyzet nélkül? Nálunk? Még belegondolni is rossz.”
Mások szerint inkább hagyományos épített
illemhelyeket kellene telepíteni. A képviselők reagáltak is a választók megnyilvánulásaira. A terv anyagi fedezete tartalékba került, így a megvalósításra, csak lépcsőzetesen
lehet számítani a Szabadság téren, a KRESZ
parknál és a Gubody kertben. Információink

szerint a többségi frakció a Fürdő tó mellett
hagyományos illemhely kialakítása mellett
foglalt állást.

ÖT OKOS ZEBRA IS ZÖLD UTAT KAPOTT öszszesen 17,5 millió forintból, amelyhez pályázati forrásokat is terveznek felhasználni. – erről született önkormányzati döntés január végén. Eszerint a Posta előtti, a Református iskola előtti, az Unghváry László Vendéglátóipari Technikum előtti gyalogátkelők, a
Dózsa Kollégium előtti és a Kőrösi úton a
Penny áruház előtti gyalogátkelőt alakítanak
át okos zebrává. Ezen kívül két helyszínen
előkészítő tevékenység lefolytatása kezdődik
az Összekötő úti Spar áruháznál és a Mizsei
úton a Vidra utcánál. Dr. Ferenczi Norbert
önkormányzati képviselő a közösségi oldalán
írt a kezdeményezésről: „Mitől okos? Érzékeli a gyalogost. Ha sétálva, vagy futva közeledünk hozzá, akkor egy aszfaltból kiszökő
fénysor figyelmezteti az autósokat. Olyan,
mint a szentjánosbogár, ami a biztonságos átkelés fényét hordozza. Az okos zebra nem
szedi össze a szemetet, nem kíséri át az iskolába siető gyermeket, de fontos funkciót hordoz: figyelmeztet és védi az úttesten átkelőket. Dolgozunk rajta, hogy legfontosabb helyeken még idén megjelenjen Cegléden! Pl.
Kossuth Ferenc utca. Sajnos úgy tudom parkolósávval nem kombinálható, de sok helyen
örülnénk neki az biztos.” A megoldás orvosolhatja a Kossuth Ferenc utca kapcsán folytatódó tétlenséget is.
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Kátyú a Jászberényi úti felüljárón

h

Dr. Csáky András polgármester is beszállt abba a vitába, amelyben ellenzéki politikusok között robbant ki a
Jászberényi úti felüljáró kivitelezése
kapcsán...

orváth Gábor Jobbik politikus február 14-én fényképekkel illusztrálva tette közzé, hogy a néhány hónapja felújított Jászberényi úti felüljáró már repedezik. „Mennyibe is került? Annak idején, mikor a felüljáró
felújítása mellett voksoltunk, nem ez volt az
elképzelés. Ezért kellett hetekre 2 irányból
lezárni a forgalmat? (…) Kíváncsian várom,
milyen lesz az új sportcsarnok kivitelezése
és ki teszi szóvá a valódi és érdemi hibákat.
A kormánypártiak mutyiznak, az ellenzék
bohóckodik és így beáll a sorba. De hát mi
már csak ilyenek vagyunk. Ha megdobnak
kővel, visszadobjuk kenyérrel.”… – írta
Horváth Gábor, aki nem kímélte az ellenzéki önkormányzati képviselőket sem.
„Van, aki méhecskézik vagy fát ültet. Van,
akinek apartmanja van és ezért terjeszti elő
az idegenforgalmi adó csökkentését, miközben 2 milliós pályázati forráshoz jut. Van,
aki megszavaz mindent, végkielégítéstől kosárcsarnokig. Van, aki meg sem szólal, miközben a háttérben a fideszesekkel egyeztet
és sorolhatnám. Ha értékelni kéne a munkájukat, nem tudnám. Talán mindössze Ági és
Áron jegyei görbülnének. Hihetetlenül szánalmas amit csinálnak. Csoda-e, ha a
Fidesz ennyire erős. Az ellenzék nem akkor
bohóc, ha az Orbánék bohócos plakátokat
csinálnak róluk, hanem akkor bohócok, ha
ilyen plakát nem készül.”
Dr. Csáky András polgármester így reagált
a posztra: „Nem szokásom bejegyzésekre rea-

gálni, mert számos alkalommal tapasztalom,
hogy a kritikát megfogalmazók aktivitását
nem mérséklik az ismeretek hiánya. Horváth
úrnak, mint az előző testület tagjának tudnia
kell, hogy a felüljáróról nem szavaztak, csupán az annak két szélén – reményeim szerint –
az idén első félévben megvalósuló kerékpár
sávokról. Bár az sem kizárt, hogy azt sem tudta miről szavaz. A felüljáró két szélének (felés levezető szakasz) újjáépítését az út üzemeltetője, a közútkezelő végezte saját költségén.
A képen is jól látható, hogy a régi és az új útszakasz találkozásánál keletkezett az igen sekély „kátyú”. Az elmúlt napok időjárása alapján nem csodálkozom. Elegendő egy hajszál
vékonyságú repedés és a több mint mínusz 10
fokos éjszakák kialakítják a felületes hiányt. A
hiba nem akadályozza a forgalmat, nem balesetveszélyes. Holnap természetesen jelezni
fogjuk az illetékeseknek. Biztos vagyok benne,
legkésőbb a kerékpárút építésével egyidejűleg
kijavítják a hibát. Ugyanezt tennénk, ha a volt
képviselő úr e-mailban jelezte volna az észlelt
problémát. Ahogy szokták mondani a stílus,
maga az ember.”
Innentől heves szóváltás alakult ki Horváth

Gábor és László Ágnes önkormányzati képviselő között is, melytől nem állt messze a
személyeskedés. Végül F. Tamás szakmai
érvei csitították el a vitát: „ez a dilatáció természetes mellékhatása a véleményem szerint. Ha nem a dilatációnál reped fel, az
egész útszerkezet károsodna. A fagy által ká-

f
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rosodott felületet tavasszal ki kell javítani,
kátránnyal feltölteni. Egyrészt az új aszfaltréteg természetes mozgása a hídszerkezeten,
illetve a fagy okozta ezt. Tavasszal ki kell javítani és megy az élet tovább… Ezt nem
mondanám rossz kivitelezésnek, a fizika törvényei ellen nem lehet mit tenni.”

Fekvőrendőr a Puskaporos utcán
Megosztja a közvéleményt a Puskaporos utcában elhelyezett fekvőrendőrök
hasznosságának kérdése.

öldi Áron önkormányzati képviselő
adott hírt róla február elején a Ceglédi Panoráma fórumon, hogy a nemrégiben felújított Puskaporos utcában
az utolsó csavarokat húzzák az ott elhelyezett forgalomlassító akadályokon. „A lakók életét megkeserítő átmenő forgalom már most a töredéke a korábbinak. A gyorshajtókat ellehetetlenítő intézkedéseket tovább folytatjuk.” – írja a képviselő,
de a hozzászólók nem egyöntetűen elégedettek az intézkedéssel.
„Végre volt egy belvárost elkerülő használható út, ami használhatatlanná vált, a közlekedők
az amúgy is zsúfolt belvárosi utakat kell válasszák és a kerékpáros közlekedés is lehetetlenné vált, mert nincs a lassító szélén kerékpársáv, letették a fekvőrendőrt úgy, hogy a kerékpárosoknak is át kell rajta hajtaniuk.” – írja egy kommentelő. Egy másik viszont eleve
tele van a város forgalomlassító akadályokkal:
„A fél városban olyan aszfaltozott utak találhatóak, amiknél a nagy csatornázási hullám(ok) óta szériatartozék a fekvő rendőr, csak
éppenséggel a tróger fajtából: a megsüllyedt
csatornabekötések keresztben szelik át az utakat, nem sűrűn, átlagosan 2-3 házanként. Minek erre pluszban költeni, ha már tizenéve
adottak a feltételek az autók kínozására?”
„Miért kell ’büntetni’a normálisan közlekedő
többséget? Miért nem azokat büntetik, akik
szabálytalankodnak?” – teszi fel a kérdést

egy kommentelő. Többen azért szóltak hozzá,
mert úgy gondolják, nem a Puskaporos utca
volt a leginkább forgalmas utca. „Eltévesztették az utcát. A Kossuth Ferenc utcán méterenként 10x annyi embert zavar a forgalom, a
gyorshajtás, mégsem tettek semmit.” – írja
egy hozzászóló, egy másik pedig kérdések sorát teszi fel: „Pont ott?! Történt valami mérés,
vagy bármi, ami alátámasztaná ezt a sok ‘száguldozó’ elméletet? Vagy csak úgy szemmel
megmérték a sebességet az ott lakók? Az önkormányzat meg bemondásra elkezdett építkezni? Hogyan történt ez? Mi alapján?”
Végül egy olvasónk így foglalja össze a véleményét: „Kicsit paradox és logikátlan ez az
egész. Felújítunk egy utat majd telerakjuk fekvőrendőrrel, ennyi erővel maradhatott volna
ahogy volt és még a pénz is megmarad. Legközelebb, ha felesleges pénze akad a városnak, akkor érdemes lenne az egész várost
megkérdezni (ha már ezek a beruházások, sajnos nem túl jól vannak súlypontozva), hogy
mire költsék, mit tartanak a városban élők és
napi szinten közlekedők prioritásnak.”
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Suli

Diákvélemények a ceglédi vállalatról

a

A Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola 11.V osztályos elektronikai technikus tanulói 2021. februárjában gyárlátogatáson vettek részt az Ecseri Kft-nél. Az alábbi írást a tanulók beszámolóiból szemezgetve állítottuk össze, csak az elütéseket javítottuk, illetve kérjük az olvasót,
hogy a fiatalok szlengszerű-, néhol elnagyolt kifejezéseit ne róják fel nekik. Éppen ettől érdekes a dolog. Nézzük, milyen szemüveg van a gyerekeken.
VÁLLALATHOZ ÉRKEZVE egy letisztult, modernizált, nagy épület
fogadott minket. A belseje szintén modern stílusú volt, mint kívülről, bármerre néztünk egy „tévébe” ütköztünk. Végül egy szobába vezettek minket, ahol megkaptuk a
megfelelő biztonsági felszerelést és az eligazítást, arról „hogyan ne lapítson ki minket
egy targonca”.
A GYÁR TERÜLETÉRE CSAK VÉDŐFELSZERELÉSBEN lehetett bemenni, amivel el is láttak

bennünket. A ,,vendéglátás” nagyon jó volt.
Kis falatozás után megkezdtük a gyár körbejárását. Az ott dolgozók voltak az idegenvezetőink, akiken meglátszott a több év tapasztalat, mert képesek voltak bármelyik eszközről kisebb-nagyobb mértékű információval
szolgálni.
A GYÁRBAN AZ ELSŐ MEGÁLLÓNK az olvasztó volt. Itt az öntőgépeket mutatták meg és a
kapcsolószekrénybe kaphattunk bepillantást.
Láthattunk alumínium tömböket, amiből folyékony anyag lesz. Az olvadtfém előállítás

az olvasztóüzem
feladata,
ahol
korszerű kemencék működnek,
majd az olvasztott anyag átkerül
az öntödébe. A
n y o m á s o s
öntészet
az
öntészetnek egy
gépesített változata, ahol a folyékony fémet
magas nyomással és nagy sebességgel lökik
be egy fémformába. A nyomásos öntvény gyártásához használt fémformák
lehetővé teszik a kis falvastagságú, bonyolult, méretpontos alkatrészek gyártását, nagy
darabszám és magas élettartam mellett. Az
öntés után jön a megmunkálás, rengeteg
CNC gép dolgozik azon, hogy minden furat
pontosan a helyére kerüljön, hogy minden
biztosan működjön és ehhez a gépeket jól
képzett emberek kezelik.
Ezután bementünk a présüzembe, ahol azt is
láthattuk, hogy a gépek hogyan dolgoznak.
Itt az olvadt alumíniumot alakra préselték,
majd a kinyomott alakot belemártotta a robotkar a hűtővízbe, végül erős nyomású levegő lefújta azt. Levágták a fölösleget és a
kész munkadarabot betették egy dobozba.
SOKFAJTA GÉP VOLT OTT, PÉLDÁUL vízszintes/függőleges megmunkáló központok, esztergák és fúrógépek. Ezek mind CNC alapján működnek. Komoly gépeket láthattunk!
Miután az alkatrész átment a furatbővítésen,
homlokmaráson, esztergáláson és egyéb
megmunkáláson, indulhatott a nyomáspróbázás. Mivel autóba készül az alkatrész,
ezért nem lehet rajta szivárgás.
BEVALLOM, SZÁMOMRA IJESZTŐ VOLT, hogy
a mesterséges intelligencia mennyire fejlett. A
látogatás során engem a 3D szkenner fogott
meg a leginkább, ahol 100 db képből rakják
össze az adott elem élethű, elektronikus mását, ezzel megkönnyítve a hibák keresését.
AZ EGÉSZ GYÁR NEKEM SZEMÉLY SZERINT
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nagyon futurisztikusnak nézett ki, mivel majdnem mindenhol csak robotok végezték a munkát, de azért ember is akadt, nem is kevés.
Egy robot kapcsolószekrényét is megnéztük:
óriási volt, belenéztünk és mindenhol kábelek voltak és műszerek.
A LÁTOGATÁS SORÁN MINDENT JÓL ELMAGYARÁZTAK: nekem nagyon tetszett minden,
a cég folyamatosan fejleszt, mindent próbálnak digitalizálni, több robotot fognak beszerelni, ami a gyorsabb, pontosabb, precízebb
munkafolyamathoz fog vezetni.
A megmunkálás után az utolsó megálló egy
ellenőrzőpont volt. Ha egy alkatrész nem
megfelelő, azt visszaszállítják az öntödébe
és új alkatrész készül belőlük. A nap végén
visszamentünk a kiindulási pontra, kaptunk
ajándékba egy termoszos kulacsot és jó sok
információt, amit valószínűleg az osztály
nagy része már el is felejtett.
NEKEM NAGYON TETSZETT A GYÁR. Nagyon
megható volt a felénk áradó kedvesség és
tisztelet.
A gyárban sok érdekességeket láttunk, sok
tapasztalatot szereztem. Nagyon sok PLC
gépet láttunk, az öntöde különösen érdekes
volt, nem tudtam elképzelni, hogy ekkora
gépekkel, hogy tudnak dolgozni az emberek.
Elgondolkoztam azon, hogy még munkahelynek is jó lenne.
A robotok is érdekesek voltak nagyon vagány
volt szerintem! Visszamennék szívesen!

a
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Egészség

Már most allergia szezon?

háztetőket és ablakainkat még
szorgalmasan mossa a téli havat
helyettesítő eső, havas eső, de
megint egyre többen szipognak.
A kerti hóvirágok, kankalinok
és lassacskán a sáfrányok is
megmozdulnak. De nem ezek okozzák az
allergiás panaszokat, hanem az éger, a mogyoró, majd a fűz és így tovább. Eddig általában az volt a vélemény, hogy maguk a
pollenszemek irritálják a nyálkahártyát. Ami
igaz, de gyakran megfigyelték, hogy a pollenszemekhez különféle vírusok és baktériumok is kötődhetnek, akárcsak a porszemekkel utazó atkák.
A hisztamin érzékenységgel jelentkező kellemetlenségeket gyógyszerekkel szokták
blokkolni – kisebb-nagyobb sikerrel. De
nincs az a gyógyszer, amelynek nincs mellékhatása. Az
antihisztamin
hatású szerek
sem kivételek. Már tavaly megfigyelhető volt,
hogy az emberek tünetessége
csökkent: a Covid19 ellen viselt
maszk a pollen nagy tömegeit képes
megfogni,
persze ha türelmesen viseljük. A kórtörténet szakmunkákban
évek múlva
majd
csak

ennyi pozitív szerepét írhatják a mostani komisz vírusnak, hogy a maszk az allergia
mérséklésében kedvezőnek bizonyult.
Síkvidéken, ahol vizes élőhelyek is léteznek, a füzeken kívül a pázsitfüvek számára
ugyancsak kedveznek. És ha a hűvösebb
időben e fajok jelentkeznek – virágzással
nincs vége a kellemetlenségeknek; ugyanis
érkezik később a meleg, ami meg főként a
parlagfűnek, ürömfüveknek kedvez. Most
megtapasztalja egy ország, milyen maszkban élni, közlekedni. Régebben az ÁNTSZ
kiadott egy szemléletes táblázatot, amely a
legfőbb allergéneket gyűjtötte össze, naptárba szerkesztve.
Az emberek problémáit tetézi a még kevésbé
ismert, de legalább annyira veszélyes keresztallergia. A következményeit fokozottan érdemes figyelembe venni, mert elég alattomosan
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jelentkezik és csak nehezem tudjuk a fulladásos tüneteket kivédeni. Néhány fontos fajnak
„partnerei” is vannak, így az alábbi fajok pollenszóródása esetlegesen komolyabb panaszokat válthat ki az alábbi gyümölcsök, zöldségfélék fogyasztása esetén, a pázsitfüvek virágzása meg akár a gluténérzékenységet növelheti. Hirdetik a reklámok a gyümölcsök,
zöldségfélék egészséges voltát, de sokaknak a
fogyasztása a nyír, a parlagfű, a fekete üröm
vagy a pázsitfüvek virágzása idején kellemetlenségekkel járhat. És a felsorolás folytatható.
A legismertebbek a következők:
nyírfa: friss gyümölcsök, mogyoró, dió,
petrezselyem, zeller
parlagfű: banán, görögdinnye, sárgadinnye,
kivi, uborka
fekete üröm: alma, őszibarack, kömény,
bors, avokádó
pázsitfüvek: szőlő, füge, sárgarépa, paradicsom, gabonafélék.
A négy pollen szennyezék közül a fekete üröm
kevésbé ismert, de romos területeken, ahol a
gyom uralkodik azért gyakori.
ESDÉ

Egészségről csemőieknek

A CSEMŐI DR. PHD DEÁK ÉVA álmodott egy
merészet… Azt tűzte ki célul, hogy tenni kíván a csemőiek egészségéért. Nagyon sok hiteltelen információ terjed az interneten és szeretett volna egy ellenpólust képezni – hiteles
forrásokból. A szándékát tettek követték!
Örömmel adunk hírt arról, hogy elkészült egy
weboldal (www.csemoegeszseg.hu) és az idei
évtől rendszeresen jelennek meg szakmai írások – közérthetően – a Csemői Hírmondóban
is. – a jóhírt dr. Lakos Roland polgármester
tette közzé a település közösségi oldalán.
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Kerék

Az igazi (terep) Cirkáló

n

Mindig lehet új tapasztalatokat szerezni járművek tesztelésében, kipróbálásában, megismerésében. Mondom ezt
annak ellenére, hogy volt szerencsém
már sokféle járműhöz. Mindig van új a
nap alatt, következzék most egy minden tekintetben különleges ritkaság.

em véletlen a címben a cirkáló,
hiszen a Toyota FJ Cruiser típusának elnevezése ezt jelenti.
Valójában viszont a szó szoros
értelmében vett brutális terepjáró képességekkel megáldott jármű. Gyártása 2006-tól 2017-ig tartott, elsősorban az Észak-amerikai piacra szánták, de
az „anyaországban”, azaz Japánban is értékesítették. Ezen kívül forgalmazták többek
között Ausztráliában, a Közel-Keleten és a
Fülöp szigeteken is. Magyarországon ritka,
mint a fehér holló, olyannyira, hogy jelen
cikk írásakor a legnagyobb használtautós oldalon egyetlen példány
sem elérhető. Pedig nagyon feltűnő jelenség,
éppen az egyedisége miatt és azért, mert el lehet
mondani róla, hogy
ilyen nem jön szembe
minden szántóföldön.
Igen, volt lehetőségem
ott is kipróbálni, azt kell
mondjam, hogy teljesen
lenyűgözött a terepjáró
képessége. Nemcsak,
hogy gond nélkül mozog a kukoricásban, de
meredek partfalon is

erőlködés nélkül megy le vagy fel. Ez főleg
a hátul ülő utasnak ijesztő! Szerencsére a
bődületes teljesítmény (4 literes V6-os motor 268 lóerővel és 380 Nm-es nyomatékkal) és az összkerékhajtás kiválóan tette a
dolgát minden helyzetben. A motor hangja
igazán jellegzetes és sima terepen vagy országúton nagyon jól gyorsul, ott is élvezetes
vezetni a Toyota „tankját”.
Az autó egy Ceglédhez közeli településen
„él” tulajdonosával együtt, aki nagyon szereti és már teljesen „összenőtt” kedvencével
az elmúlt pár év alatt. Sokat használja, mert
a kocsi jó tulajdonságainak köszönhetően
gyakorlatilag bármilyen terepen elboldogul.
A formája összetéveszthetetlen bármelyik
ilyen jellegű autóéval és bár kétajtósnak tűnik, de valójában hátsó ajtói is vannak, ezek
csak belülről nyithatók, csak nyitott első ajtóknál. Hatalmas és masszív az első kilincs,
nyitás után magasra kell fellépni, hogy beülhessünk, elöl nagyon széles és tágas az
utastér. Már az is élvezet volt, amikor a
jobb első ülésre ülhettem és elindultunk egy

kisebb túrára, de a java csak ezután következett. Az aszfaltozott úton kellő vehemenciával lódult meg a csaknem két tonnás
Cruiser, az automata váltó nagyon jól teszi
a dolgát, papír szerint nem egészen 8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. De a java még csak ezután következett, mert letértünk az útról és a sötétben hirtelen rákanyarodtunk a kukoricaföldre, ahol ugyanolyan
könnyedén haladtunk mintha mi sem történt
volna. Félelmetes volt érezni az erőt, de vele együtt a biztonságot, ahogyan magabiztosan vette az akadályokat még viszonylag
nagy sebességnél is. Nagyon élveztem a
műsort, de akkor vált igazán izgalmassá,
amikor a tulajdonosnak hála, helyet cseréltünk. Mint a kisfiú a vidámparkban úgy
éreztem magamat abban a negyedórában,
nagyon élveztem minden pillanatot az autóban. Belül nagyon érdekes a meredek műszerfal, tele mindenféle hasznos funkcióval,
amelyek nemcsak a kényelmet, hanem a vezethetőséget és a biztonságot szolgálják,
többek között iránytűvel és dőlésszög mérővel. Ez egy jobban felszerelt változat,
ugyanis gyári tetőcsomagtartóval szerelt,
valamint helyet kapott két külön helyzetjelző is az óriási, masszív visszapillantó tükrökben. Nekem nagyon tetszett ebben a kék
(kicsit sáros) színben és a fehér tetővel,
nagy örömömre szolgált, hogy volt szerencsém kipróbálni ezt a tényleg egyedülálló,
ritka példányt. Ezúton szeretném megköszönni T. Ferenc segítségét, hogy az autóját
megmutatta, és rendelkezésemre bocsájtotta egy próbaút erejéig.
NYÍRI TIBOR
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Éld az álmod!

TÖBB CEGLÉDI FIATALLAL KÖZÖSEN – részben ceglédi helyszíneken – készül Takács
Roland új videosorozata Éld az álmod címmel, amely a legnagyobb videomegosztón
tekinthető meg. Korábban beszámoltunk arról, hogy a ceglédi Takács Roland főszereplője lett a Dikh tévé roma online tévécsatornán a Minden álmod című szappanopera sorozatnak, amely amatőr színészekkel mutatja be a roma fiatalok világát, de a fiatal táncosként szerepelt többek között L.L. Junior
és Opitz Barbi videoklipjeiben is.
Most egy új sorozatot forgat Cegléden és
Budapesten, eddig négy rész készült el. Az
állandó főszereplők között két ceglédi fiatal
Fehér Andor énekes és Fehér András táncos
is szerepel, de csatlakozott hozzá egy ismert
tiktokker Farkas Christopher is. A sorozat
célja, hogy segítsen ismertté válni a zenében, táncban tehetséges fiataloknak. Roland
írja a forgatókönyvet, de a többi szereplő ötletei is segítik a mindennapi problémákat,
vicces élethelyzeteket bemutató sorozat készítését.

a
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Művészetek Malma Cegléden

történet úgy kezdődik, hogy két
Ceglédet szerető és tisztelő, egymást jól ismerő férfi mintegy 40
év után újra találkozott. Kiderült, hogy közös érdeklődésük
tárgya a veterán járművek világa. Elkezdődött a közös gondolkodás, egy
jelentős gyűjtemény létrehozásáról. Több év
munkája eredményezte, hogy a gyűjtők körében országosan és nemzetközileg is elismert a ceglédi BMW és Jawa motorkerékbár múzeum, magángyűjteménye. A
városban két igen értékes épület Széchenyi
út és Külső Kátai út sarkán lévő malom és
kastély élete a végnapjait. Szerencsére nem
kis áldozat árán a Technik Invest Kft. birtokába került, így új életet kaptak a régi épületek.
A malomban, ami most már járműszalon az
emeleten kapnak helyet az 1900-as évektől
napjainkig alkotott motorkerékpárok és egykét veterán autó. Ez nagyjából 100 BMW és

Jawa motorkerékpárt jelent. Azon kívül,
hogy a kiállítás megtekinthető lesz szakmai
vezetéssel jelentős eseményeket tervezünk:
például Ceglédi Jawa és BMW fesztivál,
Veterán jármű barátok klubja, találkozók a
gyűjtőkkel, motorszerelési tanácsadás és
még sok más.
Mi legyen a hatalmas földszinti teremmel?
A víziók a következők: otthont adunk a

Ceglédi Baráti körnek, motoros egyesületeknek, rendezvényterveink vannak a
Tourinform esetleges bevonásával: irodalmi
esték, jazz és más zenei rendezvények, találkozók sportolókkal, művészekkel, népi iparművészek, elfeledett régi mesterségek bemutatása tárlatokon. Gondolkodunk egy
ceglédi Múzeumok Hete rendezvény elindításán is a Dob-, Sport-, Kályha-, Kossuth és
egyéb gyűjtemények együttműködésével.
Mondják többen, szépek a tervek, de kérdezik azt is: mikor lesz ezekből valóság, mikor
nyit a múzeumi gyűjtemény?
Röviden fogalmazva: az átalakítás malomból múzeummá hatalmas beruházás és munka. Jelenleg 80 %-ban elkészült a nagy mű,
hogy 100 %-os, nyitóképes legyen Cegléd és
a megye új gyöngyszerme, hiányzik néhány
dolog.
Azzal, hogy a jelentős épületek nem az
enyészeté, hanem a kultúráé, a városé
lésznek nagy arányban emelik majd az érdeklődést és ismerést Cegléd iránt. Szerencse, hogy az egész projekt megvalósulása
csak attól függ, hogy minden szükséges engedély rendelkezésre álljon. A helyzet azért
szerencsés, mert nem a múlt században
élünk, akkor épült egy családi házam
Zuglóban és majdnem egy évet vártunk az
összes engedélyre. A másik szerencse, hogy
az engedélyek a ceglédi önkormányzaton és
a más ceglédi vagyis helyi hatóságokon
múlnak! Gondoljuk, a járványhelyzet nem
jelent akadályt az engedélyek kiadásánál.
Szóval hajrá Cegléd, nyissunk meg egy új
különleges értéket városunkban!
DR. LEITNER JÓZSEF

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!
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Bővül a köztéri
lámpagyűjtemény

TÖBB MINT SZÁZ FÖLÖTT VAN MÁR a lámpatestek és a 3 ezret is elhagyta a fényforrások
száma másfél év alatt Ryczek Győző gyűjteményében. A köztéri villamossági anyagokat, fényforrásokat, lámpákat gyűjtő ceglédi
fiatalemberről korábban írtunk lapunkban,
akkor még csak 27 köztéri lámpatestet birtokolt, köztük ma már ritkaságnak számító,
korábban Cegléd utcáit megvilágító higanygőz és nátriumos lámpákat.
„Az első közvilágítási lámpatest, egy üzemképtelen higanygőz lámpa volt, amibe beleszerettem. – mesélte a gyűjtő. - Rendbe hoztam és villanyszerelők segítésével működésre bírtam a régi típust, pedig ma már csak
régiségboltokban lehet hozzá izzót kapni.
Célom, hogy az összes Cegléden valaha
használt köztéri lámpatest katalógusa összeállítható legyen. Cegléden sok utcában higanygőz lámpa volt, de például a Szent Imre
herceg és a Kossuth Ferenc utcán nátriumos
lámpák adták a közvilágítást.
A gyűjtemény legkülönlegesebb darabja a
20-as évekből való öntöttvas tányérlámpa,
amely valamikor a Rákóczi úton állt és egy
idős bácsitól vásárolta meg a fiatal gyűjtő.
Ryczek Győző jelenleg egy bérelt garázsban
tárolja gyűjteményét, de az igazi álma az,
hogy létrehozzon egy kis áramszolgáltató múzeumot itt Cegléden. Várja az adományokat a
lakosságtól a garázsok és padlások rejtett zugaiból, hogy megidézze a köztéri lámpákkal is
a letűnt korok Ceglédjének hangulatát.
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Alkotók

„Én mindig szabad vagyok!”

a

Az Alkotók rovatban most Ercsei Lenke
gondolatait, meséit osztom meg, melyeket akkor mondott el miközben aktuális agyagszobrocskáját készítette.
Sétáló kiállítása a volt Gyermekvilág
kirakatában látható.

z egyik nagybácsim Tarcsafalván, Erdélyben,
egy kis falucskában készített agyagból szobrocskákat. Ez nekem
nagyon megtetszett,
hozzáfogtam hát én is és 20 éve,
amióta nyugdíjba mentem, szobrok készítésével foglalkozom.
Nem akarom, hogy elfelejtsem, ahogyan a kis falumban a néni ment a
templomba, az aratás pillanatait, a
kenderáztatást, a len tilolását, fésülését, a lekvárfőzést. Hogyan zajlott
munka és a szórakozás Tarcsafalván, az én kis falumban.
Egyébként mostanában Kaposváron élek, mert a lányomat odaköti a munkája, de gyakran vagyok Cegléden is. Itt is, ott is van
egy kis helyem a lakásban a munka számára. 2-3 napig dolgozom egy szobrocskámon,
mert igaz, első nap már majdnem készen
van, de másnap, harmadnap jobban meglátom a hibákat és addig tudok javítgatni, míg
teljesen meg nem szárad az agyag. Cegléden
szoktuk Zakar Józsi (keramikus) segítségével kiégetni. Már egy szekrény tele van a
munkáimmal. Szoktam ajándékba is adni,
de többnyire készítek másolatot, mert nem
szeretnék egyik szobromtól sem megválni.
A járvány kitörése és a korlátozások a munkámban nem zavarnak, nem befolyásolnak,

mert én mindig szabad vagyok, mint a
tarcsafalvai emberek általában a tágas mezőkön, fűillatú legelőkön, vagy tanyasi kis
házaikban a család szeretetében élve. Minden nyáron megyünk „haza”, két testvérem
és azok családjai laknak ott. Azért tartanom
kell a kondíciómat is, így minden héten egyszer-kétszer 5-6 kilométert futok a lányommal. Cegléden a Budai
úti fürdő melletti tavat futjuk körbe
többször, Kaposváron pedig a
Deseda tavat.
Amikor mód van rá, járok a
Benedek Péter Alkotókörbe és
rajzolok. Nem azért tanulok,
hogy megváltoztassam az emlékeimbe mélyen belevésődött paraszti munkában megfáradt alakok egyszerűségét, nem azért,
hogy a részeg komákat simultabbá tegyem, vagy az ősi,
egyszerű formákat bonyolultabbá, hanem azért, hogy
az arányok jobbak legyenek
és a megfigyelés, összpontosítás jobban menjen az alkotás folyamán. Vannak zsűrizett munkáim
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BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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

Cegléd, Déli út 36/A

Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-18 - Szombat, vasárnap: 6-1200

a Népi Iparművészeti Tanács által, elismeréseim a Magyar Kézművességért Alapítvány
jóvoltából, de ezt a szoborkészítést, agyagozást azért csinálom, mert nem akarom, hogy
elfelejtsem a régi falusi életet, falusi embereket, életüket a maguk egyszerűségében.
Persze van Mátyás királyról szobrom, Kinizsi Pálról, még Don
Quijotéről is, sőt, az
elmúlt hetekben a
Benedek Péter Alkotókör bábprojektjébe
is bekapcsolódtam,
vagyis készítettem
egy bohócot, hogy
én is bohóckodhassam egy kicsit. Szeretem a vidámságot,
a társaságot, hiszen
mindez az élet fontos része. Jelenleg a
Kossuth Ferenc utca
2. szám alatti, volt
Gyermekvilág üzlet

00

kirakatában látható egy kis sorozat a szobraimból. Mindenkinek szeretettel ajánlom: vigyen a lelkében egy kis mintát, életérzést, az
én szabadságomból, az én tarcsafalvai kedves világomból.” A kirakatkiállítást a
Kossuth Művelődési Központ támogatta és
rendezte.
KISZELY MARGÓ

SPINDELBAU Kft.

Gáz k é s z ü l é k sz e rv i z
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Színes kerámiák a kirakatban

u

A közelmúltban autómmal a Pesti úton haladva a városközpont felé a jelzőlámpánál piros jelzést kaptam. Többször is jobbra néztem és egy üzlet kirakatában
sok érdekes, színes kerámiatárgyat vettem észre. Legközelebb mikor időm engedte, bátorkodtam bemenni. Egy igen kedves hölgy fogadott: Adri, aki a kerámiákat készíti. Arról érdeklődtem felőle, hogy alakult, hogy ezzel foglalkozik.

ngváriné Csontos Adrienn vagyok, kerámiakészítő. Gyerekkorom óta vonzódom az agyagból
készült tárgyakhoz. 1997-ben (a
gimnáziumi tanulmányokkal párhuzamosan) részt vettem egy kétéves képzésen Dorogon, mely kerámiaformázó
képesítést adott. 12 éve költöztem Ceglédre férjemmel és két gyermekünkkel. Hat éve vettem
egy hagyományos lábbal hajtós fazekas korongot és egy nagy tömb agyagot. Így kezdődött….
Egy év gyakorlás után mertem megmutatni az
általam készített tárgyakat a Facebook oldalamon. Azóta a követőim száma átlépte a bűvös ezret. Rengeteg gyakorlás, tapasztalás, kudarc
és újrapróbálkozás van mögöttem. Munka mellett, hobbiként készültek a kerámiák. Harmadik éve vagyok főállású vállalkozó és nagyon szeretem, amit csinálok. Az alkotásban örömöt, megnyugvást találok és kiteljesedhetek. Ezt az érzést szívesen adom
át gyermekeknek, felnőtteknek
a kézműves foglalkozások alkalmával.
Kellemesen elbeszélgettem
Adrival és mondtam ne-

ki, hogy szívesen megszámolnám mennyi szép
alkotása van. De olyan sok, hogy végül nem
győztem megszámolni és feladtam a számolást.
Adri! Te viszont ne hagyd abba az alkotást és
ehhez kívánok neked kitartást és jó egészséget!
JÓZSI BÁ’
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Kávéházi kiállítások

A MÚLT HÓNAPBAN A BERN KÁVÉHÁZBAN
(Cegléd, Árpád utca 23/a) „Balerinák” címmel láthattunk kiállítást. Az üzletvezető, Lovas Beáta szerint, szeretik a vendégek nézegetni a festményeket és jó lenne
új kiállítással kedveskedni nekik. Így jött létre P. Rónai Gábor
ötlete alapján a „Karanténportrék” című kiállítás, amelyet
március 15-ig lehet megtekinteni, persze csak az ajtóból. A
rajzkör tagjai nagy odafigyeléssel, fegyelemmel, pontossággal
tették hozzá a kiállításhoz munkáikat. A következő kiállítás
(kb. 1 hónap múlva), a „Bábprojekt” terméseiből lesz, ugyanitt a

A hét festménye
Gór Erika: A festő

EBBEN AZ ESETBEN A „FESTŐ” P. Rónai
Gábor művésztanár a vásznon, Gór Erika pedig mint alkotó. Nagy áldozat egy festőtől,
hogy beül modellnek, mert a festő, az az em-

Kávéházban. Ez a kiállítás azért lesz érdekes,
mert a megjelenítés sokféle lesz, hiszen többen elkészítették a bábokat, volt, aki csak a
tervrajzokig, skiccekig jutott, de egy érdekes
forgatagot, mixet mindezekből meg lehet
majd mutatni az érdeklődők számára. KM

ber, aki fest és fest. Nem tudni, hogy miért,
talán ezáltal dolgozza fel a világ őt körülvevő ingereit, talán önmaga keresése, vagy talán megmártózás a világ színharmóniáiban.
Nagy áldozat a festőtől, aki fest? Igen, mert
szabad idejét arra áldozza, hogy a valóságot
lelkében megmártva ábrázolja, hogy őszinte
válaszokat adjon világunk kérdéseire.
És a tanulás? A festő azáltal halad útján,
hogy fest, hogy minden alkotásával tanul és
egyre érettebben ábrázolja a világot. A tanulás lehet autodidakta és
történhet segítséggel, tanárral, vagy egy alkotó
közösségben.
Gór Erika a Benedek
Péter Alkotókör tagja
évek óta. Sokáig színháznál dolgozott, ez témáiban és festői stílusában is megmutatkozik.
Nem azért, mert teátrális, inkább azért, mert
nagyvonalú, modern, őszinte, nagyvilági és
munkáiban visszatükröződnek a művészvilág évszázados, jó értelemben vett allűrjei.
A festmény „élőben” a Bern Kávéházban
(Cegléd, Árpád u. 23/a), látható egy hónapig
– több karanténportré társaságában. KM
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Könyv

Találkozás a keresztre feszítettel

a

A napokban töltötte be 87. évét Mácz
István, korábbi katolikus pap, Cegléd
első szabadon választott polgármestere, százezres példányban kiadott könyvek írója, aki épp egy
új könyv kiadásán dolgozik, ami
a napokban kerül nyomdába.

Szent István Társulat
gondozásában megjelenő
Találkozás a keresztre feszítettel című könyv kiadását a Ceglédi Panoráma
és a
Dél-Pest Megyei Panoráma
kiadója támogatja. A Ceglédi
Panoráma olvasói számára nem
ismeretlen
a
szerző, hiszen
egy évtizeden
keresztül jelentek meg írásai
lapunkban.
A Nagyböjtre időzített megjelenéssel is
hangsúlyozza a könyvecske célját a szerző:
kiváló elmélyedésre, elgondolkodásra az ünnephez közeledve. Feltenni a kérdést leginkább magunknak: vajon mi is a Nagypéntek
és Húsvét igazi üzenete? A kötetben találkozásokat mutat be az író, Jézus és halála,
feltámadása körüli időkben vele kapcsolatba kerülő emberek között. Elgondolkodtató:
ezek a személyek akár mi is lehetnénk…
Minden találkozás, egy lehetőség, hogy kapcsolatba kerüljünk Vele, vagy hogy elutasítsuk. A választás rajtunk áll!
„Világjárvány. Félelemben élőkkel, fertőzöttek-

kel, haldoklókkal lett népes a föld minden országa. Lehetetlen nem találkozni velük. Velük? Igen.
És Vele, aki azt mondotta „beteg voltam és meglátogattatok...amit egynek tesztek az emberek közül, nekem teszitek...” JÉZUS KRISZTUSRÓL van
szó, aki első keresztútját a
halálig Jeruzsálemben
járta. Ma azonosul a
szenvedőkkel. Lehetetlen
nem találkozni Vele. Átöleled vagy eltaszítod?!
án
Mácz Istv
Szidod vagy véded? - Ez
ÁS
TALÁLKOZ
az írás segít találkozni
E
R
A KERESZT
EL
T
Vele. Az evangéliumokFESZÍTET
ban szereplő találkozásokat mutat be. Ellene
vagy mellette, akik a Megfeszítettel élni akarnak...Örökké. Őszintén kívánom, találkozzál Vele.” – ajánlja olvasói figyelmébe könyvét Mácz
István a kötet hátlapján.

43

Képekben

Cegléd melletti tanyán

KICSI ÉS NAGY, MA MÁR KEVÉSSÉ ISMERT őshonos háziállatok: különleges baromfik, bozontos mangalicák, összebújó rackabárányok,
a mezőn szabadon legelésző lovak, marhák és
borjaik – nagyszüleink paraszti életmódjának
letűnt világa elevenedik meg egy Cegléd melletti tanyán. A természetközeli élet szabadságának is megvan az ára: nem könnyű előteremteni a gazdálkodóknak az önfenntartáshoz, a megélhetéshez szükséges javakat. A
gazdának reggeltől estig bőven akad dolga a
birtok körül, gyakran el is fárad a nap végére,
mégse vágyik már egy pillanatra se vissza a
kényelmesebb városi életbe...
KE

h
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Képekben

Télidő

át csak addig szuggeráltuk, csak megérkezett a tél. A karácsonyi
kaktusz is később virágzott a
szobám melegében, mintha
szinkronban állna a természet
élővilága. Elhúzódtak az erdőkbe és délebbre is – a feketerigók. Persze, a tőkésrécék, alias vadkacsák
hűségesen maradtak. Keresve olyan vízfelszínt, amelyik nem fagy be és lehet benne
férgekre „csőrözni”. Némi melegvíz befolyás, akár a Budai úti fürdő ülepítő tavánál,
akár valamelyik kanális bomló szervesanyagaitól melegebb részein – az élet nem
áll meg. Rendjén is van. Persze, tudják ezt a
rókák is, aranysakálok is. Ha figyelmetlenek
a récék, vacsora lesz belőlük.
A nyárra emlékeztet a szinte kiirthatatlan selyemkóró, amit néha a természetes vegetációt nem ismerők, annyira kedvelnek. Nem
kellene. Épp az ilyen özönnövények okoznak már akkora fejtörést az ökológusoknak,

Levitézlett selyemkóró

Magányos keresgélés

természetvédő botanikusoknak. Békésebbnek tűnnek a juhok, a törteli birkák. A bundájuk jó vastag, télire vastagodik is, majd a
„fodrász” lenyírja a gyapjújukat. Remek
környezetkímélők, a gyomokat is szívesen

Felfagyott föld letaposása is
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Tollas tüntetés
Sirályszemle

Fotós bácsi – mit csinálsz?

legelik, vagy letarolják, ami szintén
haszon. És ne feledjük, amikor eljön a végórájuk,
húsuk sokunknak
kedvenc ételekbe
kerül. Régen a
Ceglédi Hírlapban
mókás
fordulat
volt a törteli tenyészkosok vására. Mindig volt lehetőség a mókás
elválasztásra is,
így lett a kos-árverésből, kosár-verés.
SZABÓ SÁNDOR
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Luca Magyar Bajnok

Vasárnap rendezték a BOK csarnokban
a Magyarország Ifjúsági Fedettpályás
Atlétikai összetett Bajnokságát, ahol
Keszthelyi Luca a tavalyi év győzelme
után ismét ifjúsági ötpróba magyar
bajnok lett, 3579 pontot szerezve!

egyéni csúcsot szerzett Luca 60
m gátfutásban 9,20 mp és súlylökésben 10,84 m. Magasugrásban 176 cm- t míg távolugrásban 543 cm-t ugrott. Az utolsó
versenyszámban a 800 m-es futást már csak lekellett kocognia, mert így is
közel 300 pont előnnyel nyert a 2. helyezett
előtt. Luca 2 egyéni csúcsot teljesítve végig
vezetett a verseny során és teljesen megérdemelten nyerte meg az egyik legrangosabb
korosztályos bajnoki aranyérmet .
A verseny során kidomborodott Luca felkészültsége hiszen már a 2. versenyszám után
250 pont előnnyel vezetett a versenytársai
előtt. Luca a jövő hét végén a felnőtt OB-n
indul magasugrásban ahol ha sikerül új
egyéni csúcsot ugrania akkor akár a dobogón is végezhet!
LUCA AZ IFI EB SZINT TELJESÍTÉSE UTÁN
megugrotta az U20 EB szintet is! A héten
megkezdődtek a 2021. évi atlétikai felkészülési versenyek.

Szombaton az MTK
ugrógáláján – mindjárt az év első versenyén - Luca óriási
egyéni csúcsot – 181
cm-t - ugrott magasugrásban. Luca a tavalyi évben már teljesítette az ifjúsági EB
szintjét (176 cm) ,
most pedig az U20 EB
szintet (179 cm) teljesítette, így minden valószínűség szerint mindkét versenyen fog
majd indulni. Az IFI EB az olaszországi
Rietiben lesz augusztus végén, míg az U20
EB az észtországi Tallinban július végén.

ECSERI ANGÉLA MAGYAR BAJNOKI ezüstérmet szerzett az atlétikai serdülő országos
bajnokságon,
amit
február 6-7-én rendezték meg Budapesten a
BOK csarnokban a
serdülő OB-t, ahol
Angéla 300 m-es futás
versenyszámban indult. Angi kiváló versenyzéssel 41,85 mpes idővel végül is a 2.
helyen végzett magyar
bajnoki ezüstérmet
szerezve.
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Ceglédi játékos a keretben
Európa Kupa
nyolcaddöntőben a CEKK MÄRCZ TAMÁS A FÉRFI VÍZILABDA váloga-

KIALAKULT A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
a női kosárlabda Európa Kupában: a
Szekszárd és a Cegléd francia, a DVTK pedig spanyol ellenféllel játszik majd a nyolc
közé kerülésért. Csapatunk története során
másodszor jutott az Európa Kupa legjobb 16
csapata közé, miután magabiztos játékkal,
végig vezetve legyőztük az Adana Basketbol
csapatát is. A korábbi tervekkel ellentétben
a nyolcaddöntőket és a negyeddöntőket nem
egy, hanem négy buborékban rendezik meg
március 16-18-án. A négyes döntőre április
9-11-én kerül sor. MTI

Ceglédi KK SE vereség
Szegeden

A FÉRFI KÉZILABDA NB I. DECEMBERI fordulójában elmaradt mérkőzését pótolta Szegeden a Ceglédi KK SE, ahol a házigazda 21
góllal nyert.
Eredmény: Mol-Pick Szeged–Ceglédi KK SE 42–21 (21–9)

tott szövetségi kapitánya 21 tagú kerettel
kezdi meg a felkészülést az idei feladatokra.
A keretben a ceglédi nevelésű Pásztor
Mátyás is szerepel. Szülővárosában, Cegléden kezdett vízilabdázni, majd a BVSChez került. A vasutasok junior csapatából
igazolt az élvonalbeli Szolnoki Főiskolához.
Majd 2014-től újra a BVSC-ben játszik.
2015-ben a magyar bajnokság gólkirálya
volt. 2018-től lett a válogatott tagja.
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Futsal és röplabda PIMI-ben

A Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
sportegyesülete a Startolunk Sport
Egyesület szakágainak meghatározásakor ügyeltünk arra, hogy olyan
sportágakat kínáljunk, amelyek Cegléden és Cegléd környékén egyesületi szinten kevésbé elterjedtek. Így
esett a választásunk a futsal és a röplabda sportágakra.

f

utsalban már két éve részt veszünk
az MLSZ által szervezett regionális
bajnokságban. A csapat teljesítménye fokozatosan javul, elsősorban a
játék öröméért és a sport szeretetéért dolgozunk. Most jutottunk el arra a szintre, amikor szeretnénk új
játékosokkal bővíteni a keretet, az utánpótlást és a felnőtt csapatot is, ezért szeretettel

várunk olyan elhivatott és tisztességes sportolókat, akik szívesen bekapcsolódnának a
Startolunk SE futsal csapatainak munkájába. Az utánpótlás célkitűzése erre az évre a
tisztes helytállás, a bajnokság középmezőnyében szeretnénk végezni, valamint a diákolimpián szeretnénk minél jobb helyezést
elérni, azért, hogy sportolóink továbbtanulását a plusz pontok segítsék. Minden évben
szeretnénk előrébb jutni a
rangsorban és 3-4 éven belül
jó lenne az élbolyban végezni. A hazai mérkőzéseink
Tápiószentmártonban, edzéseink Cegléden és Nagykátán
vannak, ahová gépkocsival
közlekedünk.
Szeretettel várjuk leendő sportolóinkat az utánpótlás és a felnőtt csapatba is! A munka tapasztalt szakmai gárda irányításával történik. A jelentkezéseket 2021. március 10-ig várjuk a startolunkse@gmail.com
címre. A próbajátékról később
egyeztetünk. Megtaláltok bennünket a Facebookon is!
MAJLÁTH ÁRPÁD

Kerékpárosok
jótékonysági
akciója
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

A C.E.S. (CEGLÉDI ELSŐ SOR)
kerékpáros
sportegyesület
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
ismert korábbi
közösségépítő
munkájáról, a helyi gyerekek által méltán
kedvel Picúr futamról is. Ismét segítő szándék vezérelte őket. Gyűjtést szerveztek a AZ ÉV ELSŐ HAZAI VERSENYÉRE, a juniorLosonczi István Általános iskola bentlaká- felnőtt MK-ra került sor az Ungvári Miklós
sos tanulói részére. Az egyesületi tagokat a Ceglédi Judo Központban. A versenyre 207
pártoló kerékpáros ismerősök is segítették fő adta le nevezését, közte 11 jobbára ifjúsánagyvonalú adományaikkal, ahol tisztálko- gi és junior korosztályú ceglédi versenyző!
dási szereken, játékokon, sporteszközökön A Magyar Kupában csapatban 3. helyezett
kívül, jelentős mennyiségű ruházati termék lett a CVSE gárdája. CVSE JUDO
is átadásra került az iskola részére. A kiala- Eredmények:
kult vírushelyzetben talán még jobban felér- 44 kg 1. Szeleczki Szabina
tékelődnek a hasonló kezdeményezések. Re- 48 kg 3. Hársvölgyi Tamara és Vég Luca
mélhetőleg hagyományt teremtenek és 55 kg. 2. Vég Milán
60 kg 5. Hegedűs Levente
irányt tudtak mutatni, mert adni mindig jó!
73 kg 2. Ócsai Sándor

Judo Magyar Kupa 3.

HARTYÁNI ÁKOS CES

81 kg 3. Ürögdi Dominik
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Kutyafuttató Cegléden

A HUBERTUS PARKBAN ALAKÍTANAK KI kutyafuttatót a lakosság kérésére egy február 15ei önkormányzati határozat értelmében. A 300
négyzetméteres kutyafuttató a Cegléd Város
Önkormányzata, aCzigle Egyesület és a
TESCO Magyarország finanszírozásában valósul meg. – erről László Ágnes önkormányzati képviselő számolt be a közösségi oldalán.
„Az elmúlt években már volt próbálkozás, de
a lakosság nem preferálta a létesítéssel kapcsolatban felmerült kételyek miatt, így olyan
területet céloztunk meg, aminek 10-15 méteres körzetében lakóház nincs és a közelben
társasházak vannak. Továbbá szempont volt,
hogy a társasházi környezetben szocializáló-

Szellő Imre Csemő
színeiben folytatja

A NAPOKBAN A CSEMŐI PALOTÁS Sportegyesület Ökölvívó Szakosztályának új vezetőedzője lett Szellő Imre, a ceglédi háromszoros EB bronzérmes, világbajnoki
ezüstérmes, WBO kisvilágbajnok profi
ökölvívó és edző személyében.
Szellő korábban – mint arról beszámoltunk a Living Sport Tollaslabda csarnokban tartott edzéseket Cegléden amatőr és profi
sportolóknak, de azt decemberben bezárták
a járványügyi helyzettel összefüggő korlátozások miatt. A profi versenyzők miatt ekkor
termet kerestek, de Cegléden nem találtak,
Csemőben viszont tárt karokkal fogadták

dott kutyák gazdival történő néhány perces
séta után zöld környezetben, szabadon élvezhessék a mozgás örömét, anélkül, hogy kilométereket autózni kelljen a város határába.
Olyan tartós szerkezetű kerítést kerestünk,
amely évekre biztosítja az időtállóságot különösebb karbantartási költség igénye nélkül. Így a 10x30 méteres terület betonoszlopú tartószerkezettel határolt 120 cm magas
dróthálós kivitelben készül el. Egy látogatók
számára kialakított kiskapuval és egy a karbantartást biztosító nagykapuval ellátva készül el. Ez az új létesítmény új lehetőségeket
biztosít a kutyabarátok számára szigorú szabályozás mellett. Reméljük sok négylábú
családtag fogja örömét lelni a jövőben a létesítmény használatában.” – írta a képviselő.
őket. Most pedig felkínálták a helyi sportklub ökölvívó szakosztályának vezetését is.
Szellővel együtt három sportoló csatlakozott
a csemői klubhoz: Vincze István felnőtt nehézsúlyú, kétszeres Magyar Bajnoki ezüstérmes bokszoló, Kozák Milán junior és Mozsár Zsolt junior és ifjúsági versenyző.
- Csemőben minden segítséget megkapunk,
aminek nagyon örülünk. Bővül a gyerekedzésen és a felnőtt edzéseket részt vevők száma
is, így minden remény megvan arra, hogy év
végére egy ütőképes gárdával tudunk előállni, amely az országos bajnokságokon minden
korosztályban indíthat versenyzőket. – számolt be lapunknak Szellő, aki kérdésünkre –
mindez azt jelenti-e, hogy ezentúl az edzői
pályára koncentrál – azt válaszolta: „Lehetne
hímelni-hámolni, de 24 év után és több mint
400 megvívott mérkőzéssel a hátam
mögött kimondhatom, hogy vége a
karrieremnek. Hiába kapok még felkéréseket, nem tehetem meg a versenyzőimmel sem, hogy
azt mondom, most 3
hónap szünet, mert
fel kell készülnöm
egy mérkőzésre…”

