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edves Olvasó! Egy év kihagyás után a látogatók nagy örömére újra megrendezzük június utolsó hétvégéjén a Kőrösi
Möggyfesztivált, a már számtalan sok esemény helyszíneként szolgáló Cifrakertben. Mi több, idén egy ráadásnappal bővítjük a fesztivál programját. A célunk az, hogy
minden korosztály számára kínáljunk minőségi programot, így bízunk benne, hogy június utolsó hétvégéjén az
élmények mindenkire rátalálnak Nagykőrösön.
Kezdésként 2021. június 25-én este 20.00 órakor rögtön „berobbantja” a színpadot a Magna Cum Laude zenekar, folytatásként
pedig 21.30-tól Molnár Dezső zenekara, a Zengő együttes szórakoztatja a vendégeket a Zenepavilonnál.
A fesztivál második napján, 2021. június 26-án sem hagy alább a lendület. A gasztronómia szerelmesei már a reggeli órákban nekilátnak a
finomabbnál finomabb ételek elkészítésének, melyeket délben nem
más fog zsűrizni, mint a Konyhafőnök egykori versenyzője, a Vacsorakirály című műsor műsorvezetője, Sass Dani. A főzőversenyre nagyon sok szeretettel várjuk a családok, baráti társaságok, cégek és intézmények jelentkezését. A főzőverseny részletei és a jelentkezési lap
megtalálható a www.moggyfesztival.hu weboldalon.
Az egész napos rendezvényen számtalan előadó fokozza a fesztiváli
hangulatot, többek között fellép: Csocsesz, Delhusa Gjon és a Relevé
Táncegyüttes. Élő koncertekben sem lesz hiány a Möggyfesztiválon,
szombat délelőtt a gyermekeket Tompeti és barátai fogják szórakoztatni, délután élő koncertet ad Tóth Gabi, este pedig az Apostol együttes.
A koncertek mellett helyet kap még a programok között a fesztivál
szombati napján az élő möggyes szobor, a városnéző kisvonat, a vidámpark, a Hagyományőrző játékbirodalom, és az íjászat, ezzel is kedveskedve kicsiknek és nagyoknak.
Az esti órákban 19.30-tól kezdetét veszi a Múzeumok Éjszakája, az
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben bemutatásra kerülnek a „Kincsek a padlásról Nagykőrös régészeti múltja az évszázadok
tükrében” című időszaki kiállítás tárgyai. Emellett a látogatók részt vehetnek zseblámpás tárlatvezetésen, játszhatnak közös családi játékokkal és kipróbálhatják a Muzeális Gyűjtemény szabadulószobáját is.
2021-ben ráadásnappal tesszük még felejthetetlenebbé a Kőrösi
Möggyfesztivált. A rendezvény lezárásaként az utolsó napon 2021.
június 27-én 19.00 órakor a színház kedvelőinek kedveskedünk egy
Szabadtéri Színházzal a Cifrakertben, a Lili Bárónő című színdarabot tekinthetik meg Seregi Zoltán rendezésében két felvonásban. A darabot Pesti Művész Színház adja elő olyan híres színészekkel, mint Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Kalocsai Zsuzsa,
Sáfár Anikó, Borbáth Ottília, Virágh József, Gyurity István, Czető
Roland és Bodrogi Attila.
Sok szeretettel várunk minden kedves kikapcsolódni vágyó érdeklődőt
a VII. Kőrösi Möggyfesztiválra, Nagykőrösre!
Bővebb információ a rendezvényről: www.elmenyeknagykoroson.hu;
www.moggyyfesztival.hu; www.korosikultura.hu
JUHÁSZ NÁNDOR
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója
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Hírek

Trianon emléknap zászlóavatással
Országzászlót avattak június 4-én a
Trianoni diktátum emléknapján Cegléden a Kossuth téren.

Covid-járvány miatt csak idén, a
101 éves évfordulón tudtak megemlékezni helyben is a Trianoni
centenáriumra, arra a politikai
döntésre, amellyel Magyarország
a győztesek által ránk erőltetett
békéért cserébe területe, lakossága, gazdasága jelentős
részét elvesztette, ezzel nagy
számú honfitársunk került
más nemzetek uralma alá.
Az ünnepélyes zászlóavatáson
Földi László országgyűlési
képviselő mondott beszédet.
Mint beszédében fogalmazott:
„az országzászló nem az üres
kivagyiság, nem a melldöngető, két f-fel és egy y-nal írt
hazaffyasság megnyilvánulása. De legyünk büszkék az
ezeréves magyarságunkra és
az azt kifejező zászlóra. A magyar zászló legyen politikán, ideológián, szembenálláson,
külön érdeken felülemelkedő közös érték. Jel-

képe annak, hogy sokkal több minden köt
össze bennünket, mint ami szétválaszt.”
Dr. Csáky András polgármester az országzászló állítás hagyományának hátterét mutatta be. A polgármester elmondta: „A trianoni békéről elmondható, hogy erőszakos
diktátum volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra. Az idő kerekét
azonban nem tudjuk visszaforgatni, a békediktátumot nem tudjuk meg nem történté
tenni, a hatásait azonban tompitani igen. A
mi feladatunk, hogy bebizonyítsuk a világnak, hogy nekünk, magyaroknak határoktól függetlenül közös gyökereink vannak, melyek a legnagyobb vihar esetén is
megtartanak minket. A most
felavatott országzászló a
magyarok összetartozására
emlékeztet bennünket.”
Hánka Levente, a Református Nagytemplom lelkésze
és Szecsődi Péter, a Szent
Kereszt Római Katolikus
Templom plébánosa megáldotta az ünneplőket és az emlékművet. Az
ünnepi avatón a Református Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort.
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Városi pedagógusnap

Június 4-én a Ceglédi Tankerületi Központ Hidvégi Lajos termében köszöntötték
a Pedagógus nap alkalmából a tankerület iskoláinak tanárait, tanítóit, Június 6-án
pedig a ceglédi pedagógusokat köszöntötték a Kossuth Művelődési Központ
színháztermében a Városi Pedagógusnapi rendezvényen. Átadták Cegléd Város
Pedagógiai díjait, miniszteri elismerő okleveleket, díszokleveleket, pedagógus
szolgálati emlékérmeket és az év szakmai tanára díjat.
város rendezvényén beszédet
mondott dr. Csáky András polgármester, Fodor Gábor tankerületi igazgató és Földi László országgyűlési képviselő.
A polgármester beszédében így
fogalmazott: „A pedagógusok munkája talán
soha nem szólt ennyi küzdelemről, alkalmazkodó készségük, türelmük valószínűleg soha
nem állt ki annyi próbát, mint napjainkban.
Társadalmunk anomáliái, megoldatlan problémái megoldásra váró feladatként mindmind ott tornyosulnak pedagógusaink előtt.
A pedagógus lét azonban nem csupán munkát jelent, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot. Az örök értékek továbbadása, vagy ha úgy tetszik átmenekítése
a következő generációkra a legszebb vállalások egyike, amit ember tehet.”
Fodor Gábor tankerületi igazgató köszöntőjében kifejtette: „Nagyon más lett ez a tanév. Egy erőpróba, hogy ki
miként tudja
átkeretezni eddigi pedagógusi tevékenységét,
úgy
hogy megőrizze annak értékeit, és megtervezze annak – a digitá-

lis térben is működő – hatékonyságát.”
Földi László országgyűlési képviselő megköszönte a pedagógusok kitartását a rendkívüli időszak kihívásaiban: „Egy egész nemzedék fog újra és újra köszönettel visszagondolni mindazokra, akik 2020-ban és
2021-ben tanították, nem ismerve a lehetetlent. Gazdag nyelvünkben sincs rá megfelelő minőségű szó, hogy az egész nemzet nevében méltóképpen kifejezzem ezért a nagyrabecsülésem és a hálám.”
Apáczai Csere János-díj miniszteri kitüntetésben részesült az Emberi Erőforrások miniszterétől Téren Gizella Gyöngyi az
Ugyeri Tagóvoda tagintézmény-vezetője.
2021-ben „Cegléd Város Pedagógiai Díja”
kitüntetést kapott: Czigány Károlyné Szent
Kereszt katolikus Általános Iskola és Óvoda
Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda tagóvodavezető-helyettes óvodapedagógusa,
Etédiné Kovács Mária a Ceglédi Táncsics

Mihály Általános Iskola biológia-földrajz
szakos tanára, és Czinege Imrének a korábbi Bem József Műszaki Szakközépiskola és
Szakmunkásképző nyugalmazott igazgatója.
A Ceglédi Szakképzési Centrum az Év Ceglédi Szakmai Tanára díjat kapott Kovács
Piroska okleveles közgazdász, közgazdász-

a

Tankerületi Központ rendezvénye
online közvetítéssel kiegészítve és
a jutalmazottak, valamint a szereplők személyes jelenlétével zajlott.
Átadásra kerültek a kiváló pedagógus díjak, az innovatív pedagógus
díj, valamint a miniszteri oklevelek. A rendezvényen Földi László országgyűlési képviselő
mondott beszédet és Fodor Gábor tankerületi
igazgatóval együtt átadták a díjakat. A rendezvényen Neked írom a dalt címmel diák-rajz kiállítás is nyílt. A Ceglédi Tankerületi Központ
iskoláinak tanulói Presser Gábor (LGT) dalától inspirálva készítettek rajzokat, amely a tankerület előadótermében megtekinthető.
A Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetésben
részesült Balog Mónika (Sülysápi Móra
Ferenc Általános Iskola).
Nyugdíjba vonulása alkalmából pedagógus
szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült
Dr. Nagy Gáborné (Ceglédberceli Eötvös
József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola).
Ceglédi Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa elismerésben részesült: Benéné
Egedy Erika (Somogyi Imre Általános Iskola, Abony), Komjáti Zoltánné (Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola), Nyergesné Radnóti Hajnalka
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tanár a Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző
Iskola pedagógusa. A rendezvényen átadták
a nyugdíjas pedagógusoknak a díszokleveleket, illetve a pedagógus szolgálati emlékérmeket, és az önkormányzat elismerő okleveleit a kitüntetett pedagógusoknak.

(Weiner Leó AMI, Nagykőrös). A Ceglédi
Tankerületi Központ Innovatív pedagógusa
díjban részesült Gulyás Anita (Nagykőrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola).
Külön köszöntötték Andrási Istvánt (Abonyi
Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai és
Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános
Iskola), aki 2020-ban vonult nyugdíjba, ebből
az alkalomból Németh László–díjban részesült.
A Pedagógiai Új Dimenziói című pályázat
nyerteseit – Lesóné Kónya Mónika Éva
(PMPSZ Érdi Tagintézménye), Herbainé Szekeres Erika (PMPSZ Gödöllői Tagintézménye) is köszöntötték, valamint Antalné
Petrovics Erikát (Jászkarajenői Széchenyi
István Általános Iskola) 25 éves intézményvezetői munkájának elismeréseként.
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Sebességmérő kamera

HOSSZÚ TÁRGYALÁSSOROZAT UTÁN véglegessé vált, hogy sebességmérő kamera kerül
kihelyezésre a Kossuth Ferenc és a József
Attila utca kereszteződésébe. – jelentette be
a közösségi oldalán dr. Csáky András polgármester. „Június 3-án bejáráson – a szakemberek segítségével – jelöltük ki a kamera
végső helyét. Az áramszolgáltató „gyorsaságán” múlik, hogy mikor helyezik üzembe a
készüléket. Bízom benne, hogy legkésőbb a
szeptemberi iskolakezdésre működni fog a
sebességmérő.” – írta a polgármester, aki azt
is hozzátette „mit tud” a telepítendő kamera:
„minden olyan funkcióval rendelkezik,
amellyel a gyorshajtókat fülön lehet csípni
és meg lehet büntetni. Sebesség, időpont,
rendszám rögzítés, az adatokat pedig egy
központi helyre továbbítja a rendszer.”

1000 „lélekemelő” szív
a kórháznak

A TOLDY FERENC KÓRHÁZAT felajánlással
kereste meg május 18-án Fodor Gusztáv református lelkész a Tisza-tavi Keresztyén
Polgári Kör egyik alapítótagja.
2021 áprilisában indították útra a Nagykunságban az „Élet.Mentés.Másként.” című
programjukat. Ennek keretében tiszteletük
jeléül 1000 darab lélekemelő szívecskét adományoztak a kórház dolgozói részére, rajtuk
bátorító, bibliai idézetekkel. A szíveket az
Abaújvári Református Egyházközség Keresztyén Manufaktúrája készítette.

Virágpalánták
a szebb városért

TÖBB MINT 4000 TŐ VIRÁGPALÁNTÁT osztott
szét az önkormányzat az idei 131 igénylőnek. Társasházak, intézmények, családi házak kertjeit és balkonokat díszítenek majd a
színes virágok, egynyári palánták és balkonnövények. A város vezetése évek óta oszt
ingyenesen palántákat. A cél, hogy minél virágosabbak, mutatósabbak legyenek a ceglédi utcák, terek, előkertek.
Pozsonyi Edina főkertész elmondta: idén a
pályázókat úgy osztották be, hogy az osztály
idősávokban történjen, de társasházak esetén, ahol nagyon sok a jelentkező, oda ki is
szállították a palántákat. A programban
résztvevők már hagyományosan a Szebb, virágosabb Cegléd verseny keretein belül mutathatják majd meg, hogy mutatnak a palánták a gondozásukban. „A tavalyi évben megpróbáltuk azt is a járványhelyzetre való tekintettel, hogy vártunk fotókat a kertekről,
balkonokról és ez nagyon jól működött, ezért
szerintem idén is bevetjük ezt. Akinek van lehetősége, az készítsen fotót és juttassa el
hozzánk elektronikus formában, ahonnan
nem kapunk fényképet, oda pedig személyesen megyünk ki.” – tette hozzá a főkertész.

cegled.hu
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Átadták a bringapályát

JÚNIUS 1-JÉN HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK
Cegléden a Vörösmarty téren a bringás pumpapályát, amelyre az Aktív Magyarország Program keretében nyert támogatást az önkormányzat. A beruházás során egy 120 négyzetméternyi bringafelület került kialakításra 27,6 millió
forint értékben, amely felerészben állami, felerészben önkormányzati forrásból valósult meg.
A pálya biciklivel, rollerrel, gördeszkával is
használható, a használat szabályai szerint védőfelszerelésben, sisakkal.
A bringapálya létesítése az Újváros központjának számító Vörösmarty tér koncepciózus fejlesztésének része. Károly Ferenc a körzet önkormányzati képviselője így számolt be erről:
„Fontos feladatomnak érzem a körzetünk folyamatos és állandó fejlesztését, különös tekintettel a Vörösmarty tér, mint központi rész fejlesztését. Éppen ezért is szerveztünk már sok
sok programot, a zenés-táncos rendezvényektől
kezdve, a sport rendezvényeken át a gyermeknapi programokat is.
Büszke vagyok arra, hogy nem csak Cegléden,
de még a környező településeket figyelembe véve is elsők voltunk pl. a kültéri fittness park kialakításában is itt, most pedig a bringás pumpapark kialakításában is, nincs a környéken
ilyen közterületen! Óriási élmény azt mondják,
akik már kipróbálták a pályát!
Nagyon szépen fejlődik az Újváros ezen része
is, rengeteg játszóeszköz, fitness eszköz, hinták, maszókák, ping-pong asztalok, teqball
asztal, strandröplabda pálya, foci pálya,
csúszdák, KRESZ park színesítik ezt a területet! Tisztelettel kérek mindenkit, hogy vigyáz-

zanak magukra, vigyázzunk egymásra, a szabályokat tartsák be és a kötelező védőfelszerelésekkel használják az új pumpapályát is!”
– írta a képviselő.
Kővári Roland, aki 23 éve bmx-ezik versenyszerűen, kipróbálta a pályát, bmx-el, rollerrel és
gördeszkával is és megállapította, hogy a pálya
nemcsak nagyon jól sikerült, de hihetetlen népszerű a gyerekek körében is, viszont nagyon fontos lenne a szabályok betartása – elsőként a sisakhasználat – a balesetek elkerülése érdekében.
„Több tábla is jelzi a pálya használatára vonatkozó szabályokat, köztük a kötelező sisak
használatot. A gyerekek 3 napja használják a
pályát, de már most látható a fejlődésük, mind
stabilitásban, mind sebességben. Ez utóbbi, ha
megnövekszik a sérülés mértéke is egyenesen
arányosan növekszik egy-egy hiba esetén. Tisztelettel kérek minden szülőt, akinek a gyereke
rollerezni vagy bringázni megy, próbálják megoldani a védőfelszerelést a gyerekek számára a
saját érdekükben. Vigyázzunk magunkra és egymásra! Jó sportolást és sérülésmentes kikapcsolódást kívánok mindenkinek.”
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Pünkösdi vigadalom
az Ipartestületnél

A COVID JÁRVÁNY MIATTI INTÉZKEDÉSEK
feloldásának másnapján május 23-án pünkösdi borkóstolót tartottak a Cegléd és Térsége Ipartestületnél.
A kiszámíthatatlan időjárás végül kegyes
volt a résztvevőkhöz, akik szép számmal üldögéltek a hársfa alatt szép időben, egy pohár borral és hallgatták Kiss Attila Andor
nótaénekest, aki örökzöld slágereket adott
elő. A borokat a Tápió-Vin biztosította,
amelyekkel Kiss Attila borász irányításával
lehetett megismerkedni.
Az Ipartestület elnöke Spindelbauer Attila

EB Piknik
a Szabadság téren!

MIRE LAPUNK MEGJELENIK A KEDVES olvasók látni fogják,
hogy sikerült-e az
ötletgazdáknak
megvalósítani a rendezvényt. Lengyel
és magyar futballista
sporttársaink
nagy megmérettetés előtt állnak. Itt az
Európa-bajnokság. Lapzártánkkor a Ceglédi Sportcsarnok Kft és Kőházi Ádám
sportkoordinátor azon dolgozik, hogy

elmondta: nagyon várták az ipartestületi közösségek a rendezvényekre vonatkozó tilalom feloldását, ezért különösen izgultak a
borkóstoló szervezésekor is, de szerencsére
éjfélkor megjelent a Magyar Közlönyben a
rendelet, így meg tudták tartani a hangulatos
pünkösdi vigadalmat. A feloldás utáni első
nyitott rendezvényt követi június 6-án a kerti mulatság és batyusbál.

Újra fizetős a parkolás

MÁJUS 25-EI HATÁLLYAL CEGLÉD VÁROS
területén is újraindult a fizetőparkolók üzemeltetése, amelyek a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszokott módon és üzemidőben hétköznap 7:00 órától – 18:00 óráig üzemelnek. – tette közzé a Várvag Nonprofit
Kft. közleménye. Május 31-ig türelmi időszakot vezettek be a fizetőparkolókban. „A
veszélyhelyzetet megelőzően, 2020. évre
megvásárolt, és 2020. április 01-je után fel
nem használt éves bérletek érvényessége 5
hónappal, a 2020 november és december hónapra előre megvásárolt és fel nem használt
havi bérletek érvényessége 1-1 hónappal,
2021. június 01-től meghosszabbodik, mely
bérletek ingyenes elektronikus technikai
bérletek formájában kerülnek rögzítésre.” –
írta a közlemény.
már az elejétől együtt nézhessük a mecscseket a Szabadság tér egy ideiglenes, kis
lelátóján.
A szervezésbe a Ceglédi Elefántkölykök
Korsárlabda Klub is beszállt. A közösségi médiában megköszönték dr. Ferenczi
Norbert és Imregi
Tibor önkormányzati képviselők támogatását. Az ő
biztatásukra kérték
dr. Csáky András polgármester támogatását is az ügyhöz.
Hajrá Magyarország, hajrá
Lengyelország!
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Óvodai ballagások
– létszámlimittel

DR. CSÁKY ANDRÁS POLGÁRMESTER a közösségi oldalán jelentette be, hogy egy „kormányrendelet kimondja, hogy a ballagási
rendezvények 2021. május 25. napját követően megtarthatók a köznevelési intézmények nyitott – épületen kívüli – területein. A
rendezvény helyszínére történő belépést és a
ballagásra meghívható vendégek számát a
nevelési intézmény vezetője határozza meg.”
Cegléd Város Önkormányzata javaslatot fogalmazott meg az intézmények számára, miszerint: „városunkban egységesen, ballagó
csoportonként maximálisan 100 fő vehessen
részt a szabadtéri eseményen. Azt is javasoljuk, hogy amennyiben az adott intézményben
több csoport is ballag az idén, az egyes csoportok ballagása eltérő időpontban kerüljön
megrendezésre. A rendezvény alatt maszk viselése – a jogszabálynak megfelelően – kötelező.” – fogalmaz a polgármesteri közlemény.

Új üzemeltető a balatonszárszói tábornál

MÁJUS 31-ÉN HIVATALOSAN ÜZEMELTETÉSRE
átadásra került a balatonszárszói volt „úttörőtábor” a DunaTisza Közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. részére. A szerződés
szerint az elkövetkező években közel
100 millió forintot
kötelesek fordítani
a tábor felújítására.
A képeket elnézve
lesz mire költeni. –
tette közzé a hírt dr.
Csáky András polgármester. Arról is beszámolt, hogy megbeszélést folytattak Fekete
János balatonszárszói polgármesterrel a táborhoz vezető út használatával kapcsolatban, illetve a Balaton-part használatával
kapcsolatban is körvonalazódik a megoldás.

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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Megnyitott a Ceglédi
Gyógyfürdő

MÁJUS 29-ÉN – HOSSZÚ IDŐ UTÁN – megnyitotta kapuit a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont fedett része a Budai úton.
„Már nyitáskor sorban álltak az emberek,
akadt olyan is, aki már 9 órától várakozott,
hogy bemenjen. A hatályos rendelet értelmében, védettségi igazolvánnyal rendelkezők
léphetnek be, amit a pénztárnál ellenőriznek.
Gyereknap alkalmából a nyitási hétvégén a
14 év alatti gyerekek ingyen fürdőzhettek, ráadásul strandlabdával, vízipisztollyal és
egyéb ajándékokkal is kedveskedtek nekik. A
fürdőzők láthatóan nagyon élvezték a kikapcsolódást és egymás társaságát, a kicsik pedig önfeledten pancsoltak, labdáztak a medencékben.” – számolt be az iranycegled.hu.
A fedett részen a szaunarészleg felújítása,
bővítése miatt még nem áll készen a fogadásra, de hamarosan ezt is használatba lehet
venni. Június 5-én nyitott a szabadtéri rész
(az új medence kivételével), a Csúszdapark
pedig június 12-től várja a vendégeket.

Újra termelői piac az
Ordass közben

MÁJUS 21-ÉN HOSSZÚ IDŐ UTÁN újra termelői piacot tartott a Köz-Tét Egyesület. Pataki Edina vezetésével 2018 óta rendszeresen
tartanak helyi gazdák, kézművesek termékeinek vásárát az evangélikus templomnál, de
a járvány miatti korlátozások okán a ceglédieknek hónapokig nélkülözniük kellett a
hangulatos rendezvényt.
Most minden eddiginél több termelővel, kéz-

művessel és a hagyományok szerint élőzenével tartották meg a termelői piacot, ahová sok
ceglédi látogatott ki, megtelt az Ordass köz.
Pataki Edina szervező lapunknak a helyszínen elmondta: jó tapasztalatuk van az árusoknak, termékeiket sokan keresik, ezzel pedig az egyesület a helyi gazdaságot támogatja. De a minőségi és egyedi termékek
mellett a baráti kapcsolatok, közösségi élmény, családias hangulat miatt is szeretik a
termelői piacot mind a termelők, mind a vásárlók. A továbbiakban havonta tervezik
megrendezni a termelői piacot, minden hónap második péntekén.

Városi gyermeknap

A NYITÁS ÓTA AZ ELSŐ NAGYSZABÁSÚ városi
rendezvényre került sor május utolsó vasárnapján a Kossuth téren. A Gyermeknap minden szabadtéri programja védettségi kártya
nélkül volt látogatható. A gyermekek szabadon futkározhattak a „Pici Pöttyös piacon”,
ahol arcfestőt, édességeket, ajándéktárgyakat
és egyéb kézműves apróságokat vásárolhattak,
az arcfestő sátorban pedig mesehősökké varázsolták őket. A szervező Kossuth Művelődési
Központ késő délutánig várta a kicsiket és nagyokat és a város 6 különböző pontján „Katicabogaras Kalandozás” kvízjátékban is részt
vehettek a családok, összesen 463 kisgyerek
keresett katicát szerte a városban. Gyermeknapon egy különleges kiállítással is megajándékozták a gyerekeket: Dr. Farkas Pálné playmobil magángyűjteményéből épített mesebirodalom is megtekinthető volt a Szabadság téri,
egykori CIB Bank kirakatában!
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Pest megye már
önállóan pályázhat az
EU-támogatásokra

EZ ÉVTŐL PEST MEGYE ÖNÁLLÓAN pályázhat az európai uniós fejlesztési forrásokra.
Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: a Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest megyére jóval kedvezőbb európai uniós feltételek lesznek érvényesek a 2021-2027-es időszakban, és az
érintettek nagyságrendekkel nagyobb forráshoz juthatnak majd, mint valaha.
Az államtitkár kiemelte: Pest megyében 187
településen 18 járásban több mint 1,3 millió
ember él. Magyarország területének mintegy
7 százalékát foglalja el, s népességének körülbelül 12 százalékának ad otthont a megye.
A regisztrált vállalkozások száma több mint
230 ezer, ez az országban regisztrált vállalkozások 12,8 százaléka; a nonprofit szervezetek – amelyek számára szintén megnyílik a
pályázati lehetőség a 2021-2027-es időszakban – száma több mint 6300, ez az ország
összes nonprofit szervezetének 10 százaléka.
Vitályos Eszter azt mondta: bíznak benne,
hogy a Pest megyeiek számára óriási lehetőségeket fog biztosítani ez a „nyitás”, és a
2021-2027-es időszak „igazi sikertörténet”
lesz. MTI

Részleges
látogatási tilalom

MÁJUS 21-TŐL RÉSZLETES LÁTOGATÁSI tilalom lépett életbe a Toldy Ferenc Kórházban.
Nem Covid betegeket ellátó osztályokon lehetséges a látogatás látogatási időben, azzal
a feltétellel, hogy a beteget egy hozzátartozó látogathat és a látogatónak rendelkeznie
kell védettségi igazolással vagy a látogatást
megelőző 48 órán belüli negatív SARSCoV-2 PCR teszt eredménnyel. A látogatás
időtartama maximum egy óra lehet. A látogató az osztályon védőköpenyt, sebészi száj-

maszkot kap és kézfertőtlenítést követően
látogathatja meg a hozzátartozóját.
Az igazolt és gyanús Covid betegeket ellátó
osztályokon csak indokolt esetben engedélyezhető rendkívüli látogatás, az előző feltételekkel és maximum 15 percig. A Covid
osztályokra érkező látogató csak teljes védőfelszerelésben (FFP2, védőszemüveg
/pajzs, egyszerhasználatos gumikesztyű, hajháló és lábzsák, valamint overáll) léphet be
az osztály területére.
Az igazolt és gyanús Covid-betegeket ellátó
osztályokon ápolt betegeknek a hozzátartozók betegadatokkal felcímkézett (név, osztály, amennyiben tudja, a kórterem szám)
csomagot (tiszta ruha, személyes tárgyak,
ásványvíz, üdítőital) hagyhatnak az intézmény külső portáján. A szennyesként viszszaküldött kórházi ruházatot névvel és a fekvőbeteg osztály megjelölésével hetente két
alkalommal, hétfőnként és csütörtökönként
átvehetik a külső portán. Az intézmény teljes területén kötelező az orr-szájmaszk viselése és a 1,5 méteres biztonsági távolság betartása.
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Hősök napja

A HŐSÖK NAPJA ALKALMÁBÓL koszorúzták
meg május 28-án az I. és II. világháborús emlékművet Cegléd Város Önkormányzata nevében Dr. Csáky András polgármester, Hegedűs Ágota alpolgármester és helyi intézmények, szervezetek képviselői, akik a Kálvária
temetőben található Földváry Károly és Csutak Kálmán sírjánál is fejet hajtottak.

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

Esküvő 35 év után

A PANDÉMIA TÖBB MINT EGY ÉVE alatt sok negatív hír érte a közvéleményt, viszont eközben
az élet megy tovább és járványidőben is köttetnek házasságok… Május második hétvégéjén – még a nyitás kezdeti szakaszában - több
esküvő is zajlott a városban, de az egyik több
okból is külön figyelmet érdemelt.
Baán Katalin Cegléd-szerte ismert fotóművész, aki Szamosvári Józseffel harmincöt
(!) év együttélés után május 14-én kötött házasságot. Május 16-án a Közösségben Istennel gyülekezetben tettek házassági fogadalmat és kérték Isten áldását is a frigyükre.
- Tudom, hogy az összetartozásunk végleges, ezt
látom és érzem 35 év után. Mégis egyre inkább
úgy éreztem az utóbbi egy évben, hogy az ünnepélyes házasságkötéssel ezt meg kell erősítenünk
és Isten áldására is szükség van. Soha nem késő
újra egymás mellett dönteni. – mondta el az egyházi áldás után az „ifjú” feleség.

Hagyomány és tisztelet

A VÁROSALAPÍTÓK NAPJÁN EBBEN az évben is
elhelyezték az emlékezés koszorúit a ceglédi Városháza udvarán. A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 1968-ban érettségizett IV. c osztály képviselői május 11-én koszorúzták meg Velkey
Imre, Radványi Nagy József és Tóth-Czifra
Mihály tanárok emléktábláját. Hálával és tisztelettel emlékeznek meg minden évben róluk,
akiktől egy életre szóló útravalót kaptak, és akik
összetartó közösséggé formálták az „anonym”
diákokat. A 2016-ban avatott emléktábla dr. Bíró János ajándéka, aki az „iránytűt” valóban
messze hazájától is működteti. A tanárok iránti
tisztelet hagyománya és az osztálytársak egymás
iránti szeretete tovább él.GYÖRE ÉVA
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Ceglédi diákok programjai
az űrállomáson

A CEGLÉDI SZENT KERESZT KATOLIKUS Általános Iskola diákjai Huszár Hunor és
Frank Bence, az Európai Űrügynökség
(ESA) és az angol Raspberry Pi Foundation
által szervezett AstroPi Mission Zero nevű
kihíváson vett részt. Az általuk készített
egy-egy program május hónap során, a
Nemzetközi Űrállomáson fog lefutni, amelyet az űrállomáson levő asztronauták is figyelemmel kísérnek az világűrben.
Az AstroPi Mission Space Lab kihívásán
vett részt Szvoren Tibor és unokatestvére
Tugyi István. A megmérettetés négy fázisból
áll. Az első lépésben egy kísérlet ötletét kellett beküldeni, kivitelezési leírással angol
nyelven. 428 induló csapatból a második szakaszba 23 ország 398 csapata jutott be. Ők
lehetőséget kaptak, hogy a kísérletüket leprogramozzák. Ehhez minden csapat kapott
egy-egy olyan felszereltségű Raspberry Pi
számítógépet, mint amin majd a programjuk
futni fog az űrállomáson. A beküldött programok elbírálása után a fiúk bekerültek azon
232 csapat közzé, akik elnyerték a repülési
státuszt (harmadik fázis). Ez azt jelenti, hogy
a Tibor és István programja 3 órán keresztül
fog futni a Nemzetközi űrállomáson. A kísérlet időtartalma alatt adatokat gyűjtenek és
képeket készítenek a Földről. Magyarországról három csapat került be a verseny
ezen szakaszába. A negyedik fázisban az űrbéli kísérletről készített beszámoló alapján
rangsorolják majd a csapatokat.

Aranylemez

ARANYLEMEZ LETT FARKASHÁZI RÉKA és
zenekara a Tintanyúl „Igazi karácsony” című albuma. – ezt a ceglédi színész-énekesnő jelentette be a közösségi oldalán.
„Most már aranylemezünk is van! Köszönjük nektek! Szerintem nem is tudnánk eltitkolni, hogy milyen boldogok vagyunk. 15
éve ezen a napon indult útjára a zenekar.
Ennél szebb ajándékot, mint a mai nap nem
is kívánhattunk volna. Végre közönség előtt
zenélhettünk. Végre zenélhettünk. Annyi
mindenkinek tartozom köszönettel az elmúlt
15 évért.” – mondott köszönetet Farkasházi
Réka a kollégáknak, barátoknak.

Áldozatsegítés
a rendőrségen

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
és az Igazságügyi Minisztérium közötti
együttműködésnek köszönhetően a Ceglédi
Rendőrkapitányságon is rendszeresen tartanak majd fogadóórát a Kecskeméti Áldozatsegítő Központ munkatársai. A fogadóórák
célja a bűncselekmény vagy tulajdon elleni
szabálysértés áldozatainak minél szélesebb
körű tájékoztatása, igényeinek felmérése, és
annak megfelelő, mihamarabbi kezelése. Az
első fogadóórát június 7-én tartották a Kecskeméti Áldozatsegítő Központ munkatársai
a Ceglédi Rendőrkapitányság. Ezután minden második hét hétfőjén 12:30 és 15:30 közötti időintervallumban fogadják az érintetteket.
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Nagykőrösi fiatal az M1-en

CSANÁDI KRISTÓF MÁRCIUS VÉGÉN lett a
közszolgálati televízió hírcsatornáján, az
M1-en a Nemzeti Sporthíradó műsorvezetője, de már 2019. augusztusától az MTVAnál dolgozik, ahol az M1 és az M4 Sport
sportos hírtartalmainak gyártásában vett
részt. „Jól érzem magam a bőrömben, szeretem, amit csinálok. Fiatal vagyok, a pá-

lyám elején járok, nyilván nagyon sok mindent kell még tanulnom, de örülök, hogy itt
lehetek, és azzal foglalkozhatok, amit szeretek csinálni” – mondta el a nagykőrösi fiatalember, aki a nagykoros.hu-nak adott interjújában mesélt pályája eddigi legemlékezetesebb pillanatairól is.

Újra nagykőrösi vásár

M ÁJUS 30- ÁN VASÁRNAP ÚJRA ÉLVEZ HETTÉK az érdeklődők a nagykőrösi vásárt. Az Orbán-napi Országos Állat és
Kirakodó vásáron, kellemesen meleg
időben nézelődhettek, válogathattak a temérdek kínálat közül a vásárlók. A vásárban a különböző virágok, növények
kedvelői, a kisállat és a baromfi állatok
leendő tulajdonosai, az ételek szerelmesei és barkácsolás mesterei egyaránt bőséges kínálatokból vásárolhattak. Nagykőrösön évente 10 alkalommal rendeznek
országos vásárt.

Nagykőrösi Labdarúgó
Klubház átadó ünnepség!

MÁJUS 29-ÉN ADTÁK ÁT NAGYKŐRÖSÖN az
új Labdarúgó Klubházat. Dr. Czira Szabolcs
polgármester beszédében elmondta, hogy
úgy gondolja egy tartozás volt ez a beruházás, amit régen meg kellett volna építeni, hiszen az 1950-es években épült lelátó alatti
öltözők miatt már szégyenkezni kellett, azok
felett már eljárt az idő. A városvezető köszönetet mondott mindazoknak is, akik a be-

Püspökszentelés

PÜNKÖSDHÉTFŐN, MÁJUS 24-ÉN, Nagykőrösön került sor a Dunamelléki Református
Egyházkerület ünnepi püspökszentelésére.
Egyházvezetők, állami képviselők, a család
és a barátok, tisztelők szép számmal köszöntötték Balog Zoltán felszentelt püspököt. A Magyarországi Református Egyház
püspöki karának képviseletében Fekete
Károly debreceni püspök köszöntötte Balog
Zoltán püspököt. Az istentisztelet keretében
köszöntőt mondott Fabiny Tamás Magyar-

ruházás megvalósításában részt vállaltak.
A szalagátvágást követően a Nagykőrösi Old
Boys a Ferencváros Öregfiúk csapatával és az
Újpesti Legendákkal mérte össze az erejét egy
barátságos mérkőzés keretében. A délután harmadik meccse igazi gálamérkőzés volt a Fradi
öregfiúk csapata és a Dózsa legendái között.
Az eseményen a gyermekeket focihoz kapcsolódó játékok várták. Az utánpótlás sportolókat egyenpólókkal ajándékozták meg.
Dr. Czira Szabolcs polgármester a Nagykőrösi Old Boys csapatnak erre a napra készített egyenmezeket és szereléseket adott át.

országi Evangélikus Egyház elnök-püspöke,
Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek, valamint Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.
Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes is köszöntötte Balog Zoltánt.
A felszentelt püspököt az ünnepi istentiszteletnek otthont adó Nagykőrös polgármestereként Dr. Czira Szabolcs, a nagykőrösi református gyülekezet részéről Szabó Gábor
vezető lelkipásztor köszöntötte.
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Régi mesterségek emlékei
Abonyban

AZ ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely május 15én az országos közművelődési nyitónaphoz
csatlakozva tárta ki kapuit a látogatók előtt. A
szoljon.hu oldalon jelent meg interjú az intézmény munkatársával Jandácsik Pállal, aki elmondta: a szombati nyílt nap keretében szakköreikbe tekinthettek be az érdeklődők, de a
falumúzeumba is bárki ellátogathatott.
„A kiállítóhelyen a zárva tartás idején lebontották a rádiózás múltját bemutató időszaki tárlatot, melynek helyére az eredeti kiállítás emlékei kerültek vissza. A bejárathoz
közeli teremben így ismét az abonyi mezőgazdasági létformával ismerkedhetünk meg,
a helyszínen az állattenyésztés, a szőlőtermesztés és a bortermelés jellegzetes eszkö-

Népdalos könyv készül
Abonyban

ABONY VÁROS ÚJABB, HIÁNYPÓTLÓ, kulturális örökségvédelmi kiadványa készül el
2021-ben. Az Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző, Kulturális, Turisztikai Egyesület
Csányi Sándor elnök kezdeményezésével sikeres pályázatot nyújtott be prof. Dr. Kásler
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere
részére, melynek eredményeként megvalósulhat településünk első, saját népdalait tartalmazó kottáskönyve.

zeit mutatják be. Az épület felső szintjén a
régi mesterségeké a főszerep. Itt elsősorban
a kötélgyártás és a lószerszámkészítés eszközeit lehet megtekinteni, de felfedezhetünk
egykori konyhai emlékeket, disznóvágási
kellékeket is.” – számolt be Jandácsik Pál,
aki elmondta: az intézmény keddenként 9 és
13 óra, csütörtökönként 13 és 17 óra, míg
szombatonként szintén 9 és 13 óra között
várja a hagyományos mesterségek iránt érdeklődőket.
A kötet megjelenése 2021. második félévében várható, melynek eredményeként oktatási segédanyagként, helytörténeti emlékként
válik felhasználhatóvá és nem utolsó sorban
hatalmas emlék lesz mindazok számára, akik
e kötet megjelenésével újra hallhatják köztünk már nem lévő egykori rokonaik, barátaik énekhangját több évtized távlatából.
A kiadványban szerepelnek jelenleg is köztünk lévő énekeseink, akiknek helyi vonatkozású népdalait 2020-ban rögzítette Terék
József népzenekutató, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, a kiadvány szerkesztője (képünkön).

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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Hagyományőrző
kézműves vásár

MÁJUS 29-ÉN SZOMBATON ISMÉT megrendezésre került a Kutyakaparó csárdánál a már
hagyományossá váló kézműves vásár, a
kocséri önkormányzat támogatásával Tukacsné Horkai Ágnes szervezésében.
Az idei évben a hatályos rendelkezések miatt
elmaradtak a műsorok, de a betyárok most
sem lettek hűtlenek a rendezvényhez: szép
számmal eljöttek, hogy jelenlétükkel, áruikkal színesítsék a vásári forgatagot. Volt ostor
csapkodás, helyben sült tepertő, evés-ivás,
bicska vásár, házi sütemények, kürtős kalács,
hímzett terítők, bőrműveseken át sok minden.
Tiszteletét tette a találkozón „az ország leghí-

resebb és legügyesebb” kalaposa, a „Viszkis”
Ambrus Attilától vásárolhatták meg a kilátogatók saját kezűleg készült kézműves termékeit, Kalla Pál kádártól pedig a helyszínen
leshették el a hordókészítés mesterségét.

VÁRHATÓAN PÁR HÉTEN BELÜL MEGKEZDI
üzemelését az új, modern újszilvási uszoda.
– számolt be közösségi oldalán dr. Petrányi
Csaba polgármester a munkálatok utolsó
szakaszáról.
„Május elejétől a medencék és a vízforgató
rendszer fertőtlenítése és vízzel való feltöltése megtörtént,
most folyamatos
vizsgálatok és
felügyelet mellett folyik a kivitelezési próbaüzem. A medencék próbaüzeme
arra hivatott rámutatni, hogy a
létesítmény rendeltetésszerű
működése mellett kiderüljenek azok a hibák, melyek még
javításra szorulnak.
Nagy feladat volt az uszoda területén lévő kút
javítása is. Sajnálatos módon a kút
behomokolt, az első körben bruttó 5,5 millió
forintért elvégzett kompresszorozás, kameráztatás és fertőtlenítés nem vezetett eredményre. Eltűnt a szűrőkavics nagy része,

ezért újraszűrözésre, újrakavicsolásra volt
szükség, melyet a VIKUV AQUA munkatársai végeztek el bruttó 10,5 millió forintért,
eredményesen. A kút beüzemelésével megindul az uszoda valódi próbaüzeme, így a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg tudjuk kérni.
Emellett elkezdődött az épület magastetőjének építése, mely elkészülte után befejeződik az épület külső színezése is. A magastető
beépítésével további 400 négyzetméter hasznos
területtel fog rendelkezni az intézmény, ami később pályázati
támogatással
konferenciateremként, valamint fitnesz- és
konditeremként
fog funkcionálni
az Önkormányzat tervei szerint. A magastető
elkészültével a használatbavételi engedélyt is
meg tudjuk kérni a hatóságtól.
Mindezek után az uszoda ünnepélyes keretek
közötti átadására fogunk készülni, ahova szeretettel várunk minden újszilvási lakost, hogy
megismerjék ezt a csodás kis létesítményt.”
– zárta beszámolóját a polgármester.

Nyit az újszilvási uszoda

Hirdetés

Megalakult a Nemzedékek
az Alföld Kapujáért
Alapítvány

MÁJUS 27-ÉN AZ EÖTVÖS TÉREN a Városalapítók szobránál tartott sajtótájékoztató keretében jelentették be a Nemzedékek az Alföld Kapujáért Alapítvány megalakulását.
Az alapító Kalló Sándor, a Kuratórium elnöke Jung Gábor. A sajtótájékoztatón részt vett
Jákó Patrik kuratóriumi tag is.
A tájékoztató fő célja és üzenete az volt,
hogy partnereket keressenek a generációk
között párbeszédhez, melyhez online felületet is létrehoztak „Innovatív Digitális Kollégium” névvel.
Jung Gábor a helyszínen elmondta: Az alapítvány elsődleges célja az oktatással, sporttal, kultúrával és környezetvédelemmel kapcsolatos programok támogatása, szervezése,
valamint a környező települések fejlődését
segítő projektek megvalósítása. Szeretnék a
pandémiát követően az ifjúság közösségi életének újjáéledéséhez hozzájárulni, és programjaik és online tevékenység útján hidat teremteni a különböző generációk között.
Jákó Patrik matematika-történelem szakos
tanárnak tanul az ELTE-n. A kuratóriumi
tag szerint nagyon fontosak a személyes közösségi élmények, a digitális térben való létezés mellett.
„Az embert a Teremtő Isten közösségben
képzeli el kiteljesedni, erősödni. Ezért célunk, hogy a járványhelyzetből való teljes kilábalás után, újra tereket adjunk ezeknek a
közösségi együttléteknek, hogy tartalmasan
és hasznosan éljék meg azokat.” – hangzott
el a sajtótájékoztatón.
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Kökény Gábor
a DK képviselőjelöltje!

A PEST MEGYEI 12. VÁLASZTÓKERÜLETBEn
Kökény Gábor a Demokratikus Koalíció
képviselőjelöltje.
- Miért van szükség az előválasztásra?
- Az egyesült ellenzék a választókkal közösen előválasztáson fogja eldönteni, hogy ki
a legalkalmasabb jelölt a Fidesz-jelölttel
szemben, illetve azt, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt.
- Kérem mutassa be magát a választóknak!
- Kökény Gábor vagyok, a Demokratikus
Koalíció képviselőjelöltje.
Orvos feleségemmel és
gyermekeimmel Nagykőrösön élek,
ahol mezőgazdasági
vállalkozóként és önkormányzati
képviselőként
dolgozom. A jelöltséget azért vállaltam,
mert hiszek benne, hogy a következő miniszterelnök Dobrev Klára vezetésével egy
békés, európai Magyarországot építhetünk.
- Milyen kampánnyal készül az előválasztásra?
- Korábban a Ceglédi Tangazdaságban dolgoztam agrármérnökként, ezért ismerem a
ceglédi embereket és a település problémáit.
Úgy gondolom, hogy a képviselőség lényege a „képviselet”, ezért a következő időszakban szeretnék minél több emberrel találkozni, beszélgetni velük a megoldandó
feladatokról és minél szélesebb körben megismertetni a DK programját. Az előválasztás
megnyerése az első lépés a jelenlegi kormány leváltásához!
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CEGLÉDRŐL KÉSZÜLT FOTÓ IS SZEREPELT a legjobbak között a Pest megyei értékeink – Pest
megyei fotósok szemével fotópályázaton. Pest Megye Önkormányzata által szponzorált, a
Biatorbágyi Fotóklub Egyesület (BFE) által kiírt és lebonyolított Pest megyei értékeink –
Pest megyei fotósok szemével című fotópályázatra 67 pályázó nevezett 151 fotóval. A díjazottak oklevelet és összesen 600.000 forintnyi díjazást vehettek át.

Hihetetlen, de igaz!

NEMRÉGIBEN A KISUNOKÁMMAL elmentünk
meglátogatni Lindát, a szamarat, akiről régebben írtam már az újságban. Zalánnak
mondtam, hogy simogasd meg, nem bánt. Ő
félszegen
nyúlt a nagy
szamárhoz…
Közben a tanyából kijött
a
gazda:
ugyan ki háborgatja legelészés közben az ő
kedvenc jószágát. Mikor odaért
megismert:
Józsi bácsi, te vagy az?
Elmesélte, hogy jó volt, hogy hallgatott rám,
annak idején, amikor a cikket írtam. Ugyanis akkor nehezen lépkedett, be volt kötve a
lábszára, mert egy hatalmas fekély volt rajta. Akkor már két éve járt vele orvoshoz, de

semmi gyógyulás!
Én hallottam, hogy az állatpatikában lehet
kapni Kék Lukács nevű krémet, melyet a lovaknak használnak, ha kikezdte a hám a bőrét, vagy bármi nehezen gyógyuló sebre. A
gazda mikor mondtam neki nevetett, hogy
ne marháskodjak, majd
pont lónak
való krémmel keni a
lábát.
Aztán
pár
nap után nem
hagyta a gondolat nyugton
és elment az
állatpatikába,
vett krémet
és kenegetni
kezdte.
Most amikor meglátogattuk megmutatta a
lábszárát és fekélynek híre-hamva nem volt!
Hálásan megköszönte, hogy akkor szóltam
neki. Most mondom mindenkinek, hogy ha
ilyen jellegű baja van, kérdezze meg a patikust, hátha javasolja neki is.
JÓZSI BÁ’
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Interjú

Régi-új elnök a Ceglédi VSE élén

m

Május 14-én tisztújítást tartott a Ceglédi Vasutas Sportegyesület: egyhangú szavazással újabb öt évre kapott megbízást Horváth József, az egyesület elnöke. Az
elnökség tagjai is egy kivétellel változatlanul bizalmat kaptak. Az évtizedeken átívelő munkáját követően Bíró Sándor lemondott elnökségi tagságáról. A közgyűlés döntése szerint fia, Tamás tölti be a pozíciót a jövőben. Az 1935-ben alakult sportegyesület vezetőjével, Horváth Józseffel az előző ciklus sikereiről és a
jövőbeli tervekről beszélgettünk.
it tart az előző – ebből
több mint egy évet a
Covid-járvány
által
meghatározott – elnökségi ciklus sikerének?
- Az elmúlt öt év egyik
legnagyobb sikerének tartom, hogy sikerült
megőrizni az egyesület gazdálkodásának
pénzügyi biztonságát, továbbá minden esztendőben hazai és nemzetközi szinten jelentős sportsikereket értünk el. Mindezt úgy,
hogy több mint egy év ebből az időszakból
a pandémia korlátozásai alatt telt el, valamint rendkívül fontos versenyek maradtak
el. Legjobb példa erre – amely örömmel és
büszkeséggel töltött el mindannyiunkat –
Ungvári Attila, aki a Ceglédi VSE színeiben
vívta ki a tokiói olimpián való részvételt!
Utánpótlásban is nagyon komoly sikereket
könyvelhettünk el: 2020-ban a birkózó- és a
cselgáncs szakosztály is az első három helyezett között végzett az országos ranglistán. A CVSE évről-évre országunk 20 legeredményesebb sportegyesülete között végez, ezen belül a 10 legsikeresebb vidéki
sportegyesület között, ami – talán mondani
sem kell – mekkora dicsőség!
Gazdasági oldalról az elmúlt öt esztendő arról szólt, hogy továbbfejlesztettük – a taoforrás felhasználásával – létesítményeinket.
A Malomtó szélen elkészült a „kis lelátó”,
új fűthető centerpálya, két füves edzőpálya

– kiváló lehetőséget biztosítva – a felnőtt- és
utánpótlássport számára. Az uszodánál is
nagyívű fejlesztések történtek. Átadtuk a
CVSE-panziót, ahol az edzőtáborozó sportolókon túl a városunkba látogató vendégeknek is jó színvonalú szálláslehetőséget
tudunk biztosítani. Az itt realizált bevétellel
a strandként is funkcionáló uszoda fenntartását, működtetését, szépítését, fejlesztését
próbáljuk biztosítani. Nagy előrelépés ez,
hiszen az uszoda működtetéséhez – országunkban egyedülálló módon – legalábbis
eddig, senkitől nem kaptunk támogatást!
Reméljük ez a jövőben változni fog. Fontos
elmondani, hogy Magyarország Kormánya
által a pandémia alatt biztosított bérkiegészítés, az uszoda dolgozói és az edzők részére, nagyon nagy segítség volt ebben a nehéz időszakban.

A teljes képhez tartozik, hogy Cegléd Város
Önkormányzata minden évben sporttámogatásban részesítette egyesületünk szakosztályait – az utóbbi két évben – kissé emelve a
támogatás összegét – amit köszönettel fogadunk!
- Huszonnégy éve van a CVSE élén. Milyen
tervei vannak még, amit meg szeretne valósítani?
- Tervek mindig fogalmazódnak. A sok-sok
apró fejlesztés mellett nagyobb volumenű,
megvalósítandó elképzelések is körvonalazódnak. Amit biztosan megvalósítunk, az a
vízfelület bővítése az uszodában. Ez egy új,
25x11 méteres úszó- és tanmedence építését
jelenti. A Malomtó szélen pedig a vendéglelátó építésével és területének rendezésével
tennénk fel a koronát sportlétesítményeink
fejlesztésére!
Egyelőre még csak a vágyak kategóriájába
tartozik az egyesületi adminisztráció mellett
több szakosztálynak is otthont adó, zsinagóga felújítása, hasznosításának újragondolása.
Felmerült már a holokauszt-múzeum,
könyvtár, hangverseny- vagy kiállítóterem
funkció is, de konkrét tervek még nincsenek.
Nem zárkózunk el az át-, illetve eladás elől
sem, ha az, az épület történelméhez, funkciójához méltó, kulturális feladatot szolgálna
a jövőben. Természetesen alapfeltétel, hogy
otthonra találjanak az ökölvívók, a fitkidesek, az asztaliteniszezők és az adminisztrációban dolgozó csapatunk. Ehhez széleskörű, közös gondolkodásra van szükség.
Terveim között szerepel a Malomtó szélen
az atlétikapálya és egy kollégium építése,
melyekre jó esély mutatkozik, Ez szolgálhatná – akár nemzetközi – edzőtáboroztatások megvalósítását, az ezekből szerzett bevételekből segíthetnénk az ott sportoló négy
szakosztály – labdarúgás, cselgáncs, birkózás, atlétika – működését, továbbá a sporttelep állagmegóvását.
- Hogyan értékeli eddigi elnöki tevékenységét, visszatekintve a kezdetekre?
- 24 évvel ezelőtt, amikor elnöknek megválasztottak, elégedett lettem volna azzal is,
ha a nagy elődök által megteremtett sportegyesületet stabil gazdasági helyzetbe hozva és a tradícióit megőrizve működünk,
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amíg lehet. Álmomban nem gondoltam volna, hogy részese lehetek a Ceglédi VSE reneszánszának. Mert az elmúlt időszakban
túlzás nélkül állíthatom, hogy infrastruktúrában évszázados lemaradást pótoltunk be.
Hihetetlen siker, hogy újjáépítettük az egyesületünknél is idősebb létesítményeinket: az
1933-ban épül uszodát és az 1926-ban létrehozott Malomtó széli sporttelepet. Mindezeket, miként a világraszóló sporteredményeket – felnőtt és utánpótlás szinten elért
olimpiai ezüstérmek, helyezések, ifjúsági
olimpiai arany, bronz, világ- és Európa-bajnoki arany, ezüst és bronzérmek, helyezések – nem érhettük volna el Magyarország
Kormánya támogatása elsősorban Taoprogramja nélkül! Köszönettel tartozunk,
tartozom Cegléd Város Önkormányzata
mindenkori képviselő-testületének, minden
önzetlen (Tao) támogatójának, edzőjének,
sportolójának, az ő családjaiknak, régi és jelenlegi elnökségi, vezetőségi tagjának! Nélkülük nem valósult volna meg a fent ismertetett eredmények töredéke sem!

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.

28

Lelkiismeretlen
nevelőszülő

A CEGLÉDI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG vádat emelt
egy nő ellen, aki súlyosan veszélyeztette egy
nála elhelyezett gyermek fejlődését. A vádirat szerint az elkövető nő nevelőszülő volt,
akinél még 2017. áprilisában helyezték el a
csecsemőkorú sértettet Abonyban. A nő a
gyermek bölcsődei ellátása során a gondozók kérései ellenére nem adott megfelelő
méretű és az évszakhoz – hideg időjárás esetén sem – igazodó ruházatot a gyermekre,
emellett rendszeresen ápolatlanul és mosdatlanul adta be az intézménybe. Nem biztosította a speciális fejlesztést sem a gyermeknek Cegléden, pedig fedezték volna az utazási költségeit. A nő emellett a gyermeket
rendszeresen úgy fenyítette meg, hogy őt a
csuklóinál fogva az ágyának rácsaihoz kikötötte, amely nyomot is hagyott a kicsi csuklóján. Végül egy gyámhivatali vizsgálatban
a nő magatartására fény derült és 2020 márciusában a gyermeket más nevelőszülőnél
helyezték el. A Ceglédi Járási Ügyészség
kiskorú veszélyetetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette miatt emelt
vádat az elkövetővel szemben.

az árokba borult. A felborult autót, egy piros
Suzuki Ignis-t vezető 81 éves férfi sofőr a
helyszínen meghalt, a másik járműben két
ember utazott, ők nem sérültek meg.
A mentők, rendőrök, tűzoltók több autóval érkeztek a helyszínre és a tűzoltók kiszabadították a járműből az idős férfit és bár mentőhelikoptert is kihívtak, de az már nem ereszkedett
le, mert a sérült a helyszínen életét vesztette. A
helyszínen tartózkodott a másik autó sofőrje,
aki elmondta, a férfi nagy sebességgel előzött
éppen, amikor az autójuknak ütközött, majd
megelőzve őket az árokba pördült és a feje tetején állt meg. A műszaki mentés és helyszínelés ideje alatt az utat a rendőrök teljes
szélességeben lezárták, a 311-es útra Cegléd
felől a 4-es útnál nem lehetett ráhajtani.

ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI
május 24-én délután Törtelen, a Ceglédi
úton. A gépkocsiban két ember utazott, akit
a mentők a tűzoltók kiérkezése előtt kórházba szállítottak. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járművet,
majd biztosították a helyszínt.

Halálos baleset Újszilvásnál

HALÁLOS KIMENETELŰ BALESET TÖRTÉNT
június 1-jén kora délután a 311-es út 22-es
kilométerszelvényénél Cegléd és Tápiószőlős között, ahol egy autó a megelőzött
másik járműnek ütközött, majd előzés után

ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT egy személygépkocsi május 29-én a kora délutáni
órákban a 311-es főút 24-es kilométerénél,
Cegléd közelében. A gépkocsiban egyedül a
sofőr utazott, aki önerejéből elhagyta az autót. A nagykátai hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd
biztosították a helyszínt.
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI május 30-án délután Cegléden, az Örkényi úton. A
gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki a
roncsba szorult. A ceglédi hivatásos tűzoltók a
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Tűzesetek

roncsba rekedt embert kisegítették, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze
június 3-án délután Kocsér és Kőröstetétlen
között. Az összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók
áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatta lapunkat Csámpai Attila, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

TŰZ KELETKEZETT EGY FŰRÉSZÜZEM porkamrájában
május 12-én délután Csemőn, a Pesti úton. A tűzoltók kiérkezése előtt az ott
dolgozók megkezdték a lángok oltását. A ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a
porkamrát, a még izzó és
égő részeket eloltották, majd
biztosították a helyszínt.
LÁNGRA KAPOTT A NYÁRFAERDŐ aljnövényzete május 29-én délelőtt Cegléd külterületén. A tűz tanyákat, mezőgazdasági létesítményeket veszélyeztetett. A tüzet a ceglédi
és a szolnoki hivatásos tűzoltók oltották el,
majd vizsgálták át a közel tizenöt hektáros
területet. A tűzoltók munkáját a Pest megyei
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. – tájékoztatott Csámpai Attila, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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Árnyoldal

Hangágyúk Cegléd határában

láírásgyűjtéssel egybekötött demonstrációt szervezett Zimonyi
Zita a Törteli út elején lévő áruház parkolójába május 24-én
Pünkösdhétfőn: a mintegy 15
résztvevő a hangágyúk alkalmazása ellen tüntettek. „Sok éve „háborítatlanul” csendháborítást követ el egy, vagy több
földművelő paraszt Cegléd lakóinak kárára
– tavasztól őszig folyamatosan hajnaltól késő estig. Robbanásra riadni minden reggel, a
riadalomtól szapora szívverés mellett hoszszú időn át remegni, egészségromboló hatású. Nincs senkinek joga ahhoz, hogy hazug
indokokra hivatkozva, az embereket tévhitekben tartva, alattomosan – a névtelenség
mögé bújva – egy közösséget feszültség
alatt tartva csendháborítást kövessen el büntetlenül! NEM KÉRÜNK AZ AGRESZSZÍV, ÖNKÉNYES ÉBRESZTŐBŐL,
MAJD MINDENKI ELDÖNTI, HOGY
MIKOR ÉS HOGYAN AKAR ÉBREDNI!” – írta Zimonyi Zita a gyűlésre felhívó
üzenetében. A folytatásban hozzáteszi: 2020
őszén Földi László országgyűlési képviselőhöz fordultak 20 aláírással, hogy terjesszen
elő törvényjavaslatot az ügyben, mert ez a
jelenség máshol is megtalálható Magyarországon, nyaraló-övezeteket néptelenít el
országszerte, és megkeseríti az emberek életét. Idén május 20-án pedig csendháborítás
okán feljelentést tettek a Ceglédi Rendőrkapitányságon is. A tiltakozás szervezője azt is
kilátásba helyezte, hogy május 28-án újra feljelentést tesznek, és ha nem lesz változás ezután „figyelemfelkeltő demonstrációt szerveznek a média bevonásával”.
A történet előzménye, hogy még tavaly decemberben László Ágnes önkormányzati
képviselő, akinek területén a legtöbben panaszkodnak a hangágyúk használatára a

Czigle frakció vezetőjével, Fehér Istvánnal
közösen javaslatot terjesztettek elő a
zajszintcsökkentő önkormányzati rendelkezés kiadására, amit a testület áprilisra halasztott. Dr. Csáky András polgármester
azonban április 22-ei határozatában úgy
döntött, hogy nem alkot rendeletet és nem
tesz javaslatot sem a képviselőtestületnek a
helyi környezet- és természet védelméről
szóló 2/2003. (I. 30.) Ök. rendelet kiegészítésére, zaj- és rezgésvédelem szabályozása
ügyében. „Figyelemmel Agócs Gábor zajés rezgésvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakértő
2021. április 6-án kelt véleményére, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal 2020.
december 31-én kelt állásfoglalására és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020.
szeptember 7-én kelt tájékoztatására.”
A hangágyú a szántóföldi és gyümölcsös növények védelmét szolgálja a madarak elriasztásával. A hanghatással történő növényvédelem évszázadok óta bevett eljárás a gazdáknál és Cegléden is nagyon régóta alkalmazzák a karbid, vagy gázágyúkat. A módszer egy mezővárosban korábban nem váltott ki felháborodást, mert a vidéki életmódhoz szokott emberek elfogadták a szüksé-

gességét a termés védelme érdekében. Azt,
hogy miért éppen most vetődhetett fel ez a
probléma és van-e megoldás, ezt kérdeztük
Klément György szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági vállalkozótól, önkormányzati képviselőtől.
- A hang a szántóföldi növénytermesztőktől
származik, akik a házi(!) galamboktól így
próbálják megmenteni a napraforgó és kukoricatermést Cegléd határához közel, a 4-es
út másik oldalán. Birtokvédelem címén ehhez joguk van, és ezt helyi rendelettel nem
lehet felülírni. sajnálatos, hogy a galambok
tönkreteszik a munkájukat. Ezévben különösen nehéz dolguk van, mert ilyen mértékű
talán még soha nem volt a „galambtámadás”, ezzel együtt a durrogtatás is gyakoribb
és talán ez az oka annak, hogy most a lakosság jobban felfigyelt a jelenségre. Az a tapasztalatom, hogy a régóta itt élők már megszokták ezt a hangot, de az új beköltözők
számára ijesztő lehet a kora reggeli vagy éjszakai ágyúzás. Az is felmerült, hogy miért
akkor ágyúznak, amikor a lakosság még pihenni szeretne. Hát azért mert a galambok és
a seregélyek is éjszaka és kora hajnalban jelennek meg, tehát ekkor kell elűzni őket.
- A tiltakozók felvetették a korszerűbb módsze-
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rek alkalmazását is. Erről mi a véleménye?
- Valóban vannak az emberi fül számára
nem annyira sértő módszerek is, például rövidhullámú, vagy ultrahangos elemmel vagy
akkumulátorral működő madárriasztók. Én
magam is alkalmazok ilyet a Bedében lévő
cseresznye- és meggyültetvényeken. Azok
azonban – ismereteim szerint – csak kisebb
területen alkalmazhatók hatékonyan. A legősibb, legbiztosabb módszer és a gazdák
rendelkezésére álló lehetőség a gázágyú.
Sajnos, bár valóban a korszerűbb módszerek
lennének az igazi megoldás, kevés lehetőségük van a gazdáknak beruházni a korszerűbb rendszerek beszerzésébe. Jómagam a
szőlőmben úgy oldottam meg a madárvédelmet, hogy egy 10 méteres rúdra egy kiterített
szárnyú sas figuráját erősítettem fel és a madárijesztő valóban működött, elriasztotta a
madarakat.
A lakosok pihenéshez való joga és a gazdák
termésük védelméhez való joga között valóban ellentét feszül, amit nehéz feloldani, ha
a felek erre nem mutatnak hajlandóságot.
Cegléden ennek már hagyománya van, elég
az Ugyerben lakott terület közelében vadászókra vagy a trágyaszag ügy évek óta fennálló megoldatlanságára gondolni.
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Kerékpárút építés fakivágásokkal

a

Május középén megkezdődött a 441-es úton Cegléd és Nagykőrös között a régóta várt kerékpárút építése. A kerékpárút megvalósítása több ütemben fog zajlani, a munkálatokat a Dinnyéshalom dűlőtől Nyársapát irányába eső szakasszal
kezdik. A lakosság körében felháborodást keltett, hogy a Kőrösi úton a nyomvonalba eső hatalmas fák kivágásra kerültek.

leendő kerékpárút egy szakasza a
KRESZ park oldalán halad majd
a Déli útig és kanyarodik az Alszegi út felé. Nem csak a Kőrösi
úton, hanem a Déli úton is több
fát érint tehát a nyomvonal.
A vágások megkezdése előtt május közepén dr.
Csáky András polgármester egyeztetésre hívta a
kerékpárút tervezőinek és kivitelezőinek képviselőit. A ceglédi polgármester elmondta: az engedélyeket már 8 éve véglegesítették, tehát
2014-ben született meg a nyomvonal, arról pedig nincs adat, hogy a nyomvonal kapcsán helyszíni bejárás történt volna.
„Idén május elején helyszíni bejárást kezdeményeztem az épülő kerékpárút tervei alapján kivágásra jelölt fák kapcsán, melynek célja olyan nyomvonal módosítási lehetőségek
megvizsgálása, melyek a lehető legkevesebb
fa kivágásával járnak. Nyomvonal módosítás
esetén az új terv költségei (mely több millió
forint) önkormányzatunkat terhelné. Az engedélyeztetési eljárás bizonytalan határidőre
eltolná a kivitelezést, így továbbra is életve-

szélyes lenne kerékpáron közlekedni a 441es úton. A kivitelező ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a meglévő fákat megóvják,
ahol lehet olyan kisebb változtatások eszközölésével is, amely nem jár az építési engedély módosításával és nem jár többletköltséggel.”– mondta el a polgármester és hozzátette: a Gerje híd és az Újvárosi temető közötti szakaszról viszont sikerült 14 db, néhány éves fát az ellenkező oldalra telepíteni.

Virágpalánta „erdő”
Csemőben

MEGÉRKEZTEK A MEGRENDELT EGYNYÁRI
virágaink – összesen 18 000 tő palántát fogunk az elkövetkező napokban kiültetni a
közterületeinkre. – számolt be dr. Lakos
Roland csemői polgármester.
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13. Nyugis Találkozó

„Emlékeink a legnagyobb paradicsom, ahonnan nem űzhetnek ki bennünket!”
Madách Imre

oldog mosoly, ölelő karok, derű és jókedv jellemezte azokat a nyugdíjasokat, akik el tudtunk menni
a 13. Nyugis Találkozóra a
Déllő u. 2-be, Dr. Farkas
Józsefék, azaz Kalocsai Ágnes
tanárnő invitálására.
A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola
és Óvoda (és jogelőd intézményei) pedagógusai közül a nyugdíjasok száma 38. Sajnos
csak 23-an tudtunk részt venni a találkozón.
Ismét kegyeleti visszaemlékezéssel és egy
küldöttség temetői koszorúzásával kezdődött az emlékezés: Milus Mária és Tóth
János hunyt el a közelmúltban. Isten nyugosztalja őket!
Mások igazoltan maradtak távol, így csak
23-an meséltek utóbbi két évük (a pandémia
miatt a tavalyi összejövetel elmaradt) élettörténetéről. Ebben az unokák, a betegségek,
a tartalmas élettevékenységek – a sok-sok
fénykép szerepelt többnyire.
„Régóta fiatal” nyugdíjasok találkoznak itt
2009 óta, de nem maradnak el a „fiatal”
nyugdíjasok sem. A legidősebb, s egyben a
korelnök Vörösvárszky Ottó a 87 évével. Isten éltesse Őt is!
A korban utána következő pedagógustársunk mottója:

Fotó: Kisfaludi István

„Halogatom a meghalást,
szeretnék még élni,
bármelyik nap utolsó lehet,
de jövőre is ugyanitt, Veletek!”
Elhangzott egy másik humoros megjegyzés
is: „a korommal nem foglalkozom, az a kéményseprők dolga!”
Az egyik nyugdíjasnő így idézte fel fiúunokája óhaját: „Mama, ha megnövök, csak te
leszel a feleségem!”
A derű és kacaj közepette meglepetésszerűen toppant be közénk a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda jelenlegi
igazgatónője, Sági Anikó. Mindenkit személy szerint megajándékozott egy borítékkal, melyben egy kedves tanulói rajz és egy
idézet rejlett:
„Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a
hit szerint,
aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét,
aki tanító, tanítson,
aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson,
aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben,
aki elöljáró, legyen gondos,
aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest.”
(Róm. 12, 6-8.)
S végül: a következő találkozást is bizakodva, reménykedve várjuk!
FÖLDI LÁSZLÓNÉ
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PIMI sikerek Békéscsabán

Féling Színház Kulturális Egyesület 2010 áprilisában alakult,
mint a békéscsabai színházi élet
egyik meghatározó színfoltja,
melynek szakmai céljai a többi
között művészeti, közművelődési programok szervezése, bonyolítása.
Mindezekből fakadóan is június 5-én, szombaton, Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központ, Panoráma termében került
megrendezésre az V. Józsa Mihály Békés
megyei Vers- és Prózamondó Fesztivál.
Azt azért gyorsan hozzá teszem, hogy nem
minden előzmény nélküli módon, hiszen az
eredeti 2020 októberi dátum többszöri változtatások után rögzült. A ma embere számára napjainkban ez végül is nem meglepő, hiszen a pandémia korszak minden „ajándékát”, „élményét” szenvedi el az ország,
amelynek, következményei szinte napról
napra állítják új helyzet elé mindazokat, akik
terveznek, vagy megvalósítani igyekeznek
programokat kiváltképp, ha az a művészet
valamennyi megnyilvánulási formáját érintik.
Így, az iróniát is beleértve, volt ideje a jelentkezőknek alaposan felkészülni a megmérettetésre. Azt is tudom, hogy az online-módban
működtetett versenyek mellett nekünk – mármint versmondóknak - nagy és várva várt él-

mény volt a személyes megmérettetés valósága. Összemérni tudásunkat más iskolák
vagy alkotóműhelyek képviselőivel. Ezért is
köszönet a verseny valamennyi résztvevőinek, különösképpen iskolánk a Patkós Irma
Művészeti Iskola tanulóinak, akik nem csak
résztvevői, de iskolánknak és városunknak is
sikeres képviselői voltak szorgalmukkal, teljesítményükkel e fesztiválon.
Száz szónak is egy a vége! Békéscsabán a
Józsa Mihály Versmondó Fesztiválról elhoztunk úgyszólván mindent! Felnőtt kategória
Sárik Dani III. Ifjúsági kategória Horváth
Bence I., Gólicz Gréta Külön-díj, Balog
Zsolt II., helyezett, Kiss Adrián pedig emléklapot kapott. Hajrá PIMI! FARKASHÁZI
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A híd

A híd olyan mesterséges műszaki építmény, amely természeti akadályok leküzdését szolgálja. Számtalan rendeltetése és fajtája van. Cegléden fontos
feladata van az Ugyeri hídnak, amely
nemcsak egy masszívan megépített
műtárgy, hanem más jelentés-tartalmat is megtestesít. Dr. Túri Józseffel
városunk díszpolgárával beszélgettem.

h

onnan jött az ötlet a híd és közvetlen környezetének évenkénti
rendbetételére?
- Én úgy gondolom, hogy ahol
élünk, ott a természeti és épített
környezetért mi magunk, a lakók is felelősek vagyunk. Ez
egy jól felfogott egyéni és közösségi érdek,
aminek önkéntes munkában is meg kell nyilvánulnia. Mi a hídhoz közel lakunk, és nap,
mint nap áthaladunk rajta. Ilyenkor jó érzés
látni, hogy két kezünk munkájával a híd környezete rendezett, a szerkezete tiszta, átfestett. Tapasztalatom szerint az önzetlenül végzett munka másoknak is példaértékű, és követésre méltó. Hadd mondjak egy igen egyszerű példát! Tavaly a Gerje partján a Városvédő és Szépítő Egyesület gyümölcsfasort telepített, aminek a családom és én is tagja vagyok. Egyik nap nagy meglepetéssel láttuk, –
a mai napig nem tudjuk ki, vagy kik – minden fát meglocsoltak. Mi ez, ha nem egy szép
példa az összefogásra, a környezetünkért?!
- Mióta végzik ezt a hasznos munkát?
- Már több mint egy évtizede. Mint említettem, a Városvédők Egyesületének tagjai vagyunk, és szinte önként kínálkozott az alkalom a híd, – a mi hidunk – és környékének
rendbetételére, amiben családunk apraja-

nagyja résztvesz az egyesület néhány tagjával együtt. Ez mindenkor jó levegőn végzett,
jó hangulatú, közösségi sikert adó megmozdulásunk. Szívesen említek egy városvédős
szemléletre jellemző példát. Közzé tettük
mikor megyünk a hídhoz dolgozni. Egyik tagunk – Kovács József volt városi főkertész –,
ezt megtudva, még az előző nap délutánján
fűkaszával levágta a füvet, és a gyomot.
Mint mondani szokás, önként és dalolva!
- Ha már a hídról beszélünk, ejtsünk néhány szót a Gerjéről is!
- Jelenleg a Gerje eliszaposodó, benne szenynyezett, pangó vízzel. Az én gyerekkoromban
szívesen fürödtünk a vízben, amiben sokfajta
halat, kagylókat is láthattunk. Lehet, kevesen
tudják, de tervbe vették a Duna-Tisza csatorna
megépítését, aminek egyik szakaszát a Gerje
adta volna, kimélyítve, kiszélesítve. Kár, hogy
nem valósult meg! Sajnos, napjainkban a
Gerje még nem egy rekreációs terület, ami vízi sportoknak, horgászoknak is helyet adna.
- Visszatérve magához a hídhoz! Mit jelent
Önöknek?
- Többet, sokkal többet, mint egy kis hidat,
amit időről-időre rendbe teszünk. Erőltetett belemagyarázás nélkül, egyfajta jelkép is. Egy
összekötő kapocs azok között, akik nem csak
szavakban, de tettekben is tesznek a környezetünk megóvása, szépítése érdekében. A várost
járva, számtalan szép példát lehet látni, hogy a
lakók a saját épületük környékén kis kerteket
hoznak létre, mindenki örömére. Röviden
szólva a híd számunkra megtestesült valósága
annak, amit a Városvédő és Szépítő Egyesület
tűzött a zászlajára „Együtt a városért”!
KOCSIS ISTVÁN
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Tudomány

Mi lesz veled diófa?

z Agroinform Kiadó ügyvezetőjének, Bolyki Bencének köszönhetően egy kérdőív készült, tudakolva a
dióburok-fúrólégy fertőzöttséget az
országban. Közel ötezer válasz érkezett. Bár a felmérés nem reprezentatív, mégis átfogó képet kaptunk az invazív
kártevőnek a hazai diófákon, dióültetvényeken
gyorsan jelentkező pusztításáról.
„A nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagolites
completa) gyors térnyerését jelzi, hogy a kártételét a 67 %-ban csak 2017-2020 közti években észlelték. Mára már gyakorlatilag az egész
országban tömegesen jelen van a kártevő. Még
a Békés megyéből érkező válaszok túlnyomó
többsége is tömeges kártételt jelzett. Mindöszsze két megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megye számított
kevésbé fertőzöttnek. Az előbbiben a válaszadók 43, utóbbiban 36%-a jelzett vissza nem
tömeges, csak szórványos károkat. Ez azután már a dióbél piaci áraiban is tükröződött.
A hiányos tapasztalatoknak is
köszönhető, hogy a válaszadók
10%-a tanácstalan. 41%-uk a lehullott termés folyamatos összeszedésével igyekszik menteni,
ami menthető. Amennyiben ugyanis a buroktól
időben megszabadítjuk a csonthéjas termést, a
dióbél kisebb eséllyel károsodik. A válaszadók
25%-a a pusztítás mértékét látva, lemond a termésről, ők a diófákat csak árnyékadó faként
megtartják a kertjükben! Hatékony ellenszer a
kártevő ellen – és a permetezéssel való megbarátkozás lesz, bár a válaszadóknak csak 15%-a
választaná a permetezést, 9 %-nyian viszont a
diófák kivágását tervezik, pedig megjelent egy
szakcsoport, amelyik bio módszert is talált. Ellenkező esetben folytatódik a junglandocidium?
– ami hagyta kivágni, s elpusztítani az öreg dió-

fák nagy részét - egy ostoba parlamenti határozat alapján a ’90-es évek elején?
A kérdőívre, mint megtudtam, zömmel néhány
diófával rendelkezők válaszoltak; s csak 8%-a
érkezett olyan személyektől, akik 10-nél több
diófával rendelkeznek. Még ez utóbbiaknál is
csupán 35%-os volt azok aránya, akik a vegyszeres védekezést választanák. Igaz, 10 méternél magasabbra növő diófák esetében csakis
gépi úton, rendszeres alkalmazással (vegetációban akár háromszori alkalommal) és pontos
időzítéssel lehet a védekezés sikeres. Sokan a
lehulló levelek és termések összegyűjtésével
és megsemmisítésével védekeznek, de nem ritka a ponyvatakarás vagy baromfik tartása a fák
alatt, hogy a lárvák ne kerüljenek a talajba.
Rovarcsapdát a fúrólégy monitorozásához
csak a nagyobb ültetvények
26%-a alkalmazza.
Így a legnagyobb hazai dióültetvények az új kártevő hatására
nem tűnnek el, de a kiskertekből azonban könnyen eltűnhet a
termést hozó diófa.
A dióburok fúrólégy évi egynemzedékes faj, obligát diapauzával, a nyugalmi állapot a környezeti tényezőktől függetlenül
jön létre és örökletesen meghatározott. Ez a diapauza minimum egy, de egyes
egyedeknél két vagy több évig is elhúzódhat.
Báb alakban telel a talaj felső rétegében. Az
imágók, zömmel július elejétől augusztus végéig repülnek, ennek megfelelően 50 napig is
csapdázhatók. A kontakt szerek közül hatásosak
a piretroidok, a felszívódók közül megfelelő
gyérítő hatással bírnak a neonikotinoidok.
A tények mellett szólni kell az érzelmekről, a
hagyományainkról is. A nemzedékeken átívelő
diófát eleink az unokáiknak ültették. Most rajtunk múlik, mit hagyunk e téren is a következő
nemzedékekre…
ESDÉ
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Képekben

Pókbangós réttől a kertig

gy tűnik, mintha az idén a pókbangók jobban érezték volna
magukat mindhárom ceglédi
termőhelyen, főleg a Csíkosszélen. A tél számukra megfelelő volt, a néhány napos fagyos idő nem ártott a gumóknak: erős tövek
virítottak. És a csapadék élesztő hatása végre
kicsalta az orchideát, sőt „pörge virágú” alakforma is megjelent (3. kép). A pókbangók kíséretében mindig jelentkezik a pacsirtafű. Az
idén annyira élvezte ez a kedves vadvirág az
időjárást, hogy szinte kerti virággá válhatott.
A kertemben jobban járt a későn virágzó almafám, talán lesz mit szedni, mert különben
siralmas képet mutatnak a gyümölcsfák. Olvasom a Kert Szőlőben, hogy a csonthéjasok
mindegyike is károsodott a komisz fagyoktól.
Azért a természet tud kegyes is lenni. Az árPacsirtafű

Máris kinyílt
vacsalánok, görvények és más virágos egyedek csak-csak kacérkodtak a poszméhekkel
és a fadarazsakkal. Legalább ezeket láthattam
a virágokban, de vadméheket alig. Viszont,
amire rég nem volt példa, a csigák szaporodását a csapadékos idő elősegítette. Akár, ha
Almafám nyiladozik
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FISH
HUNTE

R

Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel,
így 0-24 órában, non-stop a
horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!
Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200
Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu

Webáruház: www.fishhunter.hu

tudta volna becsukni a szemét „csiga-biga
úr”, még úgyis talált volna harsogóan friss
hajtásokat. Ha éppen nem esett, megint megérte az aszfaltot mellőzni…
SZABÓ SÁNDOR
Árvacsalán méhcsalogató
Nézelődő csiga
A lepellevelek eltérők

Kövér pókbangó tő
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História

Ez történt Cegléden 100 éve 15.

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.

„LYRA” ZENEEGYESÜLET február hó 5-én nagyszabású farsangi
zártkörű műsoros táncmulatságot rendez, budapesti zeneakadémiai művésznők közreműködésével. A mulatság nagysikerűnek ígérkezik. Meghívók a napokba lesznek
kibocsátva.” (Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 4-ik szám. Vasárnap, január 23. 1. o.).
„Csodaest Czegléden. Vasárnap és hétfőn
páratlan műélvezetben lesz része a czeglédi
közönségnek. Rex Mester, Európaszerte ismert szuggeráló művész tartja a Vigadó
nagytermében szuggeszciós estélyét. Rex
Mester, aki az egész ország nagyobb városaiban megfordult, itt is bámulatba
ejtő kísérletet fog bemutatni. Elképzelhetetlen kisértetekkel valóság-

gal elbűvöli a közönséget. A médiumokkal,
akik a közönség köréből kerülnek ki, érdekfeszítő kisérleteket mutat be. Kutyává,
macskává, öreg vagy fiatal emberré, részeggé változtatja át a médiumokat. Rex Mester
előadása czeglédiek szenzációja, miért is
felhívjuk a figyelmét mindenkinek, hogy a
rendkívüli előadást el ne mulassza megnézni. Jegyek már elővételben kaphatók Gere
Lukács úr cukrászdájában.” (Czegléd, 1921.
Czeglédi Kisgazda 4-ik szám. Vasárnap, január 23. 2. o.).
„SZÉKELYORSZÁG CÍMEN LAJOS Dénes író
ismeretterjesztő darabot írt a budapesti
Uránia színház számára, hol azt elő is adták nagy sikerrel. A darab felolvasását
mozgó és vetített képek kisérik. Ennek bemutatását nálunk az Urániában március 2án rendezi a Székely-Szövetség. De már
előre is felhívjuk a közönség figyelmét erre az egyetlen bemutatóra.” (Czegléd,
1921. Czeglédi Kisgazda 5-ik szám. Vasárnap, január 30. 2. o.).
„A VÁROSI MÚZEUM VEZETŐSÉGE elhatározta, hogy a Kreith-féle múzeumnak Kossuth-vonatkozású tárgyait

megveszi a múzeum számára s a vételárat társadalmi gyűjtésből hozza össze. E célból felhívja a város összes tehetősebb polgárait,
hogy adományaikkal támogassák a szép szándék kivitelében. A múzeum a vétel által tökéletességében és teljességében olyan fokot ér
el, hogy az országban nem lesz párja s arra
minden czeglédi ember jogos büszkeséggel
tekinthet. Városunk kultúrájának áldoz, aki
méltányolja a nemes célt. Adományokat dr.
D. Sándor ügyvéd és S. József tanár fogadnak
el s azokat nyilvánosan nyugtázzuk.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 8-ik
szám. Vasárnap, február 20. 1. o.).
„VASÚTI FORGALOM. MINT ÉRTESÜLTÜNK a
közel jövőben szombaton is fognak közlekedni a vonatok. A szombati forgalom viszszaállítását több oldalról hathatósan sürgetik.” (Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 9ik szám. Vasárnap, február 27. 1. o.).
„ÚJ FÉNYKÉPÉSZETI MŰTEREM. Az Angyal- és
Kéz-utca sarkán levő Tiszavölgyi-féle házban
Ruzicska és Halmi cég alatt egy teljesen modernül berendezett fényképező-műterem nyílt meg.
A minden fajtájú jó fényképek előállításán kívül
legnagyobb igyekezettel arra fog törekedni e
műterem, hogy olyan fényképnagyitásokat állítson elő egyszínben és olajfestékkel színezve,
hogy senkinek se legyen többé oka nagyított
fényképet a házaló vigécektől rendelni.”
(Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda 12-ik szám.
Vasárnap, március 20. 2. o.).
„ZENEAUTOMATA ÉS EGY FÉRFIÖLTÖNY jutányos áron eladó Rákóczi-ut Molnár-féle vendéglő.” (Czegléd, 1921. Czeglédi Kisgazda
13-ik szám. Vasárnap, március 27. 5. o.).
Összeállította: BORDÁS-GIESZ ISTVÁN
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Könyv

Reményi Tibor: Mi marad?

A CEGLÉDI SZÁRMAZÁSÚ MÉRNÖK-ÍRÓ
2019-ben megjelent új kötete híven tükrözi
a szerző nagyívű gondolkodásmódját, tágas
világlátását. Nem idegen tőle, hogy egymástól távol eső élethelyzetek és tudományterületek között teremtsen ‒ olykor
meglepő
‒
kapcsolódást.
Ebben a könnyben is a könynyed lírától a
mély filozófiai
eszmefuttatásokig
szinte minden típusú írás megtalálható. A szülőföld
szeretete, 20. századi drámai családtörténetek, távoli
világok
és emberi sorsok,
személyes
fájdalmak
és
gyász,
örök vágyak
és remények leírásának rapszódia-szerű lüktetésével találkozik az
olvasó, miközben
önmaga is keresi az
érvényes választ a
címadó kérdésre: milyen múlhatatlan érték,
szellemi örökség marad „belőlünk” arasznyi
földi életünk után.
Szépirodalmi színvonalú, üdítő, elgondolkodtató és izgalmas olvasmány.
A szép kiállítású, 172 oldalas könyv a
Tourinform ceglédi boltjában vásárolható
meg, illetve a megrendelhető a szerzőtől a
tibor.remenyi@gmail.com címen, vagy a
+36-20-2321937 telefonszámon. Ára: 2000
forint.

t
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Alkotók

Varázslat a könyvtárban

alált kincsek” láthatóak júniusban a
Ceglédi Városi Könyvtárban. Gondoltam, benézek és hagyom, hogy
hassanak rám az ott kiállított alkotások. Már a kirakatban virágcsendéletek fogadtak és belépve tündérek
és jótékony démonok „röpködtek” a
fejem felett. Persze valójában nem röpködtek, csak a képzeletemben. Így, felfüggesztve különleges hatással voltak rám.
De hogyan kerültek össze a szobrok, az érmék és a festmények? Dr. Farkas Pál vetette
fel, hogy a könyvtár kirakatablakai kínálkoznak képek megmutatására, így szeretné, ha
gyűjteménye a városban járó emberek számára is láthatóvá válna. Ekkor jött az ötlet,
hogy jó lenne térbeli művészeti alkotásokat is
kiállítani a virágcsendéletek mellé. A választás a szomszéd város, Albertirsa két művészének alkotásaira esett: Gérné Mezősi Aranka szobrász és művésztanár „szobor-grafikáira”, valamint Várhelyi György szobrász- és
éremművész szobraira, kisplasztikáira.
Amikor a látogató elindul, hogy sorban végignézze a kiállított művészeti alkotásokat,
egy kicsit küzd a bőség zavarával, hiszen a
nagyobb szobroktól a kisebbekig, a hagyományos ábrázolásoktól az absztraktig, min-

denfélével találkozhatunk. Az alapanyagok
kavalkádja is elbűvöli a szemlélődőt, hiszen
az egyszerű kőtömbtől, a fafaragásokon át,
a nemes bronz éremalapanyagokig jutunk el
és a karzatról és lámpatestekről „lerepülő”,
légiesen könnyed szobrokig.
A nagyobb szobrok Várhelyi György munkái, a kisebbek, Gérné Mezősi Aranka drótvázra felépített szobrai újrahasznosított
anyagokból készülnek, zsugorított alumíniumból, drótvászonból, szövetből, bronzlemezből. A patinás bevonat adja meg a szobrocskák varázslatosan ódon megjelenését.
Mint kiderült, sokan az internetről másolják
Aranka munkáit, de ezért a művész nem ha-

Nagykőrösi cukrászda a döntőben

AZ EGY CSEPP FIGYELEM ALAPÍTVÁNY a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete szakmai támogatásával idén 10. alkalommal rendezi meg a Magyarország
Cukormentes Tortája versenyt. Az öt döntős között a
nagykőrösi Vanília & Gelarto Cukrászda is szerepel Erdei nimfa nevű tortájával. A cukrászda 2019-ben az Év
fagylaltja verseny ezüstérmese, 2020-ban pedig az
Országtorta versenyen lett második Fenséges fügés manna nevű kreációjával.

Fotók: Juhász István
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A hét mûtárgya
Szobor-grafika

ragszik, sőt, maga is tart foglalkozásokat,
bevonva másokat is az alkotás örömébe. A
művésznő vallomása szerint a Kínát és
Indiát is megjárt szobrai a mozgást jelenítik meg.
Várhelyi
György érméi is széles spektrumban engednek közel művészi
világához,
munkásságához. Számomra
a legszívhezszólóbb a régi iskoláról mesélő
sorozat, mely kívülről az udvari gémes kúttal és belülről a
régi szenes kályhával emlékezik egy eltűnt világról.
A könyvtárban kiállított 200
művészeti munka rendezése a
Ceglédi Városi Könyvtár kollektívájának köszönhető, a festmények mellé illesztett versek
kiválasztása és kihelyezése,
mind az ő szorgos munkájuk és
szakmai hozzáértésük eredménye.
A festmények, szobrok, plakettek eddig is ott voltak a könyvtárban, a könyvekben, kiadványokban. Hát most eleven valóságukban, a térben is velünk
vannak. KM

GÉRNÉ MEZŐSI ARANKA „szobor-grafikái”
láthatóak a Ceglédi Városi Könyvtárban, június hónapban.
Nehéz a választás közülük, de legyen ez a
többi közt is
légies
nőalak,

könnyed fátyolba belesimulva. A fotón úgy tűnik, mintha a lépcső felett suhanna a
nőalak, felfelé a magasba. A
mozdulat is elegáns, fennkölt, de a drapéria libbenése méltón övezi az alakot.
Az alapanyag is könnyed,
de mégsem annyira, hogy
egy fátyol esését, hullámzását könnyedén visszaadná. Ehhez kell a művész
beleérzése,
ügyessége – összefoglalva művészete.
Aranka szobrai több hazai és külföldi kiállításon is
szerepeltek: Olaszországban,
Svédországban, Franciaországban, Indiában. Hogyan jutott idáig
a művész? Elsősorban az iskolai
végzettség az, ami jó, erős alapot
adott, Pécsen végzett a Művészeti
Egyetemen, majd a fa szerelmeseként
fából faragott szobrokat, aztán Nívó-díjas
művésztanárként, újrahasznosított anyagokat, szobrokat kreált és most ezek a szobrocskák repkednek a könyvtárban, mindanynyiunk örömére. Köszönjük Aranka! KM
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Közlekedj
okosan!

címet egy két évadot (1974,
1976) megélt régi televíziós animációs sorozat is viselte, amelyben a Kutya igyekszik a közlekedés szabályaira, valamint annak betartására a Cicát megtanítani. 34 rész készült belőle, gyerekkoromban láttam őket, most pedig újra néztem néhány epizódot. Ajánlom mindenkinek, játékos, de egyben tanulságos a mai generáció
számára is.
A Kerék rovatban igyekszem fontos és
hasznos tartalommal felhívni a figyelmet a
közlekedést érintő dolgokra. Kezdjük az alapoktól: véleményem szerint nincs, biciklis,
motorkerékpáros, autós, kamionos stb. ember, hanem közlekedő ember van. Abban az
értelemben igen, hogy a legtöbb közlekedő
használ valamilyen eszközt a helyváltoztatásra. Kivéve a gyalogosokat. Maradjunk is
náluk, ugyanis azt sokan elfelejtik a járművezetés során, hogy mielőtt azt használni
kezdték, gyalogosként közelítették meg
adott esetben például reggel a személygépkocsijukat. Ezért is elszomorító megtapasztalni – sajnos egyre gyakrabban – a közlekedés során az agresszív járművezetőket.
De visszatérve a gyalogos közlekedésre: a
jelzőlámpa nélküli zebrákon való áthaladás
kultúrája szerencsére pozitív irányban változott az évek során. Ritka, amikor nem adják
meg az elsőbbséget az autósok, de azért előfordul. Autósként mindig körültekintően és
figyelmesen közelítem meg a gyalogátkelőhelyeket, persze ettől függetlenül érhetnek
meglepetések. Ilyen például, amikor az öntudatos gyalogos hirtelen és ellentmondást
nem tűrően „ugrik” a zebrára, demonstrálva
ezzel a járművezető számára, hogy ott mindenképpen ő az úr. A magam részéről fordított esetben ilyet nem kockáztatok meg.
Egyébként a jó és dinamikus közlekedéshez

fontos az összhang a zebrán a gyalogos és
járművezető között.
Ha már jármű és zebra: a kerékpárosok csak
akkor haladhatnak át kerékpározva a gyalogátkelőhelyen, ha ott sárga útburkolati jel
is fel van festve. Ellenkező esetben gyalogosként, a kerékpárt tolva kell átkelni a zebrán. Sokan ezt félreértelmezik – pedig ezt a
bicikliseknek illene tudni –, hiszen nagyon
veszélyes, ha egyszer csak átszáguld a semmiből a zebrán.
A gyalogosoknak nemcsak az átkelőhelyen van elsőbbsége, hanem például a balra vagy jobbra kanyarodó járművel szemben szintén. Sajnos, ezt a szabályt nem feltétlenül tartják be a gépjárművezetők. Az
viszont már udvariasság kérdése, hogy az
autóban ülve, egy kereszteződéshez érve,
ahol például egy elsőbbségadás tábla miatt
kell lassítanom, ott nincs elsőbbsége a
jobbról vagy balról érkező gyalogosnak.
Ezt ajánlom figyelmébe azoknak, akik ezt
nem így tudják. Tapasztaltam ilyet, amikor
a Táncsics utcán haladtam és lassítottam,
hogy a Rákóczi úton áthaladva tovább
menjek a kollégium felé, akkor egy balról
jövő gyalogos került a guruló autóm elé.
Figyelmeztettem, hogy itt nincs elsőbbsége, de természetesen ő volt megsértődve.
Itt kiemelném azt a fontos szabályt, hogy a
közlekedési szabályok „nem ismerete”,
senkit sem jogosít fel arra, hogy szabálytalanul közlekedjen. (Természetesen vannak,
akik az ismeretek birtokában sem tarják be
KRESZ-t, de ez már más kérdés.) A későbbiekben szeretnék több ilyen témát kiemelni, de addig is várom az olvasók észrevételeit a Ceglédi és a Dél-Pest Megyei
Panoráma olvasóitól. Vigyázzunk egymásra, közlekedjünk figyelmesen és figyeljünk
a másik közlekedőre!
NYÍRI TIBOR
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Program

Kincsek Pest megyéből

JÚNIUS 19-ÉN NAGYSZABÁSÚ RÉGÉSZETI kiállítás nyílik Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek
Pest megyében címmel a
Ferenczy Múzeumban. Lapunkban többször adtunk
hírt a M4-es út építéséhez
kapcsolódó régészeti feltárások eredményeiről, a leletek
most megtekinthetők lesznek a
kiállításon, köztük egy avar kislány
mellboglár párja és az albertirsai avarkori temető más kiemelkedő leletei is.
2017-ben a Ferenczy Múzeumi Centrum
munkatársai megelőző feltárást végeztek

Albertirsán az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalán, ahol egy 76 sírból álló avar kori
temetőrészlet került elő. Az ásatások során
majdnem 30 önkéntes és hivatásszerű fémkeresős segítette a múzeum munkáját.
A temető késő avar kori részének egyik kiemelkedően gazdag temetkezése egy
4,5–5,5 év körüli kislány sírja,
akit egy pár gyöngycsüngős
fülkarika mellett egy tojással,
több mint 60 darabos, rendkívül változatos színű és formájú, több soros gyöngy
nyaklánccal, valamint a képen látható mellboglár párral
engedtek végső útjára. A mellboglárok valamilyen felső ruházatot, feltehetően köpenyt fogtak össze. Ez
a tárgytípus kizárólag nők, illetve leánygyermekek sírjaiból kerül elő.
JÁSZBERÉNYI MÓNIKA – Ferenczy Múzeumi Centrum

Június 11-én az Albertirsai Gyógyvizű Fürdő
újra megnyitja kapuit!

AMIT A NYITÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES: A hatályos rendeletek értelmében az Albertirsai
Gyógyvizű Fürdő védettségi igazolvánnyal látogatható. Tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyelete alatt léphet be.
Ez a korlátozás nekünk is nagyon
új, ezért kérjük, hogy segítsék kollégáink munkáját a beléptetésnél.
Mi mindent megteszünk a zökkenőmentes működésért.
- Az éjszakai fürdőzés június 11től kezdődik, így péntek-szombat
23 órakor zárunk.
- Az EB közvetítéseket medencében ülve, kivetítőn élvezhetik a
kedves Vendégek
Nyitva tartás: június 11. – szeptember 5. között:
Hétfőtől vasárnapig: 9:00 – 19:00
óra.
A reggeli úszásra 7 és 9 óra között
van lehetőség.
Szeretettel várjuk vendégeinket!
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Éremeső aranyban, ezüstben

s

Éremesőben volt része ceglédi utánpótlás focicsapatainknak a hétvégén.
Az MLSZ Regionális Bajnokság Dél-keleti csoportjában U19-ben bajnok,
U17-ben pedig ezüstérmes lett a CVSE
korosztályos csapata.

zombaton, a záró fordulóban igazi
futballünnepben lehetett része játékosnak, szülőnek, szurkolónak,
hiszen a Zsengellér Gyula Sportcentrum centerpályáján játszott,
nyert, majd hatalmasat ünnepelt ez
a két korosztály. Párját ritkító, 5-0-ás szolnoki győzelme után pedig az is eldőlt, hogy
az MLSZ Kiemelt Bajnokság Dél-keleti
csoportjában az U13-as csapatunk is ezüstérmet szerzett! Örömre ad okot az is, hogy
több mint 60 gyermek vett részt a vasárnapi
Bozsik fesztiválon.

HAZAI PÁLYÁN ZÁRHATTA A CVSE FELNŐTT
labdarúgó csapata a 2020/2021-es bajnoki
idényt az ellen a Tállya ellen, akik ellen bár
jók voltak a korábbi eredményeink, tarthattunk, hiszen a harmadosztályú tagságukért
szálltak harcba. Ennek ellenére a találkozó
nem ebben a szellemben kezdődött el, helyzetek nem igazán voltak az első 10 percben. Aztán a 12. percben Damásdi került nagy helyzetbe, de végül a labda elakadt a kapusban.
Majd két perccel később a vendégek lőttek
mellé. A 21. percben jött a következő helyzet,
ami egyben gól is lett! Damásdi ment el szépen a bal oldalon a beadása felpattant, a lehulló labdát pedig Papp jutatta a kapuba. 1:0
Az első játékrészben még két helyzetet jegyezhettünk fel. A második félidő egy nagy
Pleszkán helyzettel kezdődött, de védeni tudott
a kapus a lövésnél. Egy perccel később az 52.
percben a semmiből egy hosszú indítás után
egyenlíteni tudott a vendég csapat, miután a
tállyai támadó lefutotta védőnket és Haála

mellett a kapuba
passzolt.
1:1
Több helyzetünk
volt az egész
mérkőzés során, a
legvégén pedig
gyakorlatilag felbillent a pálya,
ennek ellenére a
Tállya egy pontot
eltudott rabolni a
Malomtó szélről.
Eredmény: Ceglédi VSE Tállya KSE 1:1
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Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

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

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
I.osztály csapat: Big Free: CVSE 2. (Bartus
Emese, Bíró Lola, Csiszár Evelin, Lipák
Réka, Pap Veronika, Szepes Réka)
Felkészítők: Randos Gabriella vezető edző,
Móricz Alexandra, Kovács Barbara

Birkózó sikerek

Fit kid eredmények

MÁJUS 5-6-ÁN KISKUNHALASON KERÜLT
megrendezésre az Országos Fit Kid I. és II.
osztályú egyéni és csapat verseny, ami egyben EB kvalifikációs és Grand Prix forduló
is volt. A ceglédi színeket 7 fő képviselte.
Szombaton a II. osztályú küzdelmek zajlottak, ahol az egyéni és csapat versenyben is
érdekeltek voltunk. Vasárnap az I. osztály
egyéniben az előző versenyhez képest már
látszódott javulás.
Eredmények:
II/A osztály egyéni:
IV.kcs. Halmi Glória 3.
VIII.kcs Lipák Réka 1.
IX. kcs Szepes Réka 1.
II.oszt. csoportos: III.kcs/duó CVSE (
Lipák,Szepes) 1.
I.osztály egyéni:
VI.kcs. Bartus Emese 4., Pap Veronika 7.

MÁJUS 28-29-ÉN RENDEZTÉK A SERDÜLŐ
Európa-bajnokság kötöttfogású küzdelmeit
Szófiában. A kötöttfogású válogatottban a
ceglédi Józsa Attila is szőnyegre lépett az 57 kg-ban.
Attila nagyszerű birkózást bemutatva megszerezte első világversenyen begyűjtött érmét.
Eredmény: 57 kg 3. Józsa Attila. Birkózás

MÚLT HÉTEN RENDEZTÉK ÉSZAK-Macedónia
fővárosában Szkopjében az U23-as Európabajnokságot. A kötöttfogás küzdelmeire péntek, szombat és vasárnap került sor. A ceglédi Kecskeméti Krisztián 60 kg-ban lépett
szőnyegre. Krisztián remekül
kezdett és grúz és moldovai
ellenfeleit magabiztos birkózással győzte le. Az elődöntőben ukrán ellenfelével szemben alulmaradt, így másnap a
bronzéremért birkozhatott fehérorosz birkózóval. Az éremcsata nagy küzdelem után
döntetlen lett, ami ellenfelének kedvezett, így
végül az 5. helyen végzett.
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Ceglédi nevelésű
játékosok az élvonalban

ben szerzett góllal. A
Szolnok ezzel 2017
óta először, története
során tizedik alkalomA FÉRFI VÍZILABDADÖNTŐBEN NYERT a mal lett bajnok.
Szolnoki Dózsa, így megszerezte a bajnoki Testvére, Jansik Szicímet. A csapat sikeréhez és a döntőben lárd, az Európa-bajnok
szerzett győzelemhez ceglédi nevelésű játékos, csapat tagjaként bevátöbbszörös magyar bajnok Jansik Dávid is logatásra került az
hozzájárult – többek között – egy a döntő- olimpiára nevezhető
12+1 fő közé.
Märcz Tamás,

a
magyar férfi
'
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+
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.266
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Újra várja a vendégeket
a Bognár Gokart Park!

A JÁRVÁNY KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEINEK
feloldása után újra várja a gyerekeket, felnőtteket, baráti társaságokat a Bognár Gokart Park Nyársapát, Csemő és Cegléd határán. Bognár István tulajdonos és családja az
elmúlt időszakban sem tétlenkedett: szezonkezdésre négy vadonatúj gokarttal bővítették
a gépparkot, falusi szálláshelyet építenek és
felújítják a gokart-park számítógépes rendszerét is.
- A pandémia alatt csak versenyzők jöhettek
edzeni, mert a gokartozás szabadidősportnak minősül, de most már nyitva áll mindenki előtt a gokartpark. Védettségi igazolványt
nem kell bemutatni, mert a szabadban zajlik
a sportolás és betartható a másfél méteres
biztonsági távolság is. A gokartjegyhez kötelező a szájat is takaró fejmaszk vásárlása
önköltségi áron, ezt a sisak alatt viselve tudjuk biztosítani a higiéniát a vendégeinknek.
– mondta el Bognár István és hozzátette: a

Kiestünk az NBI-ből

A FÉRFI KÉZILABDA NB I alapszakaszának
utolsó fordulójában a Cegléd kézilabda csapata kikapott a Veszprémtől. A Dabas és a
Cegléd is tíz ponttal zárta az élvonalbeli szezont, de az egymás elleni eredmények a
Dabasnak kedveztek.
„Óriási csalódás van bennem, mert mindent
megpróbáltunk, ami emberileg lehetséges. Ez
egy inkorrekt bajnokság volt. Egy ilyen bajnokságot kiesővel megcsinálni, hogy minden
meccsen kilenc-tíz emberrel játszottunk, min-

környékbeli iskolák egynapos osztálykirándulás keretében látogatnak el a parkba, ahol
négy gyermekgokart, 13 db GX 200-as és a
négy új GX 270-es felnőttgokart alkotja
most már a gépparkot.
A nagy közönséget vonzó, hagyományos
versenyek – mint a Kossuth-kupa, gyermekés felnőttversenyek – megrendezése még bizonytalan, egyelőre még szervezés, tárgyalás alatt vannak, sőt a Bognár Gokart Park
helyszínt biztosítana gokart-tábornak is, ha a
pandémiás helyzet megengedi.
denki ellenünk akart játszani. Mások hónapokig nem játszottak, mi csináltuk becsülettel,
de azt kell hogy mondjam, hogy aki tisztességes, az a végén úgy jár, ahogy mi. Nagyon
nem tudom, hogy mi lesz a ceglédi kézilabda
csapat sorsa.” – nyilatkozta Nagy Károly
vezetőedző a kiesést jelentő mérkőzés végén.

MÁJUS 28-ÁN AZ ABONYI VÁROSHÁZA dísztermében tartott sajtótájékoztatót az Abony
KC, a Ceglédi KKSE, valamint a Törökszentmiklósi KE. A rendezvényen a csapatok vezetői és a média képviselői mellett
részt vett Pető Zsolt polgármester is. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a három csapat
összefog annak érdekében,
hogy egy klub színeiben közösen versenyezzenek az utánpótláskorú versenyzők. Így minden
esély megvan arra, hogy az NB
I-ben játszhassanak a tehetséges
fiatalok.
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Nagykőrösi rögbi klub
az NBI-ben!

A NAGYKŐRÖSI RÖGBISEK BUDAPESTEN, a
döntőben egy izgalmas meccsen, kiváló játékkal és remek csapatmunkával 23-20-ra
(félidő: 6-5) megnyerték az NB II. rögbi bajnokságot a SzeKerCe csapatát legyőzve. A
SzeKerCe három város (Szentes, Kecskemét
és Cegléd) közös csapata, ráadásul információink szerint NBI-es játékosokkal voltak megerősítve, ami külön kiemeli,
hogy milyen rangos győzelmet is aratott a Honfoglalók Rugby Club.
Nagykőrös Város Önkormányzata képviseletében
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester személyesen
köszöntötte a mérkőzés
után bajnokcsapatot, gratulált nekik és a város cí-

Felhívás

AZ ORSZÁG LEGRÉGEBBEN MEGNYÍLT sportmúzeuma jelentős évfordulójára készül az elkövetkező időszakban. A Cegléd, Gubody u.
9. sz. alatt lévő épületben 1992. június 12.
óta nyomon követhető a ceglédi kötődésű
bajnokaink csodálatos sikereinek emlékei. A
hazai és nemzetközi elismeréseknek örvendő
intézmény a 2022. évi 30. évforduló alkalmából gyarapítani és kiegészíteni szándékozik az értékes ereklyéit és más relikviáit.
Kérjük a lakosságot, hogy a 150 évre visszatekintő ceglédi sporttörténeti folyamatot érintő
tárgyakat (szobrok, trófeák, kupák, serlegek,
plakettek, érmeket és jelvényeket) adományozzák a Ceglédi Sportmúzeumnak egyszeri
kiállításra, vagy akár végleges bemutatásra,
vagy akár megőrzésre az utókor számára.
A régmúlt emlékei szolgálják a felnövő nemzedék sokoldalú nevelését és a város tehetséges és sikeres sportolóinak példakép szerepét.
Információk és további tudnivalók a 06/30214-0883-as telefonon. MAGYAR LÁSZLÓ múzeumvezető

merével ellátott tornazsákokat adott át a
csapattagoknak. A városvezetés elkötelezett a rögbi sportág helyi támogatása mellett is. A Honfoglalók Rugby Club és Törpi
Rögbi Utánpótlás Műhely SE öltözőinek
felújításához és az épület környezetének
rendezéséhez 300.000 forintos támogatást
nyújtott a polgármesteri keretéből dr. Czira
Szabolcs polgármester, a sportkeretből pedig az idei évben 400.000 forintos támogatásról született döntés.

Megnyitottunk!
Újra várjuk kedves vendégeinket
az étteremben és a panzióban!

Alföld Panzió és Étterem
2700 Cegléd, Szolnoki út 15/A.
Tel.: +36 (06) 53 318 645
Mobil: +36 70 39 44 879
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