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Szóbeli felvételi a PIMI-ben

gazi kihívás elé állította a járvány a leendő gimnazistákat, szakgimnazistákat, de a szóbeli felvételi elbeszélgetés megszervezése mellett döntő intézményeket is. A
Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI-ban komoly felkészülés előzte meg a
három napos felvételit, amelyet 2021. március 3 és 5
között rendeztünk meg a köznevelési intézményekre
vonatkozó általános járványügyi szabályok szigorú betartása
mellett.

Örömmel azonosultunk a ténnyel, hogy nagy volt az érdeklődés az általános gimnáziumi tagozat, a dráma tagozatos gimnázium és a gimnázium sport tagozata, valamint a szakgimnázium művészeti tagozatai iránt.
Az elbeszélgetések jó hangulatban teltek, a leendő diákok lehetőséget kaptak arra, hogy
bemutassák erősségeiket, elért eredményeiket, a produkciójukat, amivel erre az alkalomra készültek.

Bizalomra ad okot az a tény,
hogy tehetséges és motivált fiatalokkal volt alkalmunk találkozni, akiknek vannak konkrét céljaik. Mind a különböző
sportokban, mind a művészetekben jeleskednek, ezt be is bizonyították a bizottságok tagjainak a magukkal hozott oklevelek, kupák, érmek felmutatásával. Lehetőséget teremtettünk
egyéni produkció bemutatására is, sokan éltek ezzel a lehetőséggel.

Fontos számunkra, hogy a hozzánk jelentkezők megkapjanak
mindent, ami fejlődésüket és tehetségük kibontakoztatását
szolgálja. Leendő gimnazistáink reményeink szerint a jövő
tudósai, pedagógusai, sportolói, edzői, dajkái és egyéb kiváló szakmák képviselői lehetnek, a szakgimnázium művészeti
tagozataira felvételt nyerők pedig kiváló táncosok és előadóművészek lesznek majd.

Mindezek mellett természetesen azért fáradozunk majd, hogy
növendékeink kiváló emberekké, eredeti egyéniségekké válhassanak. A felvételi eredményéről írásban fogjuk értesíteni
a tanulókat, szülőket, gondviselőket.
SZTANKANINECZ BEATRIX
felvételi bizottság tagja
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Hírek

Újra támad a Covid

ebruár utolsó napjaitól a Covid-járvány
harmadik hullámára készül a hazai
egészségügy, a kórházaknak az elkövetkező hetekben újra extrém terhelésre
kell felkészülniük, hogy fogadhassák a
Covid-gyanús, vagy igazolt fertőzött
betegeket. Minden halasztható műtétet
átütemeznek és csak a sürgős eseteket látják el
az egészségügyi intézményekben. Ezzel párhuzamosan az oltópontokon zajlanak az oltások is.
Cegléden is folyamatosan erősödik a járvány,
emelkedő tendenciát mutat a Covid-gyanús és
igazolt pozitív betegek száma a kórházban, most
már a 40-50 éves korosztály körében is és egyre ságnak videofelvételben egy Covid osztályt,
gyakoribbak a súlyos tünetekkel küzdő betegek, vagy akár egy súlyos tüneteket mutató beteget.
de március első hetében még csak az egyharma- A kíméletlen valósággal szembesülve, talán
da volt foglalt a koronavírusos betegek számára sokkal komolyabban venné a lakosság az elővielkülönített ágyszámnak.
gyázatosságot, a biztonsági intézkedések betarA járvány kezdete óta eltelt egy évben Cegléden tását és az oltási hajlandóság is megerősödne.
– mint arról korábban beszámoltunk – október Ezzel kevesebb teher hárulna a végletekig kivégétől decemberig volt olyan krízisidőszak, zsigerelt hazai egészségügyre.
amikor a kórház dolgozóinak negyede kiesett a A kórházban erejüket megfeszítve végzik munmunkából a vírus miatt, vagy azért mert fertőzött kájukat az egészségügyi dolgozók, orvosok,
volt, vagy azért, mert kontaktszemélyként kahogy a minden nap változó egészségügyi és
ranténba került. Akkor, a járvány csúcsjogszabályi vagy éppen járványkezelési
pontján a 2 Covid-osztály és az egy
helyzethez alkalmazkodni tudjanak.
gyanús betegeket ellátó osztály mellett,
Február közepén bejárta az országos
covid19
fekvőbeteg osztályokon is terjedt a vímédiát egy fotó arról, hogy Cegléden a
rus. Így az összes beteg létszáma csakkórháznál mintegy 50 idős áll sorban az
nem elérte a 296 fős ágyszám keretet. A krioltásra várakozva. Mint kiderült a Cegléden
tikus időszakban szerencsére még a mélyponton egyszeri alkalommal előforduló, de országosan
sem volt jelenős az intenzívre kerülők és halálo- több helyen megjelenő probléma oka, hogy vazások száma, amely városunkban nem érte el az lahol a rendszerben „elvész az információ” és
országos átlagot. Február közepére szép lassan egyszerre sok beoltandó személy (és kísérője)
lecsendesedett a járvány, de most – a járvány- érkezik az oltópontra.
mutációk megjelenésével – újra emelkedő pá- A jelenlegi protokoll szerint a NEAK (Nemzeti
lyára lépett a fertőzések száma.
Egészségbiztosítási Alapkezelő) adja ki hetente
A vírusellenes és oltásszkeptikus vélemények a háziorvosoknak a listát a sorra kerülő regisztmiatt egyre gyakrabban felmerül – még az ál- rált és valamilyen ok (kor, krónikus betegség)
landó készenléttől már fizikai és lelki erejük vé- miatt kockázati csoportba sorolt személyeknek.
gén járó kórházi dolgozók, orvosok között is, – Ők keresik meg a pácienseket, akiket a kórházi
hogy érdemes lenne megmutatni a nyilvános- oltópontokra irányítanak megadott időpontra.
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Eközben még mindig zajlanak az egészségügyi
dolgozók és a szociális intézmények dolgozóinak és lakóinak oltása, valamint a második körös
oltások is.
Nem tudni, hogy azon a péntek délelőttön hol
sikkadt el az információ, de az egész napra berendelt 250 személyből reggel 7-9 óráig száz
személy jelent meg az oltásra a kórházi oltóponton, miközben délután már senki. A kórházban
gyorsan reagáltak a helyzetre: több oltópont nyitásával normalizálódott a helyzet és hasonló azóta se fordult elő. A kórház az eset után az oltással összefüggő gyakori kérdésekről kiadott egy
ismertetőt a közösségi oldalán, ahol külön kérik
az oltakozókat, hogy a megjelölt időpontra jöjje-

nek, ezzel elkerülve a felesleges csoportosulást.
Azóta az ütemezett oltások fennakadás nélkül
zajlanak. Március 1-ig a ceglédi kórház munkatársai 7000-7500 oltást adtak be, leginkább
Pfizer vakcinát és 200 Szputnyik-V oltást.
Várhatóan április-május környékén lehet majd
tömeges oltásra készülni, amikor milliós nagyságrendben érkeznek majd vakcinaszállítmányok. Akkor a tervek szerint egy hétvégén
Magyarországon akár 1 millió embert is beolthatnak. Cegléden az SZTK épületébe tervezik a
tömeges oltást megszervezni, ahol akár minden
emeleten, orvosi felügyelettel, szakszemélyzettel többtucatnyi helyiségben lehet oltóhelyet létrehozni és felvenni a védőoltást.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TOLDY FERENC
Kórház és Rendelőintézet oltópontjának működéséről címmel adott közzé ismertetőt a
kórház közösségi oldalán. A kórház a leggyakrabban feltett lakossági kérdésekre tért
ki a Covid védőoltás beadása kapcsán.
Ki értesít a védőoltásról?
A regisztrált pácienseket a háziorvos értesíti és
egyeztet velük az oltás pontos időpontjáról,
helyszínéről. Ilyen helyszín a kórházi oltópont.
A kórházi oltóponton kapom meg a vakcinát. Hova érkezzek?
A Kórház Törteli út 1-3. telephelyén a Vérellátó
Épületében várjuk. Itt útbaigazítjuk arról, hogy
mely oltóhelyiségben kapja meg a védőoltást.
Milyen időpontban érkezzek meg?
A háziorvos értesíti Önt, hogy mely konkrét
időpontban kapja meg a védőoltást. Erre az
időpontra várjuk! Téves információ, hogy
fél órával előbb kell megjelenni, hiszen ez
esetben fél órával korábbra adnánk az időpontot. Kérjük, hogy az oltópontra csak az
előre megadott időpontban szíveskedjenek
megérkezni.
Milyen dokumentumokat vigyek magammal?
Személyazonosító iratait (személyi igazolvány, lakcím kártya) és TAJ-kártyáját. A kitöltött beleegyező nyilatkozatot. (A nyilatkozat egy oltásra szól, így a második oltásra új
nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani.)
Közbejött valami, nem jó az időpont. Mit tegyek?

Kérjük, minden esetben szóljon, hogy nem
tud jönni a megadott időpontban. Egyeztessen új időpontot a következő telefonszámon:
06-53-310-011/322
Mi a teendőm a védőoltás előtt?
A védőoltás előtt – a szokásos napi ritmusának megfelelően – étkezzen és fogyasszon folyadékot, szokásos gyógyszereit vegye be!
Lehetőleg olyan ruházatban érkezzen, amelyben könnyen szabaddá tudja tenni a felkarját.
Mikor mehetek a második védőoltásra?
Az első védőoltás során munkatársaink
megadják a második védőoltás időpontját,
mely szerepel az oltási kártyáján és az ambuláns lapon is. Az oltási kártyát a második
vakcina beadásakor az oltandó személynek
magával kell hoznia, mert a második védőoltást is ebbe jegyezzük be. A második vakcina beadása előtt ismét szükséges hozzájáruló nyilatkozat kitöltése.
Meddig tart a védőoltás utáni betegmegfigyelés?
A védőoltás beadása után 30 perces betegmegfigyelés szükséges! Kérjük, hogy az oltóhelyiséget csak az oltási igazolás átvétele
után hagyják el.
Kérjük, tartsák be az előírt higiénés szabályokat, viseljenek orrot-szájat egyaránt elfedő maszkot, tartsák meg az egymás közötti
1,5 méteres távolságot. Belépéskor használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt! – foglalta
össze a legfontosabb információkat a kórház
tájékoztatója.

Tájékoztató az oltásról
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Térségi-körkép

Abonyban ugyanezen a napon, 44 fő koronavírusos beteg és 44 fő járványügyi zárlat
A COVID-JÁRVÁNY HARMADIK HULLÁMÁBAN alá helyezett kontaktszemély volt.
egyre magasabb fertőzöttszámról számol be Nagykőrösön március 16-án a koronavíruaz országos sajtó. A hírek szerint Budapesten sos betegek száma: 57 fő, a járványügyi zárés Pest megyében növekszik leginkább a lat alatt lévő személyek száma: 51 fő.
megbetegedések száma. Cegléden, a kórház- Csemő továbbra is azon szerencsés telepüban is tapasztalható a jelentős betegszám- lések közé tartozik, ahol a települési létszám
növekedés, amely most már főként a fiatalabb arányához képest a járvány kezdete óta ala40-es korosztályt is érinti és a tünetek is sú- csony a fertőzöttek száma. – erről dr. Lakos
lyosabbak a korábbiaknál. Lapjaink a Ceglé- Roland polgármester tájékoztatta lapunkat.
di Panoráma és a Dél-Pest Megyei Panoráma „A márciusban elrendelt újabb szigorítások
terjesztési területein lévő önkormányzatokat kapcsán is tapasztaljuk a lakosság fegyelmegkerestük küldjék meg a jelenlegi jár- mezettségét. Hálás vagyok azért, hogy a veványügyi adatokat. A lapzártánkig beérkezett szélyhelyzetet milyen éretten és fegyelmezetten kezelik a csemőiek.”
adatokat közzétesszük.
Csemőben a 2021. március 16-i adaA Pest Megyei Kormányhivatal
tok szerint: 7 fő van járványügyi elCeglédi Járási Hivatal Népegészcovid19
különítés alatt, aki igazolt beteg és
ségügyi Osztályától március 16-án
otthonában tartózkodik, 4 fő van járérkezett járványügyi zárlat, elkülöníványügyi zárlat alatt, akik szoros kaptés elrendelő, illetve feloldó határozatok alapján hétfő estig Cegléden: 72 fő van csolatban álltak olyan személlyel, akinél
járványügyi zárlat alatt (igazolt beteggel ta- covid megbetegedést igazoltak, 2 fő van járlálkozott), 95 fő van járványügyi elkülönítés ványügyi megfigyelés alatt, aki külföldről
érkezett haza.”
alatt (igazolt beteg, otthonában).

A kórházi dolgozók
97,5 %-a marad

NINCS TÖMEGES KILÉPÉS A DOLGOZÓK részéről a ceglédi Toldy Ferenc Kórházból: a
dolgozók 97,5-a aláírta az új munkaszerződését. A február végén arról szóltak az országos hírek, hogy a Covid-járvány harmadik hullámának elején, hány kórházban
okoz zavart az ellátásban, vagy válnak akár
működésképtelenné osztályok, amiatt, hogy
az egészségügyi dolgozók nem írják alá az
új szolgálati jogviszonyt tartalmazó szerződéseket.
Március 1 éjfélig volt lehetőségük eldönteni az
egészségügyi dolgozóknak, hogy aláírják-e a
szerződést, amely az új szolgálati jogviszonytörvény alapján kötelező, ahhoz, hogy állományban maradjanak. A törvény a magasabb
bérért cserébe megszüneti és büntetni rendeli a
paraszolvenciát, engedélyhez köti a magánszférában való munkavégzést és bevezeti az
úgynevezett kirendelési szabályt, amely értel-

mében egy évben 44 napon át bárhová vezényelhető Magyarországon az egészségügyi
munkaerő, ahol szükség mutatkozik rá.
Cegléden szerencsére nem kell attól tartani,
hogy a tömeges felmondás miatt működésképtelenné válna az egészségügyi ellátás: a
dolgozók 97,5 %-a aláírta a szerződést.
Mindössze 15 szakdolgozó, 5 orvos és 6 fő
gazdasági-műszaki dolgozó döntött úgy,
hogy inkább megválik az állami egészségügyi ellátórendszertől.
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Interjú

Járvány idején

Covid-mini-interjú sorozatunkban ismert ceglédieket kérdezünk arról, milyen változást hozott az életükbe a már
több mint egy éve jelen lévő járvány és
azzal összefüggésben lévő korlátozó
intézkedések? Milyen új dolgokat tanult ebben az időszakban és milyen
tervei vannak a karanténidőre?

a

z elmúlt egy évben milyen változást hozott az életedbe a
Covid-járvány?
SPINDELBAUER ATTILA a ket és munkásságukat szeretnénk szerepel- Cegléd és Térsége Ipartestület tetni benne. Az épület felújítása a járványelnöke, vállalkozó: Sok minden helyzetben is folytatódik, a pincével kezdtük
megváltozott, de igazán rosszat nem tudok a munkálatokat. Az udvaron a kert rendezémondani. Új barátokat szereztem, egy új kö- se mellett a kővázákat felújításuk után szezösséget ismertem meg! Régi vágyaim – retnénk a végleges helyükre helyezni.
amelyekre eddig nem volt időm – sorban tel***
jesülnek: főzőtudásom gyakorolhatom és el- Mint arról korábban hírt adtunk UNGVÁRI
kezdtem újra kerékpározni, szabadban kirán- MIKLÓS judos átesett a Covid-fertőzésen még
ősszel. Jelenleg éppen külföldi edzőtáborban
dulni! Unatkoznom még nem sikerült,
tartózkodik, ott értük el telefonon.
vannak még terveim a karantén alatt.
- Vállalkozásod és az ipartestület- Mennyire változtatta meg az életed
ben végzett munkád terén is ilyen
a járvány?
covid19
optimista vagy?
Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes
- A gázszerelő vállalkozásomra nem
és háromszoros Európa-bajnok magyar
volt negatív hatása a járványnak. Talán
cselgáncsozó: - Nagyon. A mai napig érannyi, hogy biztonsági intézkedéseket kellett zem a Covid hatását, több hétig voltam bebevezetnünk, amihez az elmúlt 1 évben már teg, majd hetekig lábadoztam és elég sok kihozzászokunk. Ezek értelmében védőfelsze- esett az edzésmunkából. A mai napig érzek
relésben megyünk az ügyfelekhez, sűrűbben fáradékonyságot, ezt mástól is hallom, hogy
végzünk kézfertőtlenítést és az ügyfélszolgá- hónapokig megmarad. Egyébként pedig nalaton gázkészülék meghibásodást csak tele- gyon hálás vagyok, hogy legalább most
fonon vagy emailben lehet bejelenteni.
sportolhatunk. Tavaly nagyon nehéz volt,
Az ipartestületben sem állt meg a munka. amikor minden leállt, edzés, tábor és verseAz elmúlt 135 évről összefoglaló könyvet nyek is. Most, még ha különleges egészségkészítünk, amihez kérjük a lakosság segítsé- ügyi protokollhoz kell is alkalmazkodni,
gét is. Híresebb, Ceglédhez kötődő mestere- próbálok én is betartani minden szabályt,

mert így legalább ezeken a kereteken belül
versenyezhetünk. Muszáj alkalmazkodni az
új körülményekhez és nem panaszkodni. Ha
változtatni nem tudunk, ellene tenni meg
még kevésbé, akkor hozzuk ki belőle a legjobbat és várjuk a csodát, a járvány végét!
- Társasági emberként, hogy éled meg a
korlátozó intézkedéseket?
- Nem egyszerű, hiányzik a normális élet, de
mi azért az utazások alkalmával találkozunk
a sporttársakkal, még ha szigorú szabályok,
tesztelés előzi is meg, aminek eredményére
karanténban kell várni.

- Olimpiára készülsz?
- A hírek szerint az olimpia meg lesz tartva,
ugyan a buborékrendszerrel, de megtartják.
Hogy nekem lesz-e olimpia, az még kérdés.
A kvalifikációs folyamatban Törökország,
Portugália, Oroszország világversenyein és
a magyarországi világbajnokságon át vezet
az út. Akinek meglesz a kvótája, az megy az
olimpiára, akinek nem, az a tévé képernyőjén át élvezi majd a játékokat…
***
- Hogyan változtatta meg a járvány elmúlt
egy éve az életed?
TÓTH PÁL SÉF: - Nagyon megváltozott
az életem, mert a köveskáli Kővirág étteremben augusztusban felmondtam és novemberben mentem volna az új helyemre, de
azóta is minden zárva van. Hazaköltöztem
Ceglédre, megszületett a kislányom, sokat
vagyok a családdal, olvasok, fejlesztem magam. Emellett vannak privát vacsoráim, il-
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letve néhány étteremnél tanácsadó vagyok:
megírom az étlapot, majd betanítom az ottani személyzetet. Vannak megkeresések tévék részéről, ezekre is készülök. Jelenleg saját éttermem, konyhám nincs, de most már
hiányzik, hogy „élesben” főzzek…. Az elmúlt egy év alatt én is átértékeltem a prioritásokat, de a szakma is átalakult, sajnos nem
a jó irányba, tartok tőle, hogy vissza fog fejlődni a hazai gasztronómia és vendéglátás.
- Mit értékeltél át?
- Az első karantént úgy érzem hasznosan töltöttem, mert megírtam a könyvemet, amire nagyon
büszke vagyok, ebből azért bevételem is származik, amire szükség van. Azt tanultam meg, hogy
több lábon kell állni, nem elég, hogy egy területen vagy jó. Aki csak a vendéglátáshoz ért, az
most nagy bajban van. A másik, hogy az elmúlt
4 évben rengeteget dolgoztam és ebből vissza
kell vennem. Nem kell szó szerint belehalni abba, hogy valaki séf, a következő munkahelyemen
ezt mindenképpen figyelembe veszem. Most pedig meg kell tanulni az alkalmazkodást ehhez az
új helyzethez, mert mást nem tehetünk.
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Hírek

Ceglédre hozzák
a fővárosi betegeket

MÚLT KEDDTŐL AZ INTÉZKEDÉS visszavonásáig 15 intézmény, akár Cegléden vagy
Vácon is köteles fogadni a fővárosi és a Pest
megyei belgyógyászati betegeket. – írta meg
a Klubrádió híroldala. Mint beszámoltunk
róla, Cegléden is erősödik a járvány, de a
ceglédi kórházban egyelőre még csak az
egyharmada foglalt a koronavírusos betegek
számára elkülönített ágyszámnak. Már olyan
nagy a fővárosi és a Pest megyei kórházak
belgyógyászatainak a leterheltsége, hogy az
országos tiszti főorvos felfüggesztette a területi ellátási kötelezettséget. Ez azt jelenti,
hogy a mentősöknek oda kell vinniük a beteget, ahol éppen van hely, írta meg a Népszava egy hozzájuk került dokumentum
alapján. A dokumentum szerint keddtől az
intézkedés visszavonásáig 15 intézmény –
köztük a ceglédi is – köteles fogadni a fővárosi és a Pest-megyei belgyógyászati betegeket. A szabad kórházi ágyak megtalálása
pedig a mentősök feladata lesz.

Újra lezárás: épül a
kerékpársáv a felüljárón

MÁRCIUS MÁSODIK FELÉBEN MEGKEZDIK a
Jászberényi úti felüljárón a kerékpársávok
kialakítását. A munkálatok alatt a közlekedőknek részleges lezárással kell számolniuk:
a városból kifelé zavartalan lesz a közlekedés, viszont Ceglédet csak kerülővel lehet
majd megközelíteni. – erről dr. Csáky András
polgármester írt a közösségi oldalán.
„Korábban a kivitelezők azt tervezték, hogy
félsávos útlezárás mellett, jelzőlámpával,
váltakozó irányba biztosítják a forgalmat a
felüljárón. Most azonban a szakemberek javaslatára úgy módosul a forgalom, hogy a
városból kifelé folyamatos lesz a közlekedés,
a várost azonban, ahogy múlt év ősszel, kerülővel lehet csak megközelíteni, az Ipartelepi út-Külső Kátai út irányába, illetve a Budai út felől. A gyalogosok és kerékpárosok
az építkezés alatt zavartalanul használhatják
a felüljárót. A felújítással járó forgalomkorlátozás alatt kérem megértésüket és türelmüket.”

Hírek a múzeumból

MI TÖRTÉNIK A KOSSUTH MÚZEUMBAN, ha
nincsenek nyitva a kiállítások? – tette fel egy
bejegyzésben a kérdést a kiállítóhely közösségi oldala, ahol fényképekkel mutatják be,
milyen munkákat végeznek a múzeum munkatársai a jelenlegi helyzetben, mintegy bepillantást engedve a kulisszák mögé.
„Kétségtelen, hogy a múzeumok tevékenységének leglátványosabb eleme a kiállítás.
Látványos, de nem az egyetlen, hiszen a
gyűjtés és a nyilvántartás is hozzátartozik
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a működési engedélyhez, sőt ez utóbbiak
nélkül a kiállítás sem jöhetne létre... A járvány miatt a kiállításaink jelenleg zárva
vannak; sajnos, a legfrissebb hírek szerint
március 15-éig ez így is marad. Február
utolsó hetét ezért a Kossuth Múzeum ‘Tükör valék...’ című állandó kiállításának
‘felfrissítésére’ használtuk fel. A múzeum
valamennyi munkatársa – Bartúcz
Jánosné, Dávid Zoltánné, Gyura Sándor,
Hetényi László, Kisfaludi István, Mala
Enikő, Nyíri Konrád, Reznák Erzsébet,
Zakar József – részt vesz nagytakarításban.” – számolt be a kiállítóhely.

Ez történt Cegléden
2020-ban

TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDES HAGYOMÁNY,
hogy a Magyar Sajtó Napja alkalmából,
március 14-én – a ceglédi városi ünnepségsorozat egyik programelemeként – kiállítás
nyílik Kisfaludi István fotóriporter elmúlt

évi sajtófotóiból. A tárlatnak a Kossuth
Múzeum adott eddig helyet. A szervező
Kossuth Művelődési Központ munkatársai
Kisfaludi Istvánnal közösen úgy döntöttek,
hogy bár 2020-ban – a járvány miatt – jóval
kevesebb rendezvény valósulhatott meg,
mégis a hagyományt folytatják, de rendhagyó módon.
Március 9-től három ütemben, háromszor 10
tablón teszik közkinccsé az „Ez történt
Cegléden. 2020” című tárlat anyagát a Szabadság téren található egykori CIB Bank kirakatában. Ezzel folytatva a fél éve működő
kirakatkiállítások sorát. A tablók szövegezésében Reznák Erzsébet múzeum igazgató és
a KMK szervezői, a fotók válogatásában,
összeállításában Kisfaludi István fotóriporter vett részt. Kisfaludi István sajtófotói mellett, megtekinthetőek lesznek majd a
Kossuth Művelődési Központ munkatársai
által megörökített emlékezetes pillanatok is.
A hetente megújuló kirakatkiállítás március
30-ig tekinthető meg.

Ösztöndíjat nyertek
a gimnazisták

A NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT „Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának
támogatása és fejlesztése” projektjének keretében a Közép-Magyarország régióban
működő 8 Minősített Tehetséggondozó Műhely 64 kiemelten tehetséges tanulója nyert
ösztöndíj-támogatást. A ceglédi Kossuth
Lajos Gimnázium 7 tanulója is az ösztöndíjasok között van.
A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium több tehetséges diákja – Csányi
Anna (12. d), Hrubi Mátyás (11. a),
Kiss Balázs (7. d), Nándori Judit
(12. c), Sasvári Angelika (11. d), Takács Dávid (12. d), Tar Zsuzsanna
(10. a) – is elnyerte az anyagi támogatással járó ösztöndíjat. Az ösztöndíj 50 ezer és 150 ezer forint közötti
összeget jelent, amit a diákok tandíj
finanszírozására vagy akár tárgyi
eszközök, tan- és szakkönyvek vásárlására is fordíthatnak.
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Március 15-e
pandémia idején

MASZKBAN, A MEGFELELŐ JÁRVÁNYÜGYI intézkedések betartásával koszorúzott Cegléd
város vezetése a Szabadság téren a Kossuth
szobornál és a Templomkertben a 1848-as
forradalom és szabadságharc évfordulóján.
Dr. Csáky András polgármester, Földi László
országgyűlési képviselő, Dr. Ferenczi Norbert és Fehér István önkormányzati képviselők az emlékezés virágait helyezték el és főhajtással tisztelegtek az áldozatok előtt.
A Covid-járvány miatt idén elmaradt a szervezett – nagyobb tömeggel járó – koszorúzás, de a város politikai és civil szervezetei,
intézményei és lakossága is leróhatta tiszteletét az emlékhelyeken. Többek között a
Cegléd és Térsége Ipartestület nevében
Spindelbauer Attila elnök helyezett el koszorút a Kossuth szobornál.

Egyeztetnek a 25 ezer főnél
népesebb városokkal

A MINISZTERELNÖKSÉG, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium képviselőiből álló kormánybizottság fog tárgyalni valamennyi képviselő-testülettel – közölte a
Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón, miután a nem megyei jogú, de 25 ezernél több lakosú települések – köztük Cegléd – polgármestereivel
tárgyalt. – írta meg az MTI.
Gulyás Gergely közölte: 2011 és 2019 kö-

zött a magyar gazdasági növekedésnek köszönhetően az önkormányzatok bevételei is
jelentős mértékben nőttek, de a koronavírusjárvány nehéz helyzetet, 5,2 százalékos recessziót eredményezett a magyar gazdaságban tavaly. A kormány álláspontja világos, a
terheket közösen kell vállalni, az államnak és
az önkormányzatoknak is – hangsúlyozta,
hozzátéve: szeretnék, ha az önkormányzatok
a tehervállalás mellett számíthatnának az államra. Gulyás Gergely helyes döntésnek nevezte, hogy a kormány lehetővé tette a kis- és
közepes vállalkozásoknak (kkv), hogy idén
az iparűzési adó felét kelljen befizetniük.
„A kormány ezzel nem vont el semmilyen
pénzt, azt ott hagyta a települések vállalkozóinál, akik munkahelyeket garantálni és jó
esetben teremteni is képesek” – hangoztatta
a tárcavezető. Hozzátette: a 25 ezernél kevesebb lakosú települések önkormányzatai esetében a kompenzációra teljes egészében sor
kerül, az ennél nagyobb településekkel arról
tárgyalnak, hogy milyen működési vagy fejlesztési igényeket tud támogatni a kormány.

Egyre biztonságosabb
Cegléd

ÉVEK ÓTA CSÖKKEN A BŰNCSELEKMÉNYEK
száma a Ceglédi Rendőrkapitányság illetékességi területén. – erről számolt be László
Ágnes önkormányzati képviselő a közösségi
oldalán, aki örömét és köszönetét fejezte ki a
Ceglédi Rendőrkapitányság munkáját iránt.
„A soron következő testületi ülés március
18-ra van meghirdetve, de a pandémia miatt
sajnos továbbra sem ülésezhet a testület. Ennek ellenére hónapról hónapra lehetőséget
ad Csáky András polgármester úr, hogy gya-

koroljuk azt a feladatunkat, hogy véleményezzük az aktuális kérdéseket.
Az első napirendi pont tartalmazza a Kapitányság éves beszámolóját a 2020-évre vonatkozóan. Az egyik mellékletből hoztam néhány képet, amely számomra örömre ad
okot. A statisztikák alapján egyre biztonságosabb a városunk. A mért adatok alapján a
bűncselekmények mennyisége évről évre
csökken, ami viszont elfogadhatatlan, hogy
nőtt azon bűncselekmények száma, amelyeket
kiskorú ellen követtek el.” – írta a képviselő.

Megújuló csapadékvíz elvezetés a Malomtó szélen

FELÚJÍTJÁK CEGLÉDEN A MEZŐ UTCA csapadékvíz elvezető rendszerét. Mint ismert a
Malomtó szél és a Mező utca kereszteződésében a Tesco áruháznál nagyobb esőzések
idején járhatatlan volt az út, az autók szinte
elmerültek a vízben.
Most az önkormányzat pályázati támogatást
nyert a „Települések felszíni csapadékvíz-el-

vezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű projekt
megvalósítására, melynek része a Cegléd, Mező utca csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója. A munkálatok 2021. február 25től, előreláthatólag 2021. május 15-ig fognak
tartani. Ebben az időszakban a Mező utcában
szakaszos, félpályás útlezárásokra kell számítani. A kivitelezési munka érinti a keresztező
utcákat, továbbá a Mező utcai magáningatlanok közútcsatlakozását (kapubehajtó) is, megközelíthetőségük átmenetileg korlátozódik. –
erről dr. Diósgyőri Gitta Cegléd Város jegyzője adott ki tájékoztatást.

érdem nem az enyém! Igen, itt vannak a csodák! Holnap ezek a virágok fogják várni
ezeket a csodálatos nőket, akik megpróbálnak egyszerre anyák lenni, feleségek, gyermekek, segítők, gyógyítók és már megtanultak befelé sírni. Remélem megcsodáljátok a
hölgy kedvességét és egy mosollyal arcotokon kezditek a napot, vagy éppen fáradtan
hazafelé, viszitek magatokkal ezeknek a
szépségeknek az illatát.”

Adásban a Ceglédi
Dobmúzeum

A MAGYAR TELEVÍZIÓ M5 KULTURÁLIS
csatornája felvételeket készített a ceglédi
Dobmúzeumban, amelyben Kármán Sándor
alapítóval Koltai Bori beszélgetett. Az adás
február 26-án volt látható a csatorna Libretto
című műsorában.

Képek kávéval festve

KÜLÖNLEGES KÉPEK LÁTHATÓK a Szabadság téren a Hazai Pékség galériájában: Tóth
Mariann kávéval festett alkotásokat
Ceglédről és a boltról. Tóth Mariann (Artary)
a képzőművészeti egyetemen végzett tervezőgrafikus-művész. Önálló alkotói tevékenységén kívül többek között Cegléden a

Nőnapi meglepetés
a kórháznál

NAGY NIKOLETTA A RENESZÁNSZ virágbolt
tulajdonosa osztotta meg egy március 7-én
este készült nőnapi meglepetés – összefogásról, önzetlen szeretetről szóló – történetét a közösségi oldalán. „Bejött, hozzám ma
egy kedves hölgy, elmondta, ma megkapta a
kórházunkban a védőoltást és kifele jövet,
látván az üresen álló virágtartókat, eszébe
jutott egy szívmelengető gondolat. Megkérdezte: van-e még tavaszt hívogató primulám. Összeválogatta ezeket a gyönyörűségeket és visszaindult a kórházba! Jelentem, én
csak az ültetésben segédkeztem! Szóval az

Patkós Irma házban, a Fiatal Alkotók Műhelyében (FIAM) is volt művésztanár.
A kortárs alkotó egy képsorozata most a
Szabadság Téren lévő Hazai Pékség Galériájában tekinthető meg. Sajnos a jelenlegi
járványhelyzet eddig nem tette lehetővé a
megnyitást, de a boltba betérők megcsodálhatják a képeket.
Karácsony idején több időt tudott Cegléden
a szerettei körében eltölteni a művész. Ebben az időben született meg egy újabb, kávéval készült alkotása Ceglédről és a boltról.
Ahogy Mariann mondja, „jó hosszú kávészünetet tartott itthon”. Hamarosan még
több lehetősége lesz Cegléden alkotni, mert
ugyan egyelőre külföldön él, de rövidesen
hazaköltözik szülővárosába.
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Ceglédi ételek jóhírét viszi

CEGLÉD IKONIKUSNAK SZÁMÍTÓ ételéből a
csíramáléból készít elegáns desszertet Tóth
Pál séf a TV Paprika és a Spektrum Home
műsorában.
- Több éve misszióm, hogy bemutassam a
szülőhelyem gasztronómiai kincsét, az alföldi paraszti konyha édességét, a csíramálét.

Elismerés a dobművésznek

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E alkalmából miniszterelnöki előterjesztésre Áder
János köztársasági elnök, kiemelkedő
előadóművészi és zenepedagógusi munkája,
valamint széleskörű kulturális szervezőtevé-

Ez egyébként
trend is, hogy
a séfek a lokális alapanyagokkal
dolgozva, újragondolják a
régi hagyományos recepteket,
hogy
nem
menjenek veszendőbe –
mesélte Tóth Pál, korábban a köveskáli Kővirág étterem vezető séfje. – Már Jókúti
András és Mautner Zsófi gasztrobloggereknek is bemutattam az újragondolt csíramálét, barnasörös keksz-szel, de vittem a
Gourmet fesztiválra is, ott 24 karátos aranynyal borítottam a ropogós elemet. Ha komolyabb megkeresést kapok, mindig viszem ezt
a ceglédi finomságot, aminek receptje
egyébként a tavaly év végén megjelent könyvemben is szerepel. – számolt be a séf, és
hozzátette: a másik ceglédikum a laska is
rendhagyó módon szerepel a repertoárjában,
szarvasgombás tojáskrémmel tálalja az ősi
tésztafélét.
kenysége elismeréseként Bordás József zeneszerző, dobművész, zenepedagógus, a
Rajkó-Talentum Szakgimnázium dobtanszakának vezetője részére Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést adományozott
2021. március 15-én.
Bordás József már évek óta Nagykőrösön
valósítja meg az országosan népszerű és ismert
DobMánia Tábort. Esténként az ingyenes Kőrösi
Zenés Esték keretében
sztárfellépők – úgy mint
például Radics Gigi, Keresztes Ildikó, az Animal
Cannibals vagy éppen
Király Viktor, Oláh
Gergő – szórakoztatják a
látogatókat fantasztikus
hangulat keretében.

zést ért el. Ezzel 50, illetve 100 többletpontot
is szereztek a szakirányú egyetemi felvételin.
A komoly felkészülési munkát segítők: Dr.
Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea, Kishalmi
Tibor, Szabó László, Szelei László voltak.

Madárles a Pálfája erdőben

Nagykőrösi gimisek sikere

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS Gimnázium, Technikum és Kollégium három tehetséges diákja jutott az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból az országos szóbeli döntőbe, az írásbeli forduló eredménye alapján.
A rendvédelmi, jogi ismeretek emelt szintű tudását számon kérő versenyen az ország 20 legjobb versenyzője közül Godó Zsófia XVII.,
Karikó Zsolt XVIII., Ormai Márton VI. helye-

Abonyban „házhoz megy
a polgármester”

AZ ELMÚLT HETEKBEN A LAKOSSÁG kérésének
megfelelően, az önkormányzati képviselőkkel
közösen kereste fel Pető Zsolt abonyi polgármester azokat az utcákat, ahonnan megoldásra
váró problémákat jelentettek be. „Sajnálatos
módon a „Házhoz megy a polgármester” program a jelenlegi védelmi intézkedések, az életbe
lépett veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok
miatt személyesen egyelőre nem folytatható.
Mivel azonban a Lakosság részéről továbbra is
nagy érdeklődés mutatkozik a „Házhoz megy a
polgármester” program iránt, szeretném a nehéz
körülmények ellenére is folytatni a lakossági
párbeszédet, annál is inkább, mert a jelenlegi veszélyhelyzet nem ad lehetőséget személyes fogadóóra megtartására sem. A fentiek miatt
elektronikus úton (Messenger, Skype) lehetőséget szeretnék biztosítani lakossági kérdések
megválaszolására, panaszok, problémák megoldásában való aktív segítségnyújtásra.” – értesítette Pető Zsolt az abonyiakat, hozzátéve hogy
ezen a módon „online is házhoz megy”.

A NAGYKŐRÖSI PÁLFÁJAI OKTATÓKÖZPONT
fő feladata a környezeti nevelés, természeti
értékek megismertetésének elősegítése. A
kialakult pandémiás helyzetben ennek a feladatnak sem egyszerű eleget tenni, pedig
sok gyermek és még a felnőttek is kedvvel
nézegetik a téli etetőre érkező madarakat, figyelik meg azok viselkedését, és igyekeznek
beazonosítani egy-egy új jövevényt.
A Pálfájai Oktatóközpont védett részébe ezért
helyezett ki madáretetőt a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt., benne egy jó képminőséget szolgáltató kamerával. Egyelőre a projekt tesztelés alatt
áll, de hamarosan bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a madárkák mindennapi életébe.

Szeméthegyek

FEBRUÁR 25-ÉN ABONYBAN PETŐ ZSOLT
polgármester Gáspár Csabával, az ABOKOM Nonprofit Kft ügyvezetőjével és Szabados Lászlóval, az önkormányzati cég munkatársával közösen tekintette meg a tavaszi
szemétszedési munkálatokat a Szolnok felé
vezető útszakasz és annak bekötő útjai mentén. – adott hírt Abony a közösségi oldalán.
„Elmondható, hogy elképesztő mennyiségű
és fajtájú szemétféleségeket helyeztek el illegálisan a területre. Több esetben is találtak a
személyazonosság beazonosítására alkalmas
dokumentumokat, amelyek kapcsán eljárások
is indulnak. Az illegális hulladékot az
ABOKOM Nonprofit Kft munkatársai gyűjtik
össze, majd azt a cég telephelyére szállítják.”
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gokkal, koszorúkkal, szavalattal, énekszóval
emlékeztek Arany Jánosra. Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal koszorúját Dr. Czira
Szabolcs polgármester, Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester és Dr. Nagy Lajos
jegyző helyezték el. A jeles alkalomból került kihelyezésre az Arany kirakattárlat és a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
erkélyéről reggel 9 órától egészen 15 óráig,
minden órában Arany János szerzeményei,
balladái hangzottak el.

204 éve született
Arany János

ARANY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJÁN, március 2án koszorúkkal, virágokkal, főhajtással emlékeztek a költőfejedelemre Nagykőrösön.
A Hősök terén álló Arany János és családja
szoborkompozíciónál a nap folyamán virá-

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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

Cegléd, Déli út 36/A

Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-18 - Szombat, vasárnap: 6-1200
00
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Wass Albert
emlékművet avattak

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJÁBAN február 17én – halálának 23. évfordulóján – a veszélyhelyzetre tekintettel szűk körben avattuk fel
Wass Albert emlékművét.
A Himnusz hangjai után Kis Miklós polgármester ismertette az emlékmű történetét. Kiemelte, hogy az egerszalóki mészkő – melyen
az erdélyi magyar irodalmár domborműve és

Gyors lámpacsere

GYAKRAN ÉRI A KÜLÖNBÖZŐ szolgáltatókat
az a kritika, hogy lassan, olykor elutasítóan
reagálnak a lakossági megkeresésekre, nem
elég érzékenyek az ügyfelek problémáira.
Hadd számoljak be egy kedvező tapasztalatról, egy jó példáról. – írta Hriagyel Csaba
polgármester Kocsér közösségi oldalán.
„Február 28-án vasárnap kaptam egy lakossági jelzést, hogy a katolikus templom
előtti villanyoszlopon a közvilágítás lámpájának burája megsérült, ‘hajszálon’ lóg lefelé, élet- és közveszélyes a járókelőkre nézve.
Másnap, hétfőn reggel be is jelentettem az
esetet a DÉMÁSZ-nak és rendkívül segítőkész ügyintézőt találtam. Még aznap, hétfő
délután megjelentek a DÉMÁSZ munkatársai, és nemcsak a bejelentett lámpatestet

egy tőle származó idézet
látható –, a
szállítás, az
emlékmű felállítása,
a
dombormű és
a tábla felhelyezése is felajánlás, illetve
b a r á t i
jószándékú támogatás Wass
Albert irodalmi munkásságát tisztelő és
szerető magánemberek részéről. Így a nyársapáti önkormányzatot nem terhelte semmilyen költség az
emlékmű felállítása kapcsán, melyért minden
támogatónknak köszönetet mondunk!
Wass Albert: Üzenet haza című versét Molnár Vivien és Kiss Virág, a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola 7. o. tanulója
mondta el.
Köszöntőt mondott Földi László országgyűlési képviselő, majd polgármester úrral együtt
leleplezték és koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatán. NAGYNÉ KOVÁCS ÉVA
cserélték ki, hanem közvilágítás több égőjét
a Szabadság utcában, a Szent István téren.
Ezúton is köszönöm a szolgáltató készséges
hozzáállását és gyors intézkedését. És bátorítom a lakosságot, hogy hasonló közterületi probléma esetén keressen meg engem vagy
a hivatal dolgozóit, igyekszünk segíteni.” –
zárta írását a polgármester.
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Cigarettával kábítottak el
egy 15 éves fiút

Gyomorforgató
körülmények a vágóhídon

A KÖZPONTI VÁGÓHÍDELLENŐRZÉS-sorozaton ismét súlyos higiéniai-, valamint élelmiszerbiztonsági jogsértéseket tártak fel a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) szakemberei az albertirsai Porcióék Kft telephelyén. Az üzemben tapasztaltak
miatt a hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a létesítmény tevékenységét, valamint több mint 12 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszer tételt vont ki a forgalomból – számolt be a Nébih honlapján.
Már az üzem udvari részén akadtak hiányosságok: a jelöletlen élelmiszerek mellett
olyan jelölt tételeket tartottak itt, melyek
címkéjük szerint 0-6°C közötti hőmérsékleten tárolandók. Az ellenőrök üzem szerte takarítatlanságot és koszt tapasztaltak. A padozat, a mennyezet, az oldalfal, valamint a
magaspálya az egység több helyiségében
koszos, rozsdás volt, több helyen pergett a
festés. A higiénikus kézmosás feltételei sem
voltak mindenhol adottak. Az eszközfertőtlenítők jelentős része nem működött, ugyanakkor az üzemelők között akadt, aminek a
hőmérséklet kijelzője rossz volt. A vágóhíd
szennyes övezetében a „pályára emelő” horgokat az egyik kommunális hulladéktároló
kukán helyezték el. A testhasító fűrész fertőtlenítésére használt berendezés belső felülete is rendkívül koszos volt. Ami viszont kifejezetten meglepte az ellenőröket, az az
eszköz belső részében talált használt kesztyű
és két palack bélyegző tinta.

FEBRUÁR 24-ÉN DÉLUTÁN egy kecskeméti
park egyik buszmegállójában egy férfi odalépett egy padon ülő, 15 éves fiúhoz és megkínálta őt egy kábító hatású cigarettával. A
kamasz elfogadta a cigit, amit közösen szívtak el. A fiú rosszul lett és öntudatlan állapotba került. Ekkor a férfi ellopta a telefonját, fülhallgatóját és powerbank-ját, összesen
25 ezer forint értékben. A kecskeméti rendőrök kamerafelvételek alapján keresték a
mint kiderült ceglédi elkövetőt. Március 2án a kecskeméti és ceglédi rendőrök együttműködésének köszönhetően elfogták a támadót. Lefoglalták a telefont és a fülhallgatót, így a kár egy része megtérült.
A nyomozás során kiderült, a férfi kábítószert fogyasztott, mielőtt elkapták, ezért őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki
kifosztás és kábítószer birtoklás miatt.
Március 4-én szökés és elrejtőzés, valamint
bizonyítás veszélyeztetése miatt elrendelték
a férfi letartóztatását. Forrás: Police.hu

Fát hordtak
a nagykőrösi rendőrök

EGY MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT asszony
február 13-án telefonált a Nagykőrösi Rendőrkapitányságra, attól tartott, nem lesz elég
a házban lévő aprított fája, amivel fűteni
tudna, az utánpótlásról önmaga nem tud
gondoskodni.
A járőrök indultak, majd a fáskamrából anynyi tüzelőt hordtak be a kerekesszékes nő házába, hogy az bizonyosan elegendő legyen
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legalább a hétvégére. Miután a talicskázással
végeztek arra kérték az asszonyt, ha máskor
is segítségre szorul, bátran és bizalommal
hívja őket, amiben tudnak, segítenek. POLICE.HU

Élettársait kényszerítette
prostitúcióra

VÁDAT EMELT A PEST MEGYEI Főügyészség
azzal a férfival szemben, aki három nőt,
köztük két élettársát is prostitúciós tevékenységre kényszerített leginkább Cegléden
és Nagykőrösön. Az ügyészség 11 év fegyházat és 10 év közügyektől eltiltást kért a
többrendbeli emberkereskedelemmel vádolt
férfire arra az esetre, ha már az előkészületi
ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a
tárgyaláshoz való jogáról is. A kerítéssel és
garázdasággal vádolt társára 1 év 6 hónapot,
és 500 ezres pénzbüntetést kért az ügyészség
beismerés esetére.
Az elkövető 2013 év eleje és 2019 decembere
között több megszakítással élettársi kapcsolatot tartott fenn az egyik nővel. Amikor együtt
voltak, akkor rendszeres bántalmazással, illetve fenyegetéssel arra kényszerítette a nőt, hogy
itthon, továbbá Németországban prostitúciós
tevékenységet végezzen. Az abból származó
bevételt a férfi elvette a párjától. A nő többször
is megpróbált végleg megszökni a férfitól, de
az mindig felkutatta és visszakényszerítette
magához. Végül 2019 decemberében sikerült
elmenekülnie és feljelentést tennie. Emellett az
elkövető 2019 őszén az előzővel részben párhuzamosan újabb nővel is élettársi kapcsolatot
létesített, aki beleegyezett abba, hogy prostitúciós tevékenységet fog folytatni. A férfi az abból származó teljes bevételt szintén elvette ettől a nőtől is és rendszeres bántalmazásokkal
tartotta félelemben őt is. Végül megszökött és
bár az elkövető felkutatta egy segítővel és fenyegetőzött, de nem járt sikerrel. Az elkövető
segítőjeként eljáró férfinak az ügy harmadik
sértettje panaszkodott először a rossz anyagi
helyzetéről. Ezután a férfi felajánlotta, hogy
segíti a nőt abban, hogy prostituáltként dolgozzon, ha az abból származó bevételeiből részesedést ad neki. A férfi összehozta a nőt az
előző két nőt is futtató elkövetővel, aki utána

felügyelte a nő munkáját. Később ezt a harmadik nőt is bántalmazta az elkövető, és a nő végül úgy tudott kiszabadulni a lakásból, hogy
azt mondta a férfinak, meglátogatja a családját,
majd ezt kihasználva, feljelentette az elkövetőt. A 2019 decemberi feljelentések nyomán
megindult nyomozás során az elkövetőt végül
letartóztatták. A férfi tagadta a kihallgatása során, hogy prostitúciós tevékenységre kényszerítette volna az élettársait.

Forrás: 24.hu – Ügyészség közleménye

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint 10 éve jelen lévő, az ország teljes
területén összesen 32 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat.

BŐVÜLŐ CSAPATUNKBA KERESÜNK FŐÁLLÁSÚ, ELKÖTELEZETT

PIACFEJLESZTÉSI ASSZISZTENS KOLLÉGÁT

FELADATOK:
• Árajánlatok készítése, tárgyalásokon való aktív részvétel,
• Új ügyfelek felkutatása, piackutatás,
• Meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás,
• Piacfejlesztési vezető munkájának segítése,
• Megrendelések teljesítésének menedzselése,
• Kapcsolattartás az intézményekkel, megrendelőkkel,
• Termékfejlesztés támogatása,
ELVÁRÁSOK:
• Erős kereskedelmi, értékesítési képesség,
• Kiváló kommunikációs készség, írásban és szóban egyaránt,
• Munkájában precíz, pontos, megbízható,
• Jó szervező- és problémamegoldó képesség,
• Önálló munkavégzésre való képesség,
• Legalább középfokú végzettség
• Számítástechnikai alapvető ismeretek (Word, Excel)
ELŐNYT JELENT:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Jogi asszisztensi tapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Albertirsa
MUNKAIDŐ: Napi 8 óra
AMIT KÍNÁLUNK:
• Barátságos környezet, közösségi élet
• Kiváló munkakörülmények
• Ingyenes munkahelyi étkezés
• Bejárás támogatása
• Változatos feladatok

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével
az allas@eatrend.hu email címen lehet.
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Durva gyorshajtás
Újszilváson

A GYORSHAJTÁS NEM SZÉP DOLOG, pláne
nem az, ha 50 kilométer per órás sebesség
helyett 146 kilométer per órás sebességgel
halad valaki, ráadásul lakott területen. Újszilváson a Pest megyei rendőrök be is mérték ezt az autóst, csaknem háromszor gyorsabban hajtott, mint amennyivel szabad lett
volna neki közlekedni. A 31 éves sofőrt 300
ezer forintos közigazgatási bírsággal és 8
előéleti ponttal sújtották – derül ki a rendőrség honlapján közzétett hírből.

Közúti balesetek

EGY SZEMÉLY ÉLETÉT VESZTETTE közlekedési balesetben Jászberény és Farmos között
a 3117-es számú út 11. kilométerszelvényében történt balesetben február 26-án 18 óra
körül. A Police.hu által megosztott beszámoló szerint, egy személygépkocsi vezetője
közlekedett Jászberény irányából Farmos felé, amikor előzés közben frontálisan ütközött egy szemből érkező motorkerékpárossal. A baleset következtében a motorkerékpár vezetője a helyszínen életét vesztette.
Farkas Zsolt kollégánk is a helyszínre érkezett. Mint megtudta, egy előzésbe kezdő a
Volkswagen Transporter gázolta el a szemből
érkező Simson motorkerékpárt, amit a szürkületben nem vett észre. A frontális összeütközés után a motor és az azt vezető férfi az
autó alá szorult és a kisbusz még több 10 méteren át tolta. A vétlen 77 éves jászberényi

Fotó: Farkas Zsolt

férfi súlyos végtag sérülései miatt a helyszínen életét veszítette, és beazonosítása nehézséget okozott, mert az iratai nem voltak nála.
Később egy férfi érkezett a helyszínre, aki az
idős áldozatot édesapjaként azonosította. A
rendőrség teljes útlezárás mellett helyszínelt,
a forgalmat Nagykáta irányába terelték.

Tűzesetek

A CSAPADÉKHIÁNY MIATT EGYRE TÖBBSZÖR
keletkeznek bozóttüzek a térségben. Legutóbb út menti árokban kapott lángra a száraz aljnövényzet vasárnap délben a 4-es főút 24-es kilométerénél, Cegléd közelében. A
tűz közel kettőezer négyzetméteren égett. A
lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át a leégett területet.
Száraz fű, nádas kapott lángra február 26-án
délután a 40-es út 28-as kilométerénél,
Cegléd közelében. A tűzoltók kiérkezésekor
már nagy területen égett az aljnövényzet. A
tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el,
majd vizsgálták át a leégett területet.
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MENET KÖZBEN KIGYULLADT egy személyautó február 21-én délután a 40-es út 14-es
kilométerénél, Cegléd közelében. Az autó
egy buszmegállóban állt meg, a tűz veszélyeztette a megállót. A tűzoltók kiérkezésekor a gépkocsi már teljes egészében égett, a
benne utazó három ember időben, sérülések
nélkül elhagyta a személyautót. A tüzet a
ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, hűtötték vissza a felhevült fém alkatrészeket,
majd a jármű átvizsgálását követően megszüntették a forgalmi akadályt.

MENET KÖZBEN KIGYULLADT egy személygépkocsi február 27-én délután az M4-es autóút 61-es kilométerénél, Ceglédbercel közelében. A tűzoltók kiérkezésekor az autó
már majdnem teljes egészében égett. A gépkocsiban ketten utaztak, ők időben elhagyták az égő járművet. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, hűtötték vissza a
felhevült fém alkatrészeket, majd vizsgálták
át a kiégett gépkocsit.
KIGYULLADT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI március 5-én délelőtt a 40-es út 29-es kilométerénél, Cegléd közelében. A tűzoltók kiérkezésekor az autó már teljes egészében égett. A
tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el,
majd hűtötték vissza a felhevült fém alkatrészeket és vizsgálták át a kiégett járművet.

KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZZAL egybeépített melléképület kedden délelőtt Ceg-

léden, a Harang közben. A tűzoltók kiérkezésekor a húsz négyzetméteres épület már
teljes egészében égett, a tűz a főépületre
nem terjedt át. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át a
kiégett melléképületet.

SZIVÁRGOTT EGY GÁZPALACK február 26-án
virradóra Cegléden, a Retek utcában, egy
családi házban. A felgyülemlett gáz belobbant. A lobbanás következtében az épület
közfala kidőlt, az egyik főfal megnyílt és veszélyesen megdőlt. A detonáció idejében, a
házban egy ember tartózkodott, aki önerejéből elhagyta az épületet. A ceglédi hivatásos
tűzoltók a házat átvizsgálták, az izzó, parázsló részeket eloltották, majd biztosították
a helyszínt. Az épület lakhatatlanná vált, az
ott élő ember lakhatása megoldódott. – tájékoztatott Csámpai Attila, a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei
szóvivője.

c
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Civil

Imatér

egléd református város, Nagytemploma uralja a főteret. Elhunyt díszpolgáraink többsége a Református
öregtemetőben nyugszik. Ezt mondjuk. Ugyanakkor mára lehet, hogy
katolikus vagy az összes keresztény
hittestvéreinkkel együtt is kisebbségbe szorulunk, ha a vallás és a közélet valahogyan
érintkezik.
Született egy szép terv arról, hogy jelenkori
kereszténységünket is megmutathassuk. A
Dugovics utca elején egy névtelen, mondanivalóval nem terhelt, kicsit elhanyagolt
zöldterület található, amely gazda után kiált.
A Közösen a Régió Fejlődéséért Egyesület
felkarolta az elképzelést és egy városi pályázat keretében benyújtott egy szép
tervet, ami a következő pilléreken
nyugszik:
- a park maradjon meg parknak és a rendezési tervből töröljék északi részének ipari jellegét,
- itt kaphassanak helyet olyan szabadtéri
alkotások, melyek a
keresztény életszemlélethez kötődnek, vagy
vallási ihletettségűek,
- egyik felekezet se sajátítsa ki a
területet,
- maradjanak meg a fák és ültessünk
még több növényt.
A Ceglédi Panoráma elsőként közölheti az indulónak szánt alkotás makettjét
szemből fotózva. Blaskó Sándor alkotása a vérével fiókáit tápláló pelikánt ábrázolja, ami Istent magát szimbolizálja.
A keresztyén szimbólumok nagy része
még az őskeresztyén időben alakult ki.
Arra használták ezeket a jelképeket,
hogy segítségükkel ábrázolt for-

mában is bizonyságot tegyenek a hitről,
amit szóban is megvallottak. A középkori
keresztyén szimbolikában vált az önmagából tápláló pelikán Jézus Krisztus jelképévé.
Krisztus önfeláldozását szimbolizálja, aki a
saját vérével menti meg a bűnös embert, miként a pelikán az éhező gyermekeit.
A témában készült tanulmányt a helyi lelkészek véleményezték és támogatják az alapgondolatot. Sikerült keresztény összefogást
teremteni az induló alkotás köré, mivel a
szimbólum, amit használ megjelenik a helyi
református óvoda címerében, de a Magyarok Nagyasszonya Kápolna udvarán is található már pelikán szobor Melocco Miklóstól.
Szlaukó-Bobál Orsolya evangélikus lelkész
véleményezését példaként külön is ki szeretném emelni a tanulmányból: „Mindig
öröm számomra, ha fejlődik a város, ha tereket, parkokat újítanak fel vagy valamilyen
célra használunk fel kiaknázatlan területeket. Az imatér kialakítása számomra három

szempontból is nagyon
pozitív ötlet. Először is
missziós küldetése van, hiszen
sokan vannak, akik nem vallásosak, a hitük megvan, de nem gyakorolják vagy valamilyen okból
nem járnak templomba. Így egy
szabad téren lehetőségük lesz a hittel,
vallással találkozni vagy akár Isten
„szabadtéri templomában” elcsendesedni, gondolkodni. Az egyházak sajnos bezárkóznak, egy imatér, egy
„szabadtéri templom” pedig lehetőséget ad arra, hogy az egyház kifelé
nyisson, a város azon lakói felé

is, akik jelenleg
nincsenek jelen a
vallásos közösségi
életben. A második, hogy az imatér megvalósulása
ökumenikus öszszefogás, ami még
inkább mutatja,
hogy
mennyire
fontos minden felekezetnek együtt
gondolkodnia és
bizonyos ügyekben összefognia.
A harmadik pedig,
hogy a nyüzsgő,
zajos
térben,
Cegléd városában
is jó kezdeményezés egy nyugodt, csendes, imádságra, gondolkodásra, elcsendesedésre ösztönző hely.”
A
témában
elég erős vitát
próbáltak provokálni a közösségi médiában és olyan
gondolatok is
megfogalmazódtak, miszerint: „Elég sokan vagyunk a
városban ateisták, akik tiszteletben tartjuk, illetve elfogadjuk mások világnézetét, de nem szeretnénk, ha a várost az
eddigieken túl további vallási jelképekkel,
szimbólumokkal bővítenék.”
Bízom benne, hogy a képviselőtestület, illetve polgármester úr engedélyezi legalább
az induló alkotás felállítását és a hamarosan megjelenő városi pályázaton az egyesület már indulhat. Dr. Ferenczi Norbert
önkormányzati képviselő egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel a „Pelikán” megformálásához. Ez valószínűleg csak az időtálló tölgy alapanyag beszerzéséhez lesz elegendő, de hiszem, hogy a további források
is meglesznek.
KOCSÓ TAMÁS
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Tavaszi munkában
a városvédők

TAVALY A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ Egyesület apraja-nagyja gyümölcsfasort ültetett a
Gerje mellett. Most a tavaszi munkák idején,
Ecseri Károly megmetszette, Kocsis István
elvégezte a lemosó permetezésüket. Mindketten örömmel állapították meg, hogy a fák
átteleltek és mind élnek.
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Interjú

Mária Rádió - az imádság rádiója

m

Március elején 7. születésnapját ünnepli a ceglédi Mária Rádió. A helyi
adó a hét minden napján sugároz
adást a ceglédi stúdióból a 88,3
MHz-en. A jeles évforduló apropóján
Szelényi Péter koordinátorral beszélgettünk a rádió múltjáról, jelenéről és
a jövőjéről.

ilyen célból és ki hozta
létre a Mária Rádió ceglédi adását?
- Az országos lefedettségű Mária Rádió 15
éves az idén és számos
településen működnek helyi adók. Cegléden
7 éve indultunk, az akkori plébános, Bokros
Levente kezdeményezésére. A ceglédi állomás saját stúdióval rendelkezik, ami nem
minden helyi rádióról mondható
el. 2014-ben az
induláskor a stúdió vezetője Ábrahám
Anett
lett, de egy év
után átadta nekem a koordinációs feladatokat.
Öt óra ceglédi adást készítünk minden nap,
amely 16 órától 20 óráig és éjszaka 1 és 2
óra között hallgatható az FM 88,3 MHz-en.
A többi adásidőben a budapesti stúdió adása hallható a hét minden napján 0-24 óráig.
A Mária Rádió ceglédi adása nemcsak a városban, hanem a térségben is fogható. Célunk, hogy az evangéliumot elvigyük minden lakásba és minél többen kapcsolódjanak

be az imádságba. Sajnos, sok vád éri emiatt
a rádiót, de mi ezt tudatosan vállaljuk be.
Azt valljuk, a Mária Rádió az imádság rádiója, a Lélek hangja. Tudjuk, hogy rétegrádió vagyunk, nem is tömegeket akarunk elérni. Minket a hívők hallgatnak, akik Isten
üzenetét akarják hallani, keresik a lelki békéjüket. A hallgatóság főleg idősekből áll,
de a fiataloknak is van műsoruk, például a
cserkészeknek, vagy a katolikus iskolának is.
- Ha már a műsoroknál tartunk, miben
másak egy kereskedelmi rádióhoz viszonyítva a Mária Rádió adásai?
- Nem megbántva senkit, de a kereskedelmi
rádiókban a reklám, a zene és sok negatív
hír teszi ki a fő műsoridőt. Mi ezt ellensúlyozandó a helyi hírekben is az építő, pozitív hírekre helyezzük a hangsúlyt. Nem csupán vallási témában, de a közéleti hírekben
is, vagy ahogy bemutatjuk a helyi értékeket.
Természetesen
jelentős súllyal
képviselik magukat az egyházi
hírek, vallási,
hitéleti témájú
műsorok, beszélgetések, közvetítjük a szentmisét, protestáns istentiszteletet is,
és a rádióhallgatók kérésére
imádkozunk is. Felkerülnek a rádió honlapjára egy archívumba az adások, így utólag is
visszahallgatható egy-egy érdekes műsor.
- Milyen stábbal és anyagi háttérrel dolgozik a rádió?
- A rádió indulásakor nagyon lelkes
önkéntesgárda jött össze, de az évek során
sokan belefáradnak, megváltozik az élethelyzetük, műsorok merülnek ki a témá-

jukból. Jelenleg 20 fő fix stábtagunk van és
nagy szükség van friss ötletekkel jelentkező önkéntesekre, és az új munkatársakkal
együtt érkező megújulásra. Az, hogy önkéntesekből áll a stáb, azt is jelenti, hogy
senki nem kap fizetést a munkájáért, hanem
elhivatottságból dolgozunk, a rádió fenntartását pedig a hallgatók adományaiból
oldjuk meg. Itt köszönöm meg az önkénteseinknek az önzetlen munkát, a hallgatóknak pedig, hogy támogatják a Mária Rádió
misszióját, köszönet illeti őket a lelkesítő
visszajelzésekért is, ami nagyon sokat jelent számunkra!
- Milyen céljaik vannak a jövőre?
- Szeretnénk új műsorokat indítani természetvédelem, sport, mezőgazdasági aktualitások
témájában, ehhez meg kell találnunk azokat a
lelkes embereket, akik szívvel lélekkel vennének részt benne. Távlati célunk a környéken
terjeszkedni, akár helyből közvetített bemutatkozó adásokkal jelentkezni, például Abonyból,
Ceglédbercelről, Albertirsáról. Ezévben megvalósul a hét év alatt lassan elhasználódó gépek cseréje és a stúdió felújítása is.

51 éves a kórház

KÉPEKET OSZTOTTAK MEG a ceglédi Toldy
Ferenc Kórház Facebook oldalán arról, hogyan épült városunk meghatározó épülete és
a megnyitó ünnepségről is láthatók újságcikkek az egészségügyi intézmény oldalán
abból az alkalomból, hogy 51 éve adták át a
ceglédiek kórházát.
A posztban részletek olvashatók a Kórház
50. jubileumára kiadott könyvből: „Az előkészületek 1966. márciusban kezdődtek el,
Dr. Dózsa József, a városi tanács műszakiközlekedési osztály vezetőjének engedélyével, Cselédes József mérnök és a városi
tanács irányításával. A Büdösér vizét kellett előbb elvezetni, a munkálatokat a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság vállalta. Az egyik ágon nyomócsővel, a másikon gravitációval vezetik el a patakocskát
a Gerjébe. A híg iszap a rossz talajviszonyok felborították a számításokat.
Szükség van a kútfúró vállalat segítségére,
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Az Eatrend Kft. - a magyar közétkeztetési piacon több mint
10 éve jelen lévő, az ország teljes területén összesen 32 konyhával rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalat
ELEKTROMOS/VILLAMOSSÁGI TERÜLETEN
JÁRTAS KARBANTARTÓ munkatársat keres.

Főbb feladatok, munkák:
• Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek
karbantartása
• Gépeken, berendezéseken tervszerű megelőző
karbantartás elvégzése
• Üzemzavarok elhárítása, javítási, felújítási feladatok ellátása
• Konyhák, telephelyek karbantartása
• Nagyüzemi konyhai gépek karbantartása, szerelése,
állapotuk folyamatos figyelése
• Üzemeltetés során felmerülő meghibásodás javítása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Villamos-ipari technikus, villamos berendezés-szerelői,
vagy más villamos szakmunkás végzettség
• Karbantartás területén szerzett több éves tapasztalat
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: Amit kínálunk:
• Hosszú távú bejelentett
Pontos, precíz munkavégzés
munkalehetőség
B kategóriás jogosítvány
• Utazási hozzájárulás
Rugalmasság
• Napi étkezés
Munkavégzés helye: Albertirsa
Napi munkaidő: 8 óra

Jelentkezését az allas@eatrend.hu email címre
várjuk bérigény megjelölésével.

az EVIG ceglédi gyáregysége szerelési
anyagokat ad, a DÁV embereket vezényel
a munkálatokhoz. A látszatra egyszerű feladat váratlanul nem kis gond elé állította a
várost. A munkálatok elhúzódtak, mert a
munkásokat elszólította a hosszan tartó tiszai árvíz, ezért a város a saját maga erejére támaszkodott és nekilátott a munkálatoknak. Szelepcsényi Imrének a tanács vbelnökének a Ceglédi Hírlapban tett felkérésére megmozdult a város, aki csak tudott
segített. A hűvös szélben is verejték csillogott a munkások homlokán: nehéz munka
volt pedig „csak” tereprendezést, vízelterelést végeztek. Ez volt az előfeltétele annak,
hogy megtörténjék a területátadás és a
Bács megyei Állami Építőipari Vállalat
megkezdhesse a felvonulást. A tervek szerint a ceglédi kórháznak 1969. május közepére kell elkészülnie. A költségvetés százmillió forint volt, amiből az építkezésre
hetvenötmillió, a berendezésre huszonötmillió forint volt tervezve…”
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Fórum

Ceglédi rendőrökről

A Ceglédi Panoráma Fórumán bontakozott ki vita egy poszt kapcsán a
ceglédi rendőrök munkájáról a Covidjárvánnyal összefüggő ellenőrzések
kapcsán.

Miklós szerint most ugyan van
elég rendőr az utakon, de amikor
a gyorsulási versenyeket kellett
volna megakadályozni akkor
nem volt „Figyelem a ceglédi
rendőrök tevékenységét, és nagyon-nagyon nem vagyok még elégedve a
munkájukkal. Miért is? Mert most többet
zaklatják az embereket a Covid miatt, mint
amikor elütöttek egy személyt a Kossuth F.
utcán. (…)Na most, ha ugyanúgy járőröznek, mint most a Covid végett, nagy valószínűséggel nem hal meg két személy a gyorsasági versenyzés végett.”
Több olvasónk szerint nem kellene összekapcsolni a két esetet és a rendőrökre hárítani a halálos baleset miatti felelősséget. Néhányan jó tapasztalataikat is megosztották a
rend őreiről.
„Hagyjuk már békén a rendőröket! Végzik a
dolgukat és pont! Arról nem beszélve, hogy
a maszk miatti járőrözésnek megint mi köze
a száguldozó miatti balesethez?? SEMMI!!
Én itthon vagyok karanténba, minden nap
jönnek ellenőrizni... Kedvesek, figyelmesek,
segítőkészek. Mindig ők kapnak a fejükre!
Ha az utcán vannak azért, ha nincsenek
azért! Azt ne felejtsük el... Hogy amikor baj
van... Kik is azok, akikért fennhangon ordibálunk?? Erről ennyit!” – vette védelmébe
a rendőröket A. Erna. Mások is csatlakoztak a hozzászóláshoz: „engem a múlt héten
minden nap igazoltattak. És ez a dolga, a
végén már nevettünk. További jó munkát nekik!” T. Lajos hozzáteszi: „Félórája iga-

zoltattak, megnézték az adatokat, nagyon
tisztelettudóak és kedvesek voltak. Ennyi a
dolgukat végezték.”
F. Margit szerint „a 2 dolog fajsúlya közti
különbség verte ki a biztosítékot. A kormány
hozott egy (sokadik) agyhalott intézkedést, a
szabad levegőn az utcán is hordani kell a
maszkot ... Ennek az értelmetlenségnek az
ellenőrzésére minden bokorban akad egy

szemfüles járőr és szankcionál. De a halált
okozó közúti baleset megelőzéséhez, a gyorsulási versenyek megakadályozásához nem
volt elég ember.”
K. Györgyné szerint viszont: „Sajnos több
ezer rendőr hiányzik és egyre több az olyan
+feladat, ami nem igazán rendőri munka. Migráció miatti határ őrizet, a Covid ellenőrzés, a
rengeteg kivezénylés. Szerintem sem kéne a
Kossuth F. úti esetet már rájuk hárítani, melyben számos más hatóságnak is van szerepe.”
P. Péter saját tapasztalatait osztotta meg és
megköszönte a ceglédi rendőrök munkáját:
„Próbáltam megérteni a posztot (bevallom,
beleizzadtam), és jó lenne egy dolgot megérteni/felfogni: a katona, a rendőr utasítást
(köznapibban: parancsot) teljesítenek. Ha azt
mondják neki, hogy tépje le a zubbonygombját, és varrja vissza, akkor azt teszi, mert: kenyeret akar hazavinni a családjának ő is és
mert: őt biztosan jogkövetkezmény éri az utasítás megtagadásáért. Nincs baj a tudatlansággal, csak veszélyes meglobogtatni. Én 2-

szer kértem segítséget tőlük (hajléktalan
Cegléden télidőben, napok óta élettevékenységeket nem mutató szomszéd), és egyszer maguktól jöttek segíteni közúti balesetemhez (térfigyelő kamerák nyomán!), mindahányszor 15
percen belül, amiért is maximálisan meg vagyok elégedve a munkájukkal. Ja, amúgy ha
valaki jobban tudja végezni a feladatukat, azt
örömmel várják a testületbe, úgy tudom. Jó
lenne nem úgy állni hozzájuk, mint a biztonsági őrökhöz, vagy a takarítókhoz, stb.: büdös,
ha ott van, de ha nincs, miért is nincs – ill. úgy
gondolom, akkor kell megijedni igazán, ha
egy biztonsági őr mondjuk a ‘munkáját végzi’...! Próbálom érthetőbben: lehetne a megelőzésnek is tekintélye, nem csak az – úgymond – ‘folyamatos’ munkának? Azért becsüljek jobban mondjuk egy hivatalnokot,
mert azt látom, hogy mindig papírokat forgat?
Akinek füle van, hallja meg: lelkiismeretesség
számít minden hivatásban, és nem a látszat –
e helyütt pedig köszönöm rendőreink munkáját, és bocs, hogy má' megint nem ‘állok be’
‘joumagyarosan’ fikálódni...!”

Tilos a kerti
hulladék égetése!

DR. DIÓSGYŐRI GITTA CÍMZETES FŐJEGYZŐ
közleményben hívja fel a lakosság figyelmét, hogy Cegléden 2021. január 1-től az
avar és a kerti hulladék égetése tilos, miután
az önkormányzatok jogalkotási hatásköre e
tekintetben egy 2020-as törvény szerint
megszűnt.
„Fentiek alapján Cegléd Városban 2021. január 1-től az avar és a kerti hulladék égetése
tilos! Felhívom a lakosság figyelmét, (…) a
levegővédelmi követelmények megsértése –
bármely anyagnak a jogszabályi előírásokat
megszegve, engedély nélkül, nyílt téren történő égetése – esetén levegőtisztaság-védelmi bírság szabható ki, melynek összege
100.000,- Ft.” – szól a közlemény.
„A veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennye-

Pályázati felhívás
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Albertirsai Híradó - felelős szerkesztő
PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot ír ki az
Albertirsai Híradó felelős szerkesztői pozíciójának ellátására.

A sikeres pályázat előfeltételei: felsőfokú végzettség, magas szintű számítástechnikai ismeret.
Előnyt jelent: szakmai gyakorlat és hasonló tevékenységi körben szerzett tapasztalat
Feladatellátás időtartama: 2021. április 1. – 2022. december 31.
Díjazás: megegyezés szerint
A pályázatnak tartalmaznia kell: önéletrajzot, szakmai koncepciót,
végzettségeket igazoló okiratok hiteles másolatát és előzetes díjazási
igény megjelölését. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a
bizottsági tagokon és a képviselőkön kívül harmadik személy megismerhesse.
A pályázat leadási helye: személyesen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában, postai úton Albertirsa Város Önkormányzata (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) címre
A pályázatot feltüntetendő: „Albertirsai Híradó felelős szerkesztő”
A pályázat leadási határideje: 2021. március 18., személyes
benyújtás esetén: 16:00 óra
Személyes meghallgatás: az időpont egyeztetés alapján kerül
meghatározásra
Elbírálás határideje: 2021. március 31.
Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó számlaképes.

További információ kérhető az
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.
Telefon: 05-53/570-051
E-mail: titkarsag@albertirsa.hu
Albertirsa, 2021. február

zésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.” – írt
bejegyzést a közösségi oldalára dr.
Ferenczi Norbert önkormányzati képviselő, a Fidesz frakcióvezetője.
„Hogy ne kelljen a zöldhulladékkal a lerakóba járni, és a ‘DTKH’ a járvány miatt
esetleg kieső járatait se terheljük, keressük a
megoldást arra, hogy szigorú korlátok között
a veszélyhelyzet idején ismét lehessen kerti
hulladékot égetni.
A szabályalkotásnál figyelni kell arra, hogy: kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen
és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az
égetés hősugárzása kárt ne okozzon; kizárólag
kis nedvességtartalmú anyagok égethetők; az
égetés csak szélcsendes időben az egyéb tűzvédelmi előírások betartásával végezhető; a tűzgyújtók ne zavarják a hétvégén pihenni vágyókat. Bízom benne, hogy a vonatkozó rendelet hamarosan megjelenhet.” – írta a képviselő.

a

30

Gondolat

Már nevetni se szabad?!

minap vizsgálatra vártam az
egyik szakrendelésen, 10-15-en
ültünk a folyosón várakozva.
Közben a nejemtől kapott innivalót elfogyasztottam. Ahogy az
üvegre a kupakot csavartam, a
maszk még az államon volt, amikor elém
állt a kórházi „rendőrség”, talpig
beöltözve védőfelszerelésbe. Megáll előttem és keményen
rám szól: „Tegye
fel a maszkot!”
- Éppen most ittam
meg az italomat… –
védekeztem, de feltettem
azonnal a maszkot, alatta viszont nevettem.
Visszalépett a hölgy és hosszan rám nézve
azt mondta: „Majd nem nevet, ha lélegeztetőgépen lesz!”
Erre már csak annyit mondtam:
- Asszonyom nem tudja, hogy kezdődik a

Olvasói levél

Köszönet a kórházi
dolgozóknak!

PORDÁN LÁSZLÓNÉ OLVASÓNK kereste meg
lapunkat, hogy köszönetet mondjon a ceglédi Toldy Ferenc Kórház oltópontján dolgozó szakdolgozóknak és katonáknak:
„Az oltóponton jártunk a ceglédi kórházban
súlyosan mozgáskorlátozott férjemmel. Szeretném megköszönni az önzetlen emberi segítséget az ott dolgozó egészségügyi személyzetnek és katonáknak, hogy gondoskodtak férjem biztonságos mozgásáról és ugyan-

magyar himnusz?! „Isten áld meg a magyart
jó kedvvel…”.
Erre a „járványügyi szakszemélyzet” elviharzott. Közben tovább várakoztunk betegtársaimmal a rendelésre. Az egyik beteg
majd háromnegyed órát volt bent az orvosnál, erre zúgolódni kezdtek a várakozók.
Rám került a sor és én 10 perc
múlva ki is jöttem a dokitól. A várakozókhoz
szóltam: én már
tudom, hogy miért volt bent olyan
sokáig a hölgy. A
betegek kíváncsian
várták a közlendőmet.
- Az Istenért se értette meg, hogy az örök
életet nem itt osszák! – mindenkiből kitört a
nevetés, kicsit oldva a várakozással járó feszült hangulatot.
Járvány idején is merjünk nevetni, jót tesz
az egészségnek!
JÓZSI BÁ’
ezt tapasztaltam a Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatán is. Áldozatos munkájukhoz
sok sikert és jó egészséget kívánok! Vigyázzanak magukra nagyon!” – írta olvasónk.

Illusztráció

a
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Nyiroködéma-terápia

Komplex nyiroködéma-terápia a
Lifemed szakrendelésein

nyiroködéma egy olyan betegség, amely szüntelenül és megállíthatatlanul rosszabbodik. Minden kezelés célja, hogy az
ödémaképződést lassítsuk, viszszaszorítsuk és az ennek ellenére
is összegyűlő folyadékot az egészséges keringésű területre tereljük.

Alapos felmérés, az előzmény-leletek értékelését követő nyiroködéma ambulánsan végezhető komplex terápiás kezelését mindig
szakorvos és képzett terapeuta irányítja,
akik meghatározzák, bemutatják, hogy mely
kezeléseket szükséges alkalmazni.

Viszont, hogy egy aktív kezelési ciklust követően a nyirokdrenázs, a megfelelő otthoni
terápia naponta megvalósuljon – a Lifemed
erre is kínál megoldást!
A környéken egyedülálló módon a Lifemed
Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ érsebészeti és bőrgyógyászati szakrendelésén
ezeket a személyre szabott, kézi- és gépi eljá-

rásokat, bandázsolást végzi el, mutatja be és
közben segít elsajátítani a legfontosabbakat
Gyura Réka gyógytornász, lymphoterapeuta.
Segítségével – a passzív, fenntartó terápia
idejére – napi rutinná válik a mindennapokat
keserítő krónikus betegségek ellátása.
E mellett sebek, fekélyek szakszerű, folyamatos kezelése, rendszeres kötözése is elérhető. A Lifemed érsebészeti és bőrgyógyász
szakrendelésén komplex orvosi vizsgálatra,
kezelésre, eszközellátásra van lehetőség:
✔ kötszer felírása
✔ szakszerű kötözés
✔ kézi- és gépi kezelés
✔ drenázs
✔ bandázsolás
✔ folyamatos monitorozás
✔ konzultáció, rövid és hosszú távú célok
meghatározása
✔ tanácsadás
✔ kiegészítő gyógytorna
✔ kiegészítő terápiás ellátás
Jelentkezzen szakrendeléseinkre a
+36 30 181 8618-as telefonszámon!
Email: info@lifemed.hu
További információ: lifemed.hu
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Tudomány

A tavasz járvány idején is közeleg…
cikkben felsorolt tavasz-hírnökök nem feltétlenül a virágzási
idejük szerinti sorrendet követik. A téltemető és a hóvirág azt
is tudatja, hogy talán a virágok
még hóval is érintkezhetnek, de
bírják. Sárga virágjával szőnyeget képez a
téltemető (Eranthis hyemalis) a Zempléniés Budai-hegységben, a Bükkben és a
Bakonyban is gyakori. Erős állománya van
Mezőföldön és a Kisalföldön. Szórványosan
üde, nedves erdőkben is feltűnik. Sajnos,
nem sokáig, mert rabló természetvédők a
kincset kiemelik és a kertjükbe próbálják ültetni. Sikertelenül – s vele együtt bűncselekményt követnek el. Érthetetlen a próbálkozás, mert akár a többi tavaszhírnök, termesztett formáik is vannak (1. kép).
Szűkebb környezetünket érinti a tavaszi hérics (Adonis vernalis). Fájdalmas üzenet a
természetvédőknek, amikor a dolinai lanká-

kon, ún. sztyeppes lejtőkön már nem láthatjuk a pompás sárga virágú töveket, csak a
kisebb gödröket. Jó lenne elérni Albertirsán,
hogy a természetvédelmi területekről kitilta-

nák az „autós vendégeket”: bizonyosan a
csomagtérben nem váltás ruhát találnának a
mezőőrök. Az átültetés sosem sikeres (pedig
vannak kultúrformák!), és találkoztam egy

legendával. Nevezetesen: ESDÉ megátkozza a tolvajokat, azért enyésznek el a tövek...
A tavaszi tőzike (Leucojun vernum) virágzása ugyancsak kedvelt fotós téma, gyakran
még az MTI fotósa is felkeres egy-egy nevezetes helyet. Üde gyertyán- és bükkelegyes
erdők védett faja, nagyon is veszélyeztetett
növény, mert próbálják a „kertekbe meghonosítani”. Pedig, ha tudnák: azt a miliőt, amit
a tavaszi tőzike megkíván, nem tudják biztosítani. Mindez azután csökkenti az állományokat. A Bakony, Vas, Zala, a Zselic és a
legismertebb – ma már erőteljesen
őrzött - populációi a csáfordi erdőben pompáznak. A rokona, a nyári
tőzike előfordul a Dabasi-lápon és
folyók mellett puhafa-ligeterdőkben. Lényegében ennek is pusztítják
az állományait, a védettségre ugyancsak sort kellene keríteni.
Látszólag nem annyira problémás a
hóvirág (Galanthus nivalis) állományvédelme. De! Hiába a többféle termesztett, kerti formája, mégis
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próbálják gyűjteni természetes élőhelyén –
pontosabban pusztítani a természetes élőhelyeiken. A Dunántúlon elég gyakori, a
Duna- és a Dráva völgyében és pl. a Mezőföldön és a Budai-hegységben. A piaci árusításnak az újabb szigorú szabályozás elejét
vette. A furfangos tolvaj mégis keres új lehetőségeket, pedig a kerti változat tetszetősebb, nagyvirágú – és bírságmentes.
A hóolvadásos tavaszban az évszaknyitó a
tarka sáfrány (Crocus reticulatus). A Dolinában az erdőszéleken egyre gyengébb az
állománya, bár szerencsére, jól rejtőzködik.
Letépett virága kicsi és nem is tartós. Viszont nagy kárt okoz, mert a hagymája
ugyan a talajban megmarad, de a generatív
jellegük károsodik. Több rokonfaja ismert,
talán a múltba tekintve a jóféle sáfrány a
legértékesebb. A bibeszálak aranyló narancssárgák, a középkorban – nálunk is – fűszerként használták. Ma az aranynál többszörös a piaci ára. Nemrégiben kasmíri (2.
kép) kollégák leptek meg egy sáfrányszedési képsorozattal (Crocus sativus).
ESDÉ

Erősítse immunrendszerét a

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

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

Termelői borok széles választékban!
Mintabolt Cegléd, Árpád utca 21.
Nyitva tartás: kedd-péntek 10-18,
szombat: 8-1300
Vasárnap és Hétfő zárva

Facebook:
Klementcsaladiboraszat
Instagram:
klementborhaz
E-mail:
klementborhazleuzem@gmail.com
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Üdvözletünket küldjük Ceglédről!
alán helyesebb lenne így írni a címet:
Képeslapok a Kossuth-szoborról.
Nem meglepő, hogy erről a ceglédi
monumentről készült eddig a legtöbb
képeslap! E sorok írásakor 80(!) féle
változatot őrzünk belőlünk a Kossuth
Múzeumban. Az első 1902-ben, az
eddigi utolsó 2019-ben jelent meg.
A Kossuth-szobor felállításáról még 1894ben, a kormányzó halálhírének érkezésére
döntött a képviselő-testület. „Azon történeti
monumentum megörökítésére, hogy az elhunyt nagy hazafi a haza legnagyobb veszélyében a fegyveres ellenállás szervezését
Cegléden kezdte meg, örök emlékű beszédét
elmondotta – a Kossuth téren, melyen e beszéd tartatott, egy díszes emlék állíttassék
fel, melynek felállításával a városi tanács
megbízatik” – olvasható a döntés az 1894.
március 22-ei tanácsülési jegyzőkönyvben.
A ceglédi „díszes emlék” felállításához
azonban még nyolc esztendőre volt szükség.
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Akadozott a közadakozás, kevés volt a város
pénze, hiányzott az elhatározás a szoborpályázat kiírásához: a változatos ürügyek taglalása és számonkérése kedvelt témája volt a
helyi sajtónak…Végül 1901-ben közzétették
a pályázatot, megalakították a szoborbizottságot és várták a pályaműveket. Még
Kossuth Ferenc véleményét is kikérték az
ügyben, városunk országgyűlési képviselője
azonban szelíden elhárította megtiszteltetést.

„Erre nézve magamat sem hivatottnak, sem
megbízottnak nem érzem” – írta a szintén a
múzeumban őrzött levelében.
A pályázatra beérkezett 22 mű közül Horvai
János tervét tartották megvalósíthatónak a művészeti bírálók. Az alkotó, a pécsi születésű
Horvai (Hoppl) János elismert művész volt,
aki főleg a Kossuthról készített köztéri szobrai
révén szerzett ismertséget az egész országban.
A mi szobrunkat 1902. szeptember 18-án,

Kossuth születésének 100. évfordulója tiszteletére avatták fel az Árpád (ma: Szabadság) téren. Rendkívüli alkalom volt ez
Cegléden, hiszen addig itt ehhez hasonló
rendezvényt nem tartottak! Ünnepi kivilágítás, bandérium, bankett, futballmérkőzés,
rendkívüli újságszám fogadta az ünnepségre
érkező vendégeket, köztük Kossuth fiait,
Ferencet és Lajos Tivadart.
A szívből jövő üdvözlés azonban még a hivatalos ünnepség előtt hangzott el téren.
„Hétfőn este, amikor a szobrot felállították,
elvitték a szobor elé Farkas Sándor bandáját
és eljátszották a Himnuszt, a Szózatot és a
Kossuth-nótát. Kalaplevéve hallgatták a bá-

natos szép dalokat. A lelkes, szép jelenetnek
sok nézője akadt, akik mindannyian lelkesedéssel és áhítattal nézték a szent öreg ércalakját. Ifj. Bálint András, Némedi György
ipartestületi elnök és Bognár Károly iparos
találták ki ezt a szép dolgot, áldja meg az Isten érette” – örökítette meg az emlékezetes
jelenetet a helyi újság tudósítója.
A 119 éves ceglédi Kossuth-szobor még
számos ehhez hasonló, megható és jeles eseményt nézhetett végig. De ezek ismertetése
egy másik fejezet…
REZNÁK ERZSÉBET

Forrás: Kossuth Múzeum oldala

Ez történt Cegléden 100 éve 14.

a

Ahhoz, hogy valamit szeretni tudjunk
előbb meg kell ismernünk. Így van ez
városunkkal is. Az ,,Ez történt Cegléden
100 éve” cikksorozat célja az, hogy
megismerve városunk múltját még
jobban kötődhessünk Ceglédhez. A
korabeli cikkek már 1921-ből valók.
VÁROSI MÚZEUM MEGNYI-

TÁSA. A városi múzeumot a turini
százas küldöttség évforduló ünnepségével
kapcsolatban január hó
24-én
szándékoznak
megnyitni. Már részletekről is erősen tanácskoznak. Helyes a múzeumot végre is meg kell
nyitni s az érdeklődő
nagyközönségnek hozzáférhetővé tenni. A
megnyitási ünnepséggel
kapcsolatban azonban
olyan parádés tervekről

esik szó, hogy azt észrevétel nélkül hagyni
nem lehet. Uraim csak semmi parádé, semmi
fény. Ma az egyszerűség a legszebb fényesség s a legkomolyabb és egyetlen megengedhető tüntetés. Bankettről vagy táncvigalomról szó se essék. Ezek nélkül a múzeumot meg lehet nyitni, sőt ahhoz is méltóbb a
komoly külszineskedés nélküli
hazafias érzéstől áthatott gondolatok közti ünnepség. A helyi és
országos közviszonyoknak is
egyedül ez felel meg.” (Czeglédi
Kisgazda, Czegléd, 1921. 2-ik
szám Vasárnap, január 9. 2.o.).
- ,,TÁNCMULATSÁG. Az
Egyenlőségi Kör január
hó 9-én, vasárnap,
zártkörű táncmulatságot rendez a székelyek javára. 30
koronás belépődíj
mellett. Kezdete
este 6 órakor.”
(Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1921.
2-ik szám Vasárnap, január 9.
2.o.).

- ,,KOSSUTH FERENC EREKLYÉI. Dr. S. Gyula h. polgármester hétfőn meglátogatta
Kvassay Máriát. Kossuth Ferenc elhalt özvegyének nővérét. – Ez alkalommal
Kvassay Mária átadott a czeglédi Kossuth
múzeum részére több ékszert és okmányt.
Az ékszerek mai értéke meghaladja a negyedmillió koronát. A városé lett két jegygyűrű s Kossuth Ferencnek az a nagy gyémántos gyűrűje s az a nyakkendőtűje,
amelynek feje opálkőgomb gyémántokkal
körülvéve s amelyeket Kossuth Ferenc rendszerint viselt. Ezeket mi is ismerjük, mert
Kossuth Ferenc Czegléden is mindig ezekkel jelent meg. Az okmányok legtöbbje
olasz kitüntetések, elismerő iratokból
állanak, köztük van miniszterré történt kinevezésének és felmentésének eredeti királyi
kézirata s a Lipót-rend adományozását elrendelő eredeti legfelsőbb kézirat stb. Az értékes ajándékért a város hálája illeti az adományozót.” (Czeglédi Kisgazda, Czegléd,
1921. 2-ik szám Vasárnap, január 9. 2.o.).
- ,,ELADÓK: egy remek acél szerkezetű
kereszthuros rövid zongora. 12 személyes
remek ebéd szerviz. Egy szép 40 literes zsírosbödön és egy mandolaörlő. Értekezni lehet özv. Cs. Józsefnénál. VIII. ker. ősz utca
7 szám.” (Czeglédi Kisgazda, Czegléd,
1921. 3-ik szám. Vasárnap, január 16. 2.o.).

- ,,TÁRGYALÁSOK A FOGOLY TISZTEK ÜGYÉBEN.
Hosszú orosz rabságban sínylődő magyar
fogoly tisztek hazabocsájtása ügyében a kormány tárgyalásokat kezdett a szovjet kormánnyal. Szivszorongatva várjuk a Szibéria
rabjainak hazajövetelét, szívünkön viseljük
rettenetes sorsukat. Azonban a feltétel,
amely mellett az orosz szovjet kormány szabadon bocsátja őket, – ugy hisszük – a magyar bíróság igazsága ítéletének a megváltoztatása. (…)” (Czeglédi Kisgazda,
Czegléd, 1921. 2-ik szám Vasárnap, január
9. 2.o.).
- ,,FŰZTELEP. Régóta kísért egy városi fűztelep telepitésének terve. A terv életrevaló,
hasznos, azonban a kivitel annál nehézkesebb. Ez a telep, melynek a helye régen ki
van jelölve, sok-sok lakostársunknak adna jó
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mellékkeresetet, hasznos téli foglalkozást s
kosarak, kasok stb. szükségletünknek olcsóbb kielégítését biztositaná. Még sem történik semmi. Nálunk minden ilyen lassan
megy?” (Czeglédi Kisgazda, Czegléd, 1921.
2-ik szám Vasárnap, január 9. 3.o.).

- ,,CSELÉDLÁNYOK, elhelyezés céljából a
Move helyiségben (Árpád-tér 2.) jelentkezhetnek csütörtökön egész nap és vasárnap
délelőtt 8-12-ig.” (Czeglédi Kisgazda,
Czegléd, 1921. 2-ik szám Vasárnap, január
9. 3.o.).

- ,,MEGSZÜNTETETT ÁLLOMÁSOK. Az állomásvasutak üzletvezetősége a csemői vonalon az Újváros és Agyagbánya megállókat
megszüntette.”
(Czeglédi
Kisgazda,
Czegléd, 1921. 3-ik szám. Vasárnap, január
16. 2.o.). Kossuth Ferenc
Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

> 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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100 éves a spanyolnátha

Ősi bölcsesség, hogy „nincs új a nap
alatt”… A járványhelyzetre is igaz,
hogy a történelem ismétli önmagát,
sőt a maszkviselési kötelezettséget
sem 2020-ban a Covid-19 vírus kapcsán találták fel. Képek a spanyolnátha
járvány idejéből… ESDÉ

é
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In memoriam

Elhunyt Fehér Ferenc

letének 75-dik évében hosszú
szenvedés után elhunyt Fehér
Ferenc újságíró. Sikeres, értékes
élete volt. És iszonyatosan küzdelmes. Születésekor olyan hátránnyal indult, hogy ez a legtöbb embernek behatárolta volna az életpályáját. Franci, sok évtizedes barátságunk
okán engedtessék
meg nekem, hogy
így szólítsam, kiskorától hatalmas
álmokat szőtt. Meseszerű álmokat.
Rivaldára, nyilvánosságra vágyott,
mert teste ugyan
szabálytalan volt,
de tehetsége, szelleme ép és szárnyaló. S ha a tehetség
kellő kitartással párosul csodák történhetnek. A jó íráskészségű raktáros fiúból
először újságíró-gyakornok lett a Pest megyei Hírlap ceglédi mutációjánál, majd szerkesztő. A rendszerváltozás után induló
Cegléd Városi Televízióban külsős munkatársként színészportrékat készít, majd megbízott stúdióvezető lesz. Hétszer. Főszerkesztők jöttek majd mentek, s „átmenetileg”
újra őt bízták meg. Újságírói alapelve volt:
hallgattassék meg a másik fél is.
A nagyon vágyott színpadra is felállhatott:
dalaiból, merthogy tehetségesen komponált,
zenészbarátaival „teltházas” önálló szerzői
estet rendeztek a Kossuth Művelődési központ színháztermében.
C. Fehér Ferenc néven négy könyve jelent
meg, Patkós Irma életét bemutató kötete két
kiadást is megélt. Munkásságát Cegléd Város Önkormányzata Gubody-díjjal ismerte

el. Készült ötödik könyve megjelentetésére,
de ez inkább csak kapaszkodó volt az életbe. A sors már érett emberként csodálatos
társat rendelt mellé Kató személyében. Ám
az ajándékot, amit kapott, a váratlan halál
visszavette. Onnantól már csak magányos
árnyéka volt önmagának.
Megismerkedésünk hatvanhat éve történt.
Szenvedélyes
gombfoci játékos
volt,
egy
játékoscsere hozott
össze minket. Azóta rendszeresen
találkozunk, találkoztunk a baráti
társaságban. Kemény ellenfél volt,
mindig, mindenáron győzni akart;
a játékban teljes
személyiségével
megmutatkozott.
Kató halála után alapvetően megváltozott,
nem érdekelte sem a győzelem, sem a vereség. Két éve, hogy el-elmaradozott a klubnapokról. Elzárkózott rokonaitól, régi barátaitól. Katóhoz készült. Isten veled, Franci!
APÁTI-TÓTH SÁNDOR

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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Alkotók

Műhelymunka karanténban

Újra karanténhelyzet… Sajnos, ez elég
szomorú, főleg az alkotó embernek,
aki időnként megmutatná, hogy mit is
alkot. Apró megoldások azért vannak,
például a Bern Kávéházban minitárlatok, jelenleg „Karanténportré” kiállítás, amelyet a „Bábprojekt” kiállítás
követett volna. A „Bábprojekt” megvalósult, de a kiállítás megrendezését jelenleg nem vállalják a Benedek Péter
Rajzkör tagjai, a kockázatos járványügyi helyzet miatt. Képzeljük el, hogy
virtuálisan mégis bekukkantunk a Bábprojekt” munkálataiba...

a

z ötlet az volt készítsünk bábokat. Mi, festők! Legyen ez egy
gyakorlat, ötletelés, hogy milyen
alapanyagokból, technológiákkal, művészi indíttatással tudnánk bábokat készíteni. Persze a
feladat hozadéka az alkotás közbeni vázlatkészítés, ezáltal ujjgyakorlat, foglalkozás a
helyes arányokkal, rajz és rajz és rajz….
Eközben nincsenek valóságos szakköri foglalkozások, vagyis, csakis az internetes online
kapcsolatok, bejelentkezések tudják előbbre
vinni az alkotó munka fejlődési folyamatát.
Folyamatosan érkeztek a fotók rajzokról, kész
bábokról. Egyikünk fából kifaragta, másikunk
a hungarocellt választotta, volt, aki textilhulladékból megvarrta. Eredeti ötlet volt, hogy egyikünk drótból emberfigurát hajtogatott és ragasztószalagból tekergette rá a testrészeket.
Olyan is akadt, akit egy marionett báb ihletett

meg, és volt, aki a saját álomvilágából vitt vászonra bábszerű figurákat. Mások pedig megmutatták az online térben, hogy milyen nagy
munkákon dolgoznak, és ha vége lesz a
karanténhelyzetnek, akkor mindjárt előbújnak
„műhelyükből” és a valóságban megmutatják,
hogy belőlük mit hozott elő a bezártság, a „magány varázsa”. A diákok, gimisek és művészeti iskolások is bekapcsolódtak a „bábőrületbe”.
Jó gyakorlat volt ez az elrugaszkodásra a valóságtól, hiszen most a valóság nem túl optimista
kisugárzást nyújt az alkotó ember számára.
Hogy mi lesz a következő? Mintegy folytatásként, ahogy a bábok felnőnek és megérkeznek a valóságba, emberalakokat rajzolunk, krokizunk (5 perces rajz), vázlatolunk.
A nagy mesterek ugyanis azt vallják és tanítják, hogy aki emberi alakot tud helyesen,
arányosan rajzolni-festeni, az elég jól el tud
igazodni földi környezetünk élőlényei és tárgyai ábrázolásvilágában. Hát, hajrá Alkotók!
Ez a feladat és nem is kevés!KM

A hét festménye
Bakó Rebeka: Én

A FIATAL ALKOTÓ KÉPE CEGLÉDEN a Bern
Kávéházban látható a Karanténportré címet
viselő kiállítás részeként. Bakó Rebeka így
vall a képről és az alkotóművészetről:
„A kép eredetileg egy iskolai gyakorlat,
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kollázskészítő feladat volt. Szeretem az egyszerű, kis virágokat, ezért volt néhány a „tarsolyomban” lepréselve, például százszorszép, nefelejcs. Így helyet kaphattak az „Én”
című munkámban.
Hogy milyen is vagyok én? Szeretem a gyerekeket, jelenleg óvónőképzőbe járok. Kreatív vagyok? Mások szerint igen, így én is el
merem hinni, hogy az vagyok.
Gyakran készítek grafikákat tűfilccel, szeretek
festeni is, de a fotózás adta lehetőségek is gyakran megihletnek. Mindig valami újat keresek:
például fotózás vízcseppen keresztül, vagy a szivárványt vető üveg
csodajelenségei. Szeretem az újításokat, a
már meglévő dolgok
újragondolását, variálását. Maga az alkotás,
ami tűzbe hoz, az új
létrehozása.
Jelenleg a Tetz Alapfokú Művészeti Iskolában képezem magam a művészetek területén.”

e
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Képekben

Ez aztán nem hattyúdal…

gy hattyúpár jelenléte a Gerje
melletti víztározónál, már nem
szokatlan. Valaha gyakori madár volt az Alföldön, most kezd
újra meghonosodni. Az ivarérettséget 2-3 éves korban érik
el. Monogám, a nászidő a téli hónapokra
esik. Ilyenkor szorosan egymás mellé úsznak, és azonos ütemben mozgatják nyakukat. A fejüket oldalra hajtják, meghajolnak,
és a vízbe mártják csőrüket, nemritkán a
partner nyakát átkulcsolva. Párzásra hívásként a tojó laposan elnyújtja nyakát a víz felett. A hattyú párjához is, költőterületéhez is
hűséges. A saját területéről a hóolvadástól
kezdve elűzi a többi hattyút. A fenyegetést
jelzi a szárnycsapkodás, ha erősen hátrahúzott nyakkal gyorsan ráúsznak az ellenfélre,
végül van a megtépés, ami tollvesztéssel és
bőrsérüléssel jár.
Márciustól júniusig költ – reméljük Cegléden
is. A fészket csak a tojó építi, sekély tavak
nádasainak szélén. Ehhez nádszálakat és gyékényt szaggat le, és maga mögé teszi ezeket.
Egy kupacra rakja 6–8 szennyesfehér vagy
szennyes halványzöld tojását. A kotlási idő
34-38 nap; a hím a fészek közelében őrködik.
A fészkét védő hattyú az embert is megtámadja: ilyenkor teljes magasságában felágas-

Őrjárat

Párban

kodik és félelmetesen
csapkod
szárnyával.
A félig fészekhagyó
fiókákat
mindkét szülő vezeti, sőt rendszeresen a hátukra is
veszik őket. A kis
bütykös hattyúk
3-4 hónapos koSzárnyalás jégen
ruktól önállóak,
két vedlés után lesznek fehérek és egyidejűleg ivarérettek. Reményeink szerint a nász
utáni nyugalom újabb hattyúkat ad
Ceglédnek…
SZABÓ SÁNDOR
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Szárnyalás
vízen

Magakelletés
Uzsonna-kutató

Reménység
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Szabadidõ

Cegléd környéki kirándulóhelyek
úl vagyunk a 2020-as éven és reméljük, hogy a járvány elmúltával ismét
visszatérhetünk a régi kerékvágásba.
Beköszöntött a tél, és vírushelyzet
ide vagy oda, de mozduljunk ki a
négy fal közül és élvezzük a természet szépségeit! Érdemes tehát bakancsot húzni a hétvégén és nyakunkba venni az erdőt, mert ilyenkor télen egészen különleges élmény a természetben kirándulni.
Ha olyan szerencsénk van, hogy előtte hó is
esett, még gyönyörűbb a táj.
Olyan kirándulási javaslatokat gyűjtöttünk
össze, melyek nincsenek messze a városunktól és kellemes időtöltést, sétát ígérnek a
szabadban.

CSÓNAKÁZÓ-TÓ CEGLÉD
A városközponttól néhány km-re található
egy nagyon kellemes hely, amely alkalmas
kikapcsolódásra, feltöltődésre. Minden évszakban más arcát mutatja. Ha nincs sok
időnk, egy séta is felejthetetlen lehet a tó
körül.

CEGLÉD – GERJE-MENTI SÉTA
A Gerje-patak a Gerje-Perje vízszabályozásakor vette fel a mai formáját. Mocsaras területen alakult ki. Pilisen ered (érdemes az
eredéséhez is tenni egy kirándulást) és Csíkos-pataknak is nevezték a benne élt csíkhal miatt. Akár hiszik, akár nem, valamikor
vízimalmok is őröltek a vizén. Ritka síkvidéki forrás, amely egészen a Tiszáig elvezet. A vírusjárvány hatására egyre többen
fedezik fel és tesznek egy sétát a partja
mentén. Javaslatunk: A sétát érdemes a Török Ignác utca végében található Gerje-hídnál kezdeni és a Kőrösi út irányába haladni,
majd tovább sétálni a patak partján a Természetvédelmi területig.

ALBERTIRSA – DOLINA
Piciny gyöngyszem, 37 hektár területen.
Tanösvénye 1200 méter hosszú. Itt simul
bele a Gödöllői-dombság az alföldi tájba.
Növény és állatvilágának jórésze csak itt él
meg. Rögtön a bejáratnál a padnál megállva,
már megérezhetjük, hogy egy különleges világba jutottunk el. Ajánljuk a tanösvényt végig járni, az információs táblákat elolvasni.

NAGYKŐRÖS – PÁLFÁJA ERDŐ
Az erdő az egykori homokpuszta tölgyesek
szép maradéka. Nevét a „Pál fája” matuzsálem korú kocsányos tölgyről kapta. Korát
közel 500 évre saccolják. A parkolótól induló tanösvényen érdemes végig sétálni és
élvezni az erdő hangulatát, csendjét. A viszszaút még izgalmasabb lehet, ha a Ceglédet
Csemővel összekötő erdei úton jönnek.

ÓCSA – LÁPERDŐ SÉTA
Ócsa is tökéletes bizonyítéka annak, hogy
az élményekért nem feltétlenül kell a világvégére menni. A tanösvény a város közelében fekvő Nagy-erdőből indul. Az erdő különlegessége, a megvastagodott tövű enyves
égerfák, melyek támasztógyökereik segítségével tartják magukat az ingoványban, emiatt lábasfáknak is nevezik. A varázslatos erdőben olyan érzése van az embernek, hogy
a fák közül bármelyik pillanatban előbukkanhat néhány kis tündér.
Ha Önöknek van egyéb kirándulási javaslatuk a környéken (esetleg fotóval együtt)
küldjék el a ceglédi Tourinform Irodának és
közzétesszük a Facebook oldalunkon!
TourinformCegléd
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
T: 53/500-285
e-mail: tourinform1@cegledikultura.hu
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A gyártósor működtetése:
t Előkészített tálcák behelyezése
t A gépek beállítása, karbantartása
t Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
t Rendszeres minőségi önellenőrzés
t Jegyzőkönyvezés
t Szerszámok javítása, cseréje
t Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

t Középfokú végzettség
t Mechanikai alapismeretek
t Elszánt tanulási szándék
t Angol nyelvtudás

Tapasztalat fémmegmunkálásban,
automatizált gépek működtetésében
t Minimális angol nyelvtudás
t Ipari jellegű szaktudás:
t Elektromosság
t Pneumatika
t Lézeres hegesztés
t Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
t Targoncajogosítvány

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés
biztosítása:
t Be- és kimenő áruellenőrzés
t Folyamatellenőrzés
t Mérőműszerek használata
t Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

t Angol nyelvtudás
t Exel-tábla kezelése

t Tapasztalat minőségbiztosítási területen
t Minőségbiztosítási ismeretek
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Luca nem talált legyőzőre

e

Keszthelyi Luca a hétvégén a BOK csarnokban megrendezett ifjúsági országos
atlétikai bajnokságon 3 versenyszámban indult és mindhármat megnyerte.

lső versenyszáma a hármasugrás
volt, ahol folyamatosan javuló
teljesítménnyel 11,97 m-t ugorva, mintegy fél méterrel nagyobbat ugorva legyőzte vetélytársait.
A második versenyszám a magasugrás volt, ahol a többieknek esélye sem
volt – mikor a többiek kiestek akkor Luca beállt – és 1 ugrással megnyerte a versenyt. A
végén saját magával versenyezve 175 cm-t
ugrott.
A harmadik versenyszám a távolugrás volt,
amely számban Luca még eddig nem szerzett
magyar bajnoki aranyérmet. Most esélyt sem

adva a többieknek gyönyörű kiegyensúlyozott ugrásokkal 5,58 m-t ugorva megnyerte a
harmadik magyar bajnoki aranyérmét is.
Luca a 2 héttel ezelőtt megszerzett összetett
aranyával összesen 4 magyar bajnoki aranyérmet szerzett ebben a fedettpályás szezonban.
Megjavította egyéni csúcsát magasugrásban –
181 cm ( U18 és U20 EB szint), hármasugrásban – 11,97 m, távolugrásban – 5,58 m , valamint gátfutásban is 9,20 mp- es idővel.
Luca jelen pillanatban a magyar ifjúsági atlétikai mezőnyben a legjobb ugró és összetett versenyző atléta.

LUCA AZ IAAF NEMZETKÖZI ranglistáján
már nem csak a saját korosztályában (U18)
szerepel a világranglistán, hanem a két évvel idősebb U20-as korosztályban is. Luca
az U20-as világranglistán jelenleg a 17. helyen áll az idei évi teljesítmények alapján.

47

Erős emberek
versenyeztek Cegléden

A CEGLÉDI AQUARELL HOTELBEN rendezték
meg a Közép-Európai Erősember Szervezet
téli ligájának döntőjét. Két kategóriában öszszesen 22 erős ember mérte össze tudását,
köztük többen térségünkből érkeztek, az
abonyi Jancsovics Tivadar harmadik helyen végzett.
Jancsovics Tivadar Facebookján is megosztotta a hírt: „Vegyes nyomásnál nagy igyekezetem és saját hülyeségem végett sikerült két
sérülést is begyűjteni. Összességében elégedett vagyok mind a négy forduló eredményével. Köszönöm, hogy részese lehettem! Pár
nap regeneráció és ezerrel előre az április
17-ei Profi liga selejtezőre!”
A CESA téli liga
összetett bajnoka
Juhász Péter lett,
aki a ceglédi fináléban két ponttal
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
múlta felül első
számú riválisát,
Cegléd Alszegi u. 35.
Molnár Zsoltot.
T.: 53-310-285
Miután a záró hétM.: 70-368-2816
végén is az élen
furdoszobaszakaruhaz.hu
zárt, így a négy állomásból harmadjára nem talált legyőzőre. – számolt
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
be a Prémium
Média hírlevele.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd

SPINDELBAU Kft.

Gáz k é s z ü l é k sz e rv i z

Kecskeméti Krisztián a
világranglista 3. helyén

MÚLT HÉTEN A MAGYAR KÖTÖTTFOGÁSÚ
válogatott a római UWW-rangsorversenyén
vett részt, ahol 14 ország birkózói mérték
össze a tudásukat. A válogatott tagja volt
Kecskeméti Krisztián, aki a 60 kg-sok között lépett szőnyegre. Krisztián az első fordulóban török versenyzővel kezdett.
A mérkőzés kiegyenlített csatát
hozott, de a török
versenyző egy kicsivel
aktívabb
volt, így a bírók
mind a két menetben Krisztián intették. A lenti helyzetet mind a két menetben kivédekezte, de a két intéssel 2-0-ra a török birkózó
nyert. Mivel ellenfele a döntőbe került így
Krisztián folytathatta a versenyzést. A
bronzéremért Portorico-i versenyzővel küzdött meg. Ez a mérkőzés is kiegyenlített csatát hozott. Az első menetben Krisztiánt intették, de a lenti helyzetből visszatámadott
és fel tudott állni. Majd állásból egy derékra
támadásból levitte ellenfelét és így 2-1-es
vezetést szerzett. Így Krisztián az előkelő 3.
helyen végzett a rangos viadalon. Ezzel az
idei világranglista 3. helyén áll. PAP FERENC

Lőrincz Viktor
bronzérmes Rómában

A 87 KILOGRAMMOSOK BRONZMECCSÉN
Lőrincz Viktor 8:0-ra múlta felül olasz riválisát,
így megszerezte a magyar csapat harmadik érmét a római UWW-rangsorversenyen Rómában. A Matteo Pellicone-emlékversenyen
kötöttfogású megmérettetésén 14 ország, 105
birkózója képviselteti magát kötöttfogásban.

M ÁRKASZERVIZE
AZÁNOK
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6-53/
0
:
.
l
www.sp indelbau.hu
Te

Labdarúgás

HAZAI PÁLYÁN FOGADTUK A BAJNOKSÁG
második helyezettjét a Jászberényi FC csapatát. A mindig pikáns összecsapásnak ígérkező párharcnak most plusz különlegességet
adott, hogy G. Bíró Gergő a télen mostani
ellenfelünkhöz igazolt.
Ígéretesen indult a mérkőzés, de kevésbé látványosan folytatódott. Komoly taktikai harc
zajlott a pályán, sok test-test elleni küzdelemmel, ezáltal sok szabálytalansággal. A
félidőben gólnélküli döntetlen volt az állás,
bizakodtunk a jó folytatásban. Jött is a jó
folytatás, az 53. percben Damásdi egész hasonló szituációban, mint Gyöngyösön megverte egy az egyben védőjét, majd eltekerte
a labdát a hosszú felsőbe. 1:0
Az izgalmas második félidőben tartani tudtuk az előnyünket. Sajnos a 78. percben
mondhatni, hogy a semmiből, egy távoli
szabadrúgás után egyenlített a Jászberény. A
nagy erővel meglőtt labda a felsőlécről kíméletlenül csapódott a gólvonal mögé. Védhetetlen lövés volt… 1:1

Vízilabda

A HÉTVÉGÉN HAZAI KÖRNYEZETBEN fogadta férfi felnőtt csapatunk a Hódmezővásárhely csapatát. A mérkőzés előtti jelek
nem voltak túl kedvezőek, hiszen több játékosunk betegség miatt nem tudott jelen lenni az edzéseken és a mérkőzéses sem, ezért
utánpótlás serdülő csapatunk játékosai kaptak bizonyításra lehetőséget. A meccset jó
játékkal végig vezetve nyertük meg a bajnoki tabella negyedik helyen álló Hódmezővásárhely csapata ellen.
Eredmény:
Ceglédi VSE – HVSC 10:8
Utánpótlás mérkőzések eredménye:
Rusorán Péter 2007 gyermek bajnokság
Ceglédi VSE – YBL WPC II. 9:7
Ceglédi VSE – UVSE 4:21
Budapest Serdülő bajnokság
Oázis SC – Ceglédi VSE 8:6

Országos döntős ceglédiek

A CVSE DARTSOSAI KÖZÜL Nagy Richárd és
Varga József Zsolt vívta
ki a 2020 évi Liga szezonban az országos döntőben, a 128-as főtáblán
szereplés jogát. A szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett,
100 sportoló állt a táblák
elé az MDL 2020 országos döntőn március 14-én Budapesten. Az első döntőjük volt a ceglédi dartsosoknak, már
maga a részvétel is óriási siker, a harmadik
legnagyobb régióból sikerült indulási jogot

Egyre távolodik a Cápák
dobogós érme

A NŐI KÉZILABDA NB II. 15. fordulójában a
Vecsés vendégeként Üllőre látogatott a Ceglédi Kék Cápák felnőtt csapata. A Cegléd a
jelenlegi tabella második helyéért, a Vecsés
pedig a rossz sorozatuk utáni felzárkózásért
küzdött. Nem játszottak jól a Cápák, hibát
hibára halmoztak elöl is és hátul is és már öt
góllal is vezettek a hazaiak, amikor sikerült
megráznia magát a csapatnak és az ötvenedik percben két góllal átvették a vezetést.
Sajnos a javulás csak fellángolás maradt,
ugyanis a hajrát 8-1-re a Vecsés nyerte. Ezzel alighanem elszállt a második hely, de talán már az éremszerzés esélye is…
Eredmény: Vecsési SE – Ceglédi Kék Cápák 32 – 27 ( 14 – 12

A CEGLÉDI KÉK CÁPÁK ÖT KOROSZTÁLYA
hét bajnoki mérkőzést játszott hétvégén. A
felnőttek a tabella első otthonában léptek pályára. A házigazdák a szezon eddigi 13
meccsén csupán egy pontot veszítettek, azt
is éppen a Cápák tudták elcsenni tőlük. A jó
formában lévő Cegléd két pontért utazott
Csepelre és ennek megfelelően izgalmas és
látványos meccset játszottak a csapatok.
Kár, hogy a játékvezetők felfogása a hazai
pályának kedvezett, a kelleténél jobban támogatva az egyébként remekül játszó baj-
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szerezni az egész éves teljesítmény alapján.
Az országos döntőbe jutott játékosokat rangsorolták, Varga J. Zsolt a 62, Nagy Richárd
a 72. volt a listán.
Varga J. Zsolt a 128
között erőnyerő volt, a
64 között Izsák Gábor
(1. kiemelt) ellen lépett
pályára és 5:0 arányban
veszítette el a mérkőzését. Zsolt a 33. helyen
végzett.
Nagy Richárd a 128 között Bitter Norbert
(57) ellen lépett pályára és 5:0 arányban veszítette el a mérkőzést. Ricsi a 65. helyen
végzett. LUKÁCSI FERENC
nokjelöltet. Ezt a plusz terhet már nehezen
cipelték a ceglédiek, akik oroszlánként küzdöttek, de végül „csak” megszorongatni tudták a listavezetőt. Az eddig két vereséget elszenvedő ifi csapat is rangadót játszott. Az
egy vereséggel érkező Gyömrőt fogadták
Abonyban és a dobogóért vívott mérkőzésen
nagy különbséggel tudtak nyerni a Cápák. A
serdülők szintén Abonyban fogadták az
Alsónémedit, akik ellen könnyed győzelmet
szereztek. Az U14 korosztály Gyálon játszott két bajnoki mérkőzést, melyeken
mindkétszer alulmaradtak, az U12 pedig
Budapesten előbb kikapott a Nova
Kézisulitól, majd legyőzte a Sülysápot. PÉZSÉ
Felnőtt mérkőzés: Csepel DSE – Ceglédi Kék Cápák 30 – 28
Ifjúsági mérkőzés: Ceglédi Kék Cápák – Gyömrői KA 41 – 33
Serdülő mérkőzés: Ceglédi Kék Cápák – Alsónémedi SE 31 – 19
U14 mérkőzések: Kecskeméti Sportiskola – Kék Cápák 23 – 16
Aranyszarvas SE – Ceglédi Kék Cápák 36 – 14
U12 mérkőzések: Nova Kézisuli I. – Ceglédi Kék Cápák 19 – 15
Sülysáp SE – Ceglédi kék Cápák 9 – 20

Ceglédi KK SE vereség
az alsóházi rangadón

A FÉRFI KÉZILABDA NB I. VASÁRNAPI játéknapján a sereghajtó Dabas otthonában lépett
pályára a Ceglédi KK SE. A hazaiak nyertek, a Cegléd kieső helyre csúszott.
Eredmény: Dabasi KC VSE–Ceglédi KKSE 31–24 (18–9)
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Nagyszerű siker a
területi versenyen!

FEBRUÁR 27-ÉN BUDAPESTEN KERÜLT megrendezésre a Kelet-Magyarországi területi asztalitenisz verseny. Nagy volt a tét hiszen ahhoz,
hogy valaki a 32 fős országos bajnokságon indulhasson a lányoknál fel kellett jutni a főtáblára, a fiúknál a legjobb 12 között kellett végezni.
Dorka nagyszerűen kezdett csoportelsőként
jutott be a 16-os főtáblára. 8 közé szoros
végjátékokban 3:0-ra nyert szegedi ellenfelével szemben, majd könnyed játékkal ismét
sima győzelem egy nyírbátori lány ellen. A
végső győztes Szosznyák Emmától kapott ki,
aki az egész versenyen 2 játszmát vesztett.
A fiúknál nem volt egyszerű a helyzet. Tótin
Kristóf először nyírbátori kellemetlen stílusú ellenfelet vert meg 3:1-re majd a 2. kiemelttel találkozott ahol szintén 3:1 lett csak
oda. Végül 9-12 helyért szintén gödöllői játékossal találkozott ahol is 3:1 lett a végeredmény, így sikerült a bejutás az OB-ra.
Eredmények: Leány ifjúsági egyéni: 3. hely Ungureán Dorka
Fiú ifjúsági egyéni: 9-12. Tótin Kristóf

A TABELLA UTOLSÓ ELŐTTI HELYÉN LÉVŐ
Apagyot fogadta a Szuperinfo-CVSE asztalitenisz csapata február 21-én, ahol fontos volt
a győzelem hogy az „őszi szezont” 6. helyen

Összefogás Nagykőrösön

A SZÜLŐK ÉS JÁTÉKOSOK KÖZÖSSÉGI öszszefogásával újítja fel a Honfoglalók
Rugby Club az ifjúsági sporttelep öltözőit
és az épület közvetlen környezetét. – erről
a sportklub tájékoztatta a közvéleményt.
„Az általunk bérelt öreg öltözőépület már
nem felel meg a mai kor követelményeinek.
Ilyen feltételek mellett sok potenciális sportolót veszítünk el, nem tudunk (hazai és külföldi) vendégeket fogadni és cudar körülmények között vagyunk kénytelenek felkészülni a bajnokságokra.” – írta a klub vezetősége, és külön köszönetet mondanak a
szülőknek, játékosoknak, szurkolóknak, támogatóknak az anyagi feltételek biztosítá-

zárjuk. Összességében sima lett a végeredmény, de jóval szorosabb is lehetett volna.

Eredmény: NB I. Szuperinfó-CVSE I. - Apagy SE I. 10:4
Győztek: Zakar Kristóf 3, Gergye Zoltán 2, Nagy Sándor 2, Medvegy
Ákos 1, illetve Medvegy Á-Gergye Z. és a Zakar K.-Nagy S. párosok
NB III. 02.21. Szuperinfó- CVSE II. - Őrbottyán SE I. 15:3
Győztek: Tótin Kristóf 4, Török István 4, Ungureán Dorka 3, Bánfi Balázs 2 és a Tótin K.-Ungureán D. valamint a Török I.-Bánfi
B. párosok

sában nyújtott segítségükért. A beruházásra adományokat gyűjtenek március 15-31ig, melyet a szervezet részére történő utalással lehet megtenni.

