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A NEMZETI VÁGTÁN VALÓ RÉSZVÉTEL MÁR ÖNMAGÁBAN dicsőség, Magyarország, sőt lassan Európa legrangosabb lovas
rendezvényén nem csak önmagukért, az általuk képviselt közösségért, településért is küzdenek a lovasok. Csemő régi álma
vált valóra azzal, hogy idén elővágta rendezőként debütál:
2021. július 24-én, szombaton a csemői Csuda Csikó Tanya
környezetében Nemzeti Vágta előfutamot rendez Csemő Község Önkormányzata.
Dr. Lakos Roland polgármester így írt a település közösségi
oldalán az előzményekről és az előkészítő munkálatokról:
„Amikor 2015-ben először indult Csemő a Nemzeti Vágtán,
akkor csak annyit szerettünk volna, hogy növeljük a településünk ismertségét. Az elmúlt évek eredményei alapján büszkén
kijelenthetjük, hogy ez nagyon jól sikerült, köszönhetően
Petrik Tamás elhivatottságának és hozzáértésének. 2017-ben
sikerült megnyerni az országos versenyt, amivel a csúcsra értünk és beírtuk Csemő nevét a Vágta-történetébe. A tavalyi
esztendőben már a kocsitoló versenyen is képviseltettük magunkat és végeztünk a második helyen az országos döntőben.
Még egy nagy vágyunk volt volt a vágta kapcsán - és ez az idei
évben megvalósulhat. Már a kezdettektől is, de a négy évvel ezelőtti győzelem után már gőzerővel kerestük a lehetőségét annak,
hogy elővágtát rendezzünk helyben. Ez olyan selejtező futam,
ahol ki lehet vívni a pesti nagydöntőbe jutást. A kitartó munka
idénre beérett, most már biztos, hogy július 24-én a Csuda Csikó
Tanya környezetében Csemői Elővágta kerül megrendezésre.
Gőzerővel és sok segítővel estünk neki a vágta-pálya tervezett nyomvonalának kialakításához. A környezet tökéletes, a talajjal viszont nagyon sok munkánk volt, és még lesz is, hiszen nem elég csak a földes pályaív elkészítése, azt július 24-ig fent is kell tartanunk…
Olyan elővágtát szeretnénk, ami Petrik Tamás számára igazi
hazai pálya és ahol minden vendégünk jól érzi magát. Nagyon
valószínű, hogy Tamás a felgyógyult Viccessel fog indulni a
versenyen - ami azért nem lenne semmi, hiszen a 2017-es jubileumi Nemzeti Vágta győztes paripájáról van szó.” – számolt
be Csemő első embere.
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Gyászistentisztelet

Miniszteri vizit

VARGA JUDIT IGAZSÁGÜGYI MINISZTER látogatott Nagykőrösre. Előadással egybekötött
lakossági fórumot tartott Varga Judit igazságügyi miniszter és Földi László, a körzet
országgyűlési képviselője Nagykőrösön, a
Cifrakertben július 5-én. Számos fontos, aktuális téma került szóba a látogatáson, de a
személyes találkozások fontosságát a miniszter is kiemelte a közösségi oldalán írt
beszámolóban:
„Alaposan bepótoltuk, amit a vírus az elmúlt 1,5 évben elvett tőlünk. Megannyi kézfogás, barátságos mosoly és beszélgetés. Az
élet tényleg kezd visszaállni a régi kerékvágásba. Köszönöm a nagykőrösieknek a rengeteg pozitív energiát, Földi László képviselő úrnak és Czira Szabolcs polgármesternek pedig a szívélyes vendéglátást!” – írta
Varga Judit igazságügyi miniszter.

Testületi ülés 236 nap után

MEGTARTOTTA A LEZÁRÁS UTÁNI ELSŐ testületi ülést Cegléd Város Önkormányzata.
Többtucat napirendet tárgyaltak, többek között: módosul az óvodák nyári zárva tartása,
tulajdonba adja az önkormányzat a Patkós
Irma Művészeti Iskolának a laktanya egy
épületét, egyirányú lesz a Teleki utca, Köztársaság és Puskaporos utca közötti szakasza, trafiboxot telepítenek a Kossuth Ferenc
utca és a József Attila utca kereszteződéséhez, okos illemhely létesül a Vörösmarty téren és pályázatot nyújt be a város „Örkényi
út fejlesztése Cegléden” címmel.

IDÉN ÚJRA GYÁSZISTENTISZTELETTEL emlékeztek a holokausztban meggyilkolt zsidó származású ceglédiekre. A városban élő
közösséget 1944 júniusában deportálták. A
tragédia évfordulóján hajtottak fejet a több
mint ötszáz ártatlan mártír emléke előtt –
idén rendhagyó módon nem az izraelita
imaházban, hanem az újvárosi izraelita temetőben. Beszédet Róna Tamás főrabbi
mondott. CTV

Kuláküldözés emléknapja

ORSZÁGSZERTE 70 EZER, CEGLÉDEN 500 családot érintett az a kizsákmányolás, a megbélyegzés, amit a kommunista diktatúra idején a
kuláküldözés jelentett. A református templom
falán lévő táblánál Hánka Levente református
lelkipásztor mondott emlékező beszédet, majd
hívta imára a résztvevőket. A város vezetői,
szervezetek és intézmények képviselői koszorúzással emlékeztek az áldozatokra. CTV
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Családi nap

JÚLIUS 3-ÁN CSALÁDI SPORT- ÉS KÖZÖSSÉGI
napot tartott a csemői Tücsöktanyán a Közösségben Istennel gyülekezet. A 90 fő részvételével zajlott egész napos rendezvényen
sport- és gyermekprogramok, akadályverseny, kincskeresés, kézműves foglalkozások, bábelőadás, Mazsola-Muzsika játékos
baba-mama foglalkozás is helyet kapott. Az
apró vendégek délután felülhettek a szomszédos tanyáról érkező Pszicho-Pata Lovasterápiás Központ lovaira, este pedig grillezéssel zárták a napot.
A résztvevő – főként sokgyermekes – családok jó hangulatban és időben, gyönyörű környezetben tölthették az együtt a napot és a
díjak mellett, sok maradandó pillanat emlékét is begyűjthették. A gyülekezet önkéntesei a színes programok szervezésével és az
egész napos ellátással járultak hozzá a rendezvényhez, az anyagi hátteret a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság – Bethlen
Gábor Alapkezelő „Egyházi közösségi célú
programok támogatása” című pályázatán elnyert támogatás biztosította.

Ingyenes úszás

TOVÁBB BŐVÜL A 75 ÉVEN FELÜLI ceglédiek
ingyenes úszási lehetősége. Cegléd Város
Önkormányzata a Ceglédi Termálfürdőben
is lehetőséget biztosít ingyenes fürdőzési lehetőségre, a 75 éven felüli ceglédi lakosok
számára. 2020. tavaszától működik városunkban az önkormányzat támogatásával a

75 év feletti ceglédiek ingyenes úszás lehetősége a Városi Sportuszodában. Az ingyenes alkalmak minden hétfőn 6 és 15 óra között elérhetők. Ehhez csatlakozik most 2021.
július 1-től a Ceglédi Termálfürdő. Ingyenes
alkalmak hétfőnként 15 és 19 óra között
lesznek, egyelőre 2021. augusztus 31-ig.

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

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

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

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

Semmelweis nap Cegléden

a

Dér Ilona, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház ápolási igazgatója, Dr. Tatár Domokos
főorvos és Csáki Ilona Mária fogászati asszisztens vehették át a „Cegléd Város
Egészségügyéért” szakmai elismerést a egészségügyi intézmény udvarán június
29-én délután megtartott Magyar Ápolók- és Semmelweis napi ünnepségen.
„Köszönet a hősöknek” díjat dr. Surányi Lajos infektológus kapott.

megjelenteket Földi László országgyűlési képviselő köszöntötte,
ünnepi megemlékezést dr. Csáky
András polgármester mondott.
Földi László köszöntőjében elmondta: Semmelweisnek példátlanul küzdelmes élete volt, szörnyű sorssal, miközben emberek millióinak életét mentette meg.
- Semmelweis Ignác életútja is bizonyítja,
hogy az egészségügyi szolgálat sohasem
volt könnyű kenyérkereset. Különböző korokban más és más kihívások elé állította a
gyógyítókat, de mindig nagyon nehéz munka volt, és ma is az. Az új koronavírus az elmúlt másfél évben olyan rettenetes próbatétel elé állította az egész világot. Nehéz szavakkal leírni, hogy mennyire hálásak vagyunk azért a rendkívüli teljesítményért,
amit a járvány ideje alatt nyújtottak. Gyógyítottak, ápoltak és oltottak, a saját idejükkel, életükkel szinte mit sem törődve. Az
önök kitartása, kockázatvállalása, példamutatása és küzdeni vágyása egy egész nemzetnek adott erőt. – fogalmazott a képviselő.
Dr. Csáky András polgármester beszédében saját emlékeit is felidézte patológusként. Mint elmondta: 40 éve lépte át az intézmény küszöbét.
- A Semmelweis ünnepet mindig kíváncsian
vártam, hogy az aktuális főokosok hogyan
mondják el nekünk egészségügyieknek, hogy
milyen jó dolgunk van, mennyit tettek értünk
és mi minden jó várható még. És tessék, most
itt állok, de nálam okosabbak vannak körülöttem. Engedjék meg, hogy csatlakozva képvi-

selő úrhoz, köszönetemet fejezzem ki én is
minden egészségügyi és egészségügyben dolgozónak. A ceglédi kórház minden dolgozója
a rendelkezésre álló lehetőségeket maximálisan kihasználva mindent megtett annak érdekében, hogy minél kevesebb áldozata legyen
a pandémiának. A történelem mintha ismételné önmagát. Az 1840-es évek második felében a szülészeti osztályokon Semmelweisnek
köszönhetően a kézfertőtlenítés volt az egyik
legfontosabb újdonság. Először a bécsi klinikán, majd Budapesten a Rókus Kórházban.
Most is, intézményeinkben mindenhol kézfertőtlenítővel találkozunk. A járvány elleni
védekezés legfontosabb eszköze a folyamatos
dezincifiálás volt és maradt azóta is. – mondta el a polgármester és hozzátette: Semmelweis kortársai nem ismerték fel, hogy a boncolás utáni fertőtlenítés hiányához köthető a
gyermekágyi láz, amit klóros kézmosás bevezetésével előzött meg. Tanait egész Európában egységesen elutasították, pedig az orvostudomány egyik legfontosabb felfedezését
tette, amely emberek életének millióit mentette és menti meg.
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látszó, tolóajtón át közelíthető meg és olyan
apróságokra is gondoltak a pályázók mint a
mobiltelefon töltő állomás. Az Információs
Pont célja a térség turisztikai látnivalóinak
megismertetése, népszerűsítése, prospektusok, térképek biztosításával, ajándéktárgyak
értékesítése, kérdőíves felmérések, jegyértékesítés fesztiválokra, előadásokra.

Megújult a termálfürdő
lelátója

„A HATALMAS LÉPCSŐKÖN A CEGLÉD felirat
uralkodik méltón a ceglédi B-közép elhivatottságához. Mögötte kavarognak a hullámok, türkizben játszva, ritmikusan járják
táncukat, kisebb-nagyobb fodrokban örvénylenek a színek. S ahogy halad a szem
felfelé, úgy jelennek meg a buborékok kettős
könnyedségükben, a harmonikus hullámok
tetejére érve elkezd pezsegni az élet- és játékadó víz.” – mutatták be ez elkészült művet a fürdő közösségi oldalán. A műalkotást
a szolnoki Magiszter Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai készítették.

Új turisztikai pont

A CEGLÉDI GYÓGYFÜRDŐ és Szabadidőközpontnál nyitották meg ünnepélyesen június
15-én az új Turisztikai Információs Pontot. A
nyitást jelképező szalag elvágásában közreműködött Abony polgármestere, Pető Zsolt,
köszöntőt Détári-Lukács Ágnes, a Kossuth
Művelődési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Molnár Anita, a Magyar Turisztikai
Ügynökség programigazgatója, valamint dr.
Csáky András polgármester mondott.
Az országban három új turisztikai információs pont jött létre idén a Kisfaludy program
keretében. A Kossuth Művelődési Központ
által megynert pályázatnak köszönhetően
kaphatnak információt a fürdő vendégei az
információs ponton, amely elérhető az utcáról és a strandról is. Az iroda szép, nagy át-

Laskafesztivál másként

CEGLÉDEN IDÉN JÚNIUS 12-ÉN tartották újra
rendhagyó módon a Laskafőző versenyt. A
résztvevő csapatok a tavalyihoz hasonlóan
idén rendkívüli helyzet miatt otthonaikban
készítették el ételeiket, melyeket azután a
Kossuth téren három fős zsűri, Bernáth
József séf, Csányi Sándor „a gulyáskirály” és
Dobos Csaba ceglédi szakács minősítenek. A
nem helyiek fotóval is nevezhettek „Klasszikus laskaleves”, „Öreglebbencs”, „Laska kicsit másként” és „profi” kategóriákban.
Kísérő programként a Kossuth téren helyi
termelők portékáiból lehetett böngészni a
„Laskapiac”-on, gyermekprogramokkal is
készültek a szervezők. Földi László országgyűlési képviselő és dr. Csáky András polgármester pedig „Cegléd város laskájával”
várta a lakosságot.

Monoki vendégek
Cegléden

A LEVENDULA NYUGDÍJAS KLUB szervezésében érkeztek monoki vendégek június 27-én
Ceglédre Földi László országgyűlési képvise-
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a szabadtéri irodalmi estnek Szalisznyó
Emília furulyán működött közre, Farkasházi
István a Patkós Irma iskola művésztanára
két verset mondott el. Az egyórás összeállítást Újszászon és Törtelen is bemutatja az
irodalmi kör. A nyári szünet után, szeptemberben Dante-összeállítással készülnek az
irodalombarátok, megemlékezve az irodalmi
óriás halálának 700. évfordulójáról.

lő meghívására. A vendégek programját megszervező dr. Ferenczi Norbert elmondta, a
ceglédi Fidesz-KDNP képviselőcsoport korábban Monokon járt csapatépítő kiránduláson,
akkor a helyszín kiválasztásában a Kossuthkultusz közös ápolása is fontos szerepet játszott. „A látogatáskor összebarátkoztunk a helyiekkel és a polgármester asszonnyal, aki felhívott, szívesen jönnének el Ceglédre látogatóba, szerveznénk-e nekik valamilyen programot.
Az idősebb korú vendégek misén vettek részt, a
Dobmúzeumot látogatták meg, a strandon
megebédeltek, sétáltak, a Kossuth múzeumot is
megnézték, majd a Református Nagytemplomban adott rögtönzött koncertet Ecsedi Péter
énekművész Dankos Attila orgonaművésszel
közösen.” – mondta el a képviselő.

Villon-est

A CEGLÉDI VÁROSI KÖNYVTÁR Irodalombaráti Köre Villon-esttel mutatkozott be újra – a pandémia miatti kényszerszünet után
– június 11-én. Két vendégszereplője is volt

Díjeső

SIKERT SIKERRE HALMOZOTT AZ ELMÚLT hetekben Kiss Attila Andor. A ceglédi énekművész Belgrádban megnyerte a nemzetközi
operaversenyt, majd a Simándy József nevével fémjelzett versenyen „Hazám, hazám” díjat és két különdíjat zsebelt be, végül pedig
egy szlovákiai megmérettetésen a dobogó
harmadik fokára állhatott. A Szegeden tanuló
aranytorkú egyetemista azt mondja: nagyon
sokat jelent számára a ceglédiek biztatása és
elismerése. Attila nagy álma, hogy a Magyar
Állami Operaház tagja legyen. CTV
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Erzsébet táborok

HAT HÉTEN KERESZTÜL VÁRJA A GYEREKEKET
a ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ Erzsébet-tábora. A teljes ellátást és szervezett programokat biztosító, hétfőtől péntekig tartó táborozásra 6-tól 14 éves korig lehetett jelentkezni. A táboronként 30-30 gyermeket
hagyományőrző, kézműves- és sportfoglalkozások várják. Az Erzsébet-tábor a
Gyermekjóléti Központ szervezésében július 5-én kezdődik és augusztus 13-án ér
véget. A többi között a helyi kalandparkban akadályok legyőzése, erdei hinta és
kötéltánc is szerepel a programban. A Füle tanyán állatsimogató, lovaglás, patkódobás, kukoricamorzsolás ígér izgalmas
élményeket, ahogyan a Nádas panzióban a
fürdőzés, foci és táncbemutató is. Az érdekes látnivalók Cegléd határán kívül is
folytatódnak: az Erzsébet-tábor résztvevői
megtekintik a Parlamentet, ellátogatnak a
Tropicariumba, míg a Csodák palotája játékos formában a természettudományokat
ismerteti meg a gyerekekkel.

Városvédő tábor

A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET
szervezésében, 13. alkalommal kerül sor sümegi és ceglédi gyermekek részére Örökségvédő Tábor megrendezésére. A megnyitó rendezvényt július 5-én a Városháza udvarán lévő Panteonnál tartották, ahol a fiatalokkal dr. Csáky András polgármester is találkozott. Az egész hetes programban vetél-

kedés, sportprogramok, kirándulások és
strandolás is helyet kapott a városszépítő akciók mellett.

Hamarosan épül
a Gulág-emlékhely

AZ ÉPÍTÉSZFÓRUM.HU OLDALA RÉSZLETES
írásban számol be a Cegléden megvalósításra kerülő GULAG-GUPVI Emlékhely
történeti hátteréről. Az emlékhely várható-

lag 2022 nyarán kerül átadásra. A cikk leírja, „a 2. Ukrán Front 34. számú hadifogolygyűjtőtábora valószínűleg 1944 novemberétől 1946 nyaráig létezett Cegléden. Az
egyik legnagyobb magyarországi fogolykoncentráció itt jött létre. A láger gyűjtőtábori funkciója mellett igen jelentős tranzittábori feladatokat is ellátott. Két különálló
részlege volt. Az egyiket a császári és királyi huszárlaktanya épületeiben alakították
ki, ez 1946 nyaráig működött. A másik az

1930-as években épült páncélos laktanya
volt, amelyet 1945 szeptemberéig használtak. Kétszeres szögesdrótkerítéssel volt
mindkettő körülvéve, amely mellett az őrség állandó járőrszolgálatot teljesített. A lágerek sarkain fából épített őrtornyok álltak
golyószórókkal és fényszórókkal felszerelve. A ceglédi tábor lakóit a legkülönbözőbb
területekről hozták ide. A foglyok több napi gyalogmenetben érkeztek Ceglédre. A
hadifogolytábor nemzetiségi összetételét tekintve túlnyomó többségben, mintegy 70-80 %-
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ban magyarokból állt. A németeken kívül
még osztrákok, szlovákok, románok, délszlávok, olaszok, lengyelek és egyéb nemzetbeliek is voltak itt. A tábort hosszú
fennállása alatt több, mint 200 000 fogoly
járta meg.”

Vonattal a Balatonra

A NYÁRI MENETREND BEVEZETÉSÉVEL, június
19-től, a Balaton déli partjára az új KISS motorvonatokkal is el lehet jutni a fővároson át a
Szob–Vác–Fonyód, valamint a Szolnok–
Cegléd–Fonyód útvonalon. Az emeletes motorvonatok a nyári szezon összes hétvégéjén járnak
a Balatonra –írja közleményében a MÁV.
A KISS motorvonattal hétvégente közlekedő expresszvonatokra díjmentes helyjegy
váltása szükséges. Az emeletes motorvonat
népszerűsége és utasszáma a vártnál jelentősen nagyobb volt. A járatok átlagos kihasználtsága az első hétvége folyamán 98% volt.
Szombat reggel a Balaton felé közlekedő
vonat teltházzal közlekedett.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
Walk In Zuhanyfal:
57.990 Ft/db-tól

Wc lapos öblítéssel:
9.989 Ft/db-tól

Selma Avorio M.s osztály
25x40 fali csempe:
1.915 Ft/m2-től

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

Laminált
padlók
készletről
több színben

Esőztetős zuhanyszett:
15.189 Ft/db-tól

Akril egyenes fürdőkádak:
28.665 Ft/db-tól

Patagónia fagyálló falburkoló:
6.985 Ft/m2-től

50 cm Fürdőszoba bútor
kompletten:
32.448 Ft/db

Fagyálló
csúszásmentes
padlólap 60x60:
3.595 Ft/m2-től

Szürke Térkő 10x20x6cm: 3.998

Ft/m2

Zuhanyfolyóka
55cm ráccsal:
30.485 Ft/db

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386
www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

7. Kőrösi Möggyfesztivál

EGY ÉV KIHAGYÁS UTÁN ÚJRA megrendezték
Nagykőrösön a Kőrösi Möggyfesztivált, melyen a szervezők becslése szerint 10 ezer
ember vett részt.
Az első fellépő pénteken este a Magna Cum
Laude zenekar volt Mező Misi vezetésével. A
koncert egészen a végéig fantasztikus hangulatban telt, a színpad előtti nézőtér megtelt.
Mező Misi a koncert közben a színpadról a
tapsoló tömeg felé vette az irányt, és kezet fogott, fényképezkedett a jelenlévőkkel. Késő este Molnár Dezső zenekara, a Zengő együttes
szórakoztatta a vendégeket a Zenepavilonnál.
Szombaton a gasztronómia szerelmesei vetélkedtek meggyes ételek készítésében, melyek zsűrizésében a Konyhafőnök egykori
versenyzője, Sass Dani is részt vett. Nap
közben színpadra lépett Csocsesz, Delhusa
Gjon és a Relevé Táncegyüttes.
A Möggyfesztivál egyik legjobban várt eseménye a tánccsapatok fellépése, melyet min-

dig óriási tapsvihar kísér. A gyermekeket
Tompeti és barátai szórakoztatták, délután
élő koncerten lépett fel Tóth Gabi, este pedig az Apostol együttes.
Földi László országgyűlési képviselő is köszöntötte a vendégeket méltatva a szervezőket: „A fesztivál a térségben megkapta méltó helyét. Gratulálok a szervezőknek, a város
önkormányzatának, dr. Czira Szabolcs polgármester úrnak, dr. Körtvélyesi Attila és
Nagy Balázs alpolgármester uraknak és a
képviselő-testület tagjainak!”
A fesztivál színpadán megválasztották
Nagykőrös szépét is egy fürdőruhás bemutató után. A versenyzsűriben helyet foglalt
Kovács Kitti, a 2018-as Miss Balaton döntőse, elnöke Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester volt. Nagykőrös szépe Hegedűs
Dorina lett.
A fesztivál ráadása volt a Szabadtéri színház
a Cifrakertben. Huszka Jenő-Martos Ferenc:
Lili bárónő című operettjére minden jegy elfogyott, 600 néző vett részt az előadáson.
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Egy hónapra lezárják a
Nyugati pályaudvart

EGY HÓNAPIG SZÜNETEL A FORGALOM a
Nyugati pályaudvaron – tudatta a MÁV. A
144 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt
szerepe miatt halaszthatatlanná vált a pályahálózat felújítása. Emellett szükség van az
átfogó karbantartásra és az épületegyüttes
tetőszerkezetének rekonstrukciójára is. A
vasúttársaság június 19-től július 17-ig fog
kiemelt karbantartásokat végezni a pályaudvari vágányhálózaton annak teljes lezárásával. Ez idő alatt a Nyugatiba nem érkeznek
és onnan nem indulnak vonatok.
A már közzétett változások mellett a vasúttársaság a Volánbusz bevonásával további
intézkedéseket hozott az utazások megkönynyítése érdekében. A Volánbusz az általa
üzemeltetett több autóbuszvonal valamennyi
járatán elfogadja a vasúti bérleteket a bérleten szereplő települések viszonylatában
vagy részviszonylatában.

MSZP sajtótájékoztató

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT AZ MSZP
ceglédi szervezete július 1-jén az új Alkotmány utcai irodájukban. Először Fehér
István köszöntötte a sajtó képviselőit és elmondta, hogy pártja elkezdte a felkészülést a
2022-es országgyűlési választásokra. Bemutatta az előválasztáson induló jelöltjüket
László Ferencet, aki – mint elhangzott - nagy
politikai tapasztalattal rendelkezik, hiszen
hosszú ideig volt megyei közgyűlési tag és a
Nagykőrösi Önkormányzat tagja jelenleg is.
László Ferenc a szót átvéve mutatta be programját, amelynek központi eleme az, hogy az
új uniós költségvetési időszak (2021-27) alatt
Dél-Pest megye minél nagyobb arányban részesüljön a rendelkezésre álló forrásokból.
A tájékoztató végén kérdésekre is lehetőség
volt. A Ceglédi és a Dél-Pest Megyei Panoráma munkatársa arról kérdezett, van-e stratégiája az ellenéki összefogásnak arra, ha az
eddigiek mellett új, akár független jelöltek is

megméretik magunkat az előválasztáson,
vagy a jövő évi választáson?
László Ferenc elmondta: július 23-ig még
lehet jelöltet állítani az előválasztásra is, tehát bármikor felbukkanhat új résztvevő.
Egyelőre nem lehet látni, hogyan változnának az erőviszonyok, de ha valaki indul jelöltként, akkor a célja azonos lehet az ellenzéki jelöltekével, vagyis a kormánypárti jelölt legyőzése. Az MSZP-Párbeszéd jelöltje
hozzátette: mindhárom eddigi jelölt (Jobbik
– Zágráb Nándor, DK – Kökény Gábor) a
nagykőrösi önkormányzat képviselője, akik
napi kapcsolatban vannak, így céljuk kulturált körülmények között kampányolni, hogy
a versengés nyertesei a választók legyenek.

Digitális fejlesztés

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL 4 ISKOLÁBAN valósított meg a Ceglédi Tankerületi Központ
olyan digitális pedagógiai környezetet,
amely elősegítette az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegítette a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését. Programban 43 pedagógus és
több mint 700 diák vett részt.
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Elhunyt Kósik Lajos

2021. JÚNIUS 15-ÉN ÉLETÉNEK 71. évében
elhunyt Kósik Lajos, a mozgáskorlátozott
emberek mozgalmának egyik meghatározó
alakja. Kósik Lajos a ceglédi városi könyvtárban dolgozott 1982-től 2006-ig, helytörténész-könyvtárosként. A mozgássérült emberek mozgalmába
már fiatalkorában bekapcsolódott;
a
H e i n e Medin kór
révén ismerte a problémákat, melyek megoldásában aktívan kívánt közreműködni. 1977-től részt
vett a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének megalakításában, majd 1979-től az
egyesület ceglédi csoportját vezette. 1981ben a megalakuló MEOSZ Fegyelmi Bizottságának tagjává választották. 1990-ben részt
vett a MOHA Alapítvány alapításában,
melynek 2002-ig kuratóriumi elnöke volt.
2005 őszétől a MEOSZ Bice-Bóca Alapít-

Kivirágzott a
Tisza Szolnoknál!

Új munkatársat keresünk FŐKÖNYVELŐ pozícióba
FELADATOK:

• Teljes körű könyvelési feladatok ellátása és azok ellenőrzése cégcsoport szinten;
• A cégcsoport számviteli, adózási feladatainak koordinálása;
• Havi, negyedéves, éves pénzügyi jelentések;
• Számviteli nyilvántartások fejlesztése és vezetése;
• Beszámolók összeállítása, társasági és iparűzési adó bevallások elkészítése;
• Kapcsolattartás a KSH-val, egyéb hatóságokkal, könyvvizsgálóval;
• Az álláshoz tartozó elvárások:
• Regisztrált mérlegképes könyvelő szakképesítés
• Precizitás, pontosság
• Rugalmasság, önálló munkavégzés
• Folyamatosan fejleszti és naprakészen tartja az adójogszabályokkal kapcsolatos ismereteit, tudását
• Magas szintű számítástechnikai ismeret (EXCEL) ismeretek
• Legalább 3 év szakirányú tapasztalat

AMIT NYÚJTUNK:
•
•
•
•
•
•

Versenyképes juttatási csomag
Cafeteria
Rendkívül jó munka környezet
Éves bónusz keret
Bejárás támogatás
Munkahelyi étkezés támogatása

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
• Pénzügy, Könyvelés
• Teljes munkaidő

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Albertirsa vagy Győr

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az allas@eatrend.hu email címen lehet.

vány Felügyelő Bizottság tagja volt, majd
2014-től annak elnöki tisztét töltötte be.
Megromlott egészségi állapota miatt megbízatásáról 2018. februárjában mondott le.

TISZAVIRÁGZÁS ZAJLOTT JÚNIUS 27-ÉN Szolnoknál. „Az
apró kérész mindössze egyetlen napig él. Egyetlen napig.
Mégsem sajnáljuk érte, hiszen ezen a napon csak annak
él, amit szeret. Szárnyra
kap, a szélre bízza magát,
játszik, élvezi röpke élete
minden pillanatát. Úgy él,
mintha nem lenne más
nap. Hiszen számára
nincs más nap. Talán tanulhatnánk tőle. Képzeld
csak el, ha úgy élnénk
minden nap, ahogy ő éli
egyetlen napját. Micsoda
élet lenne.” – osztották
meg a képeket a Kocsér
Községért Alapítvány közösségi oldalán.
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TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Tájékoztatjuk a BÁCSVÍZ Zrt.
Nagykőrösi Ügyfélszolgálati Fiókirodájában az

IDŐPONTFOGLALÁSSAL

rendelkező ügyfelek számára az alábbi nyitvatartás szerint
biztosított a személyes ügyintézés:
Ügyfélszolgálati Fiókiroda
Cegléd, Pesti út 25.
Hétfő 13-18 óra
Csütörtök 8-15 óra

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy munkatársaink és az Ön egészségének megóvása érdekében a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélkapcsolati irodáiban ügyintézésre az alábbi feltételek mellett van lehetőség:
• Kizárólag az időpontfoglalással érkező Ügyfeleinket fogadjuk, kérjük szíveskedjen időpontot foglalni a 06 80/40 30 20 telefonszámon.
• A BÁCSVÍZ Zrt. területén és az ügyintézés során az arcot és a szájat eltakaró
maszk viselése és a helyiségbe belépve a kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ!
• Az ügyfélkapcsolati irodában csak érdemi ügyintézés céljából tartózkodhat Felhasználó. Kérjük, az ügyintézést egy személy végezze! Az ügyintézéshez munkatársunk szólítani fogja Önt.
• Várakozásra csak a kijelölt területen van lehetőség. Kérjük, hogy várakozás közben is tartsák be a biztonságos távolságot!
• Kérjük, csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe a személyes ügyfélszolgálatot! Elektronikus és telefonos ügyfélkapcsolatunk továbbra is az
Önök rendelkezésére áll.

Telefonos ügyfélkapcsolat: 06 80/40 30 20
e-mail ügyfélkapcsolat: info@bacsviz.hu
Online ügyfélkapcsolat: www.bacsviz.hu
Levelezési címünk: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

Türelmüket és együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!
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MOST MÉG JOBBAN MEGÉRI

E-SZÁMLÁRA VÁLTANI!
3000 Ft

Nettó
egyszeri kedvezményt adunk
lakossági vízdíjából, amennyiben június 1. után az elektronikus
ügyfélszolgálati felületen e-számlára vált és 24 hónapon keresztül
e-számlás marad.
Regisztráljon online felületünkön a www.bacsviz.hu oldalon keresztül, mellyel
kapcsolatban a lépéseket az alábbi linken elérhető videóban be is mutatjuk:
www.bacsviz.hu/ugyfelszolgalat/elektronikus-ugyintezes

1

2

Elektronikus ügyintézés
kiválasztása

i

Linkre kattintva kényelmesen
indítható az ügyintézés

3

E-számlára váltás

Az e-számla a megszokott számlaformátumban a regisztráció során megadott email címre
érkezik. Aktuális számláit kényelmesen, otthonról teljesítheti bankjánál adott csoportos
beszedési megbízás útján, egyszerűen bankkártyás ﬁzetési móddal vagy átutalással,
egyéni azonosító számok feltüntetésével. Ha e-számlára vált, egy környezetbarát és
praktikus megoldást választ.

18

Tűzeset

SZÁRAZ ALJNÖVÉNYZET KAPOTT LÁNGRA július 1-jén délután Cegléd külterületén. A
tűzoltók kiérkezésekor négyszáz négyzetméteren égett a fű, a tűz kettő kisebb melléképületre is átterjedt. A lángokat a ceglédi
hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át a leégett területet. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van az egész országban! A
szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi
gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető
vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy
megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. A hőség miatt száraz a növényzet és a
legkisebb figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is
sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől
függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is
terjedhet. – tájékoztatott Csámpai Attila tű.
százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szóvivője.

Erőszakos „kéregető”

EGY 27 ÉVES NAGYKŐRÖSI FÉRFI kért segítséget a rendőrségtől, miután egy ismerőse
ordibálva kért pénzt tőle az egyik helyi élelmiszer bolt előtt, ám ő a családi kassza utolsó 10 ezer forintját még a régi ismeretségükre tekintettel sem akarta átadni neki. A 19
éves „kéregető” lökdösni kezdte áldozatát,
aki a bankót az üzletből éppen kilépő élettársának átadva akarta megmenteni. Amikor
a támadója meglátta a kezében a bankót, ak-

kor egy „Tényleg nincs pénzed, kutya!” felkiáltással ököllel halántékon ütötte, majd kirántotta a kezéből a pénzt. Távozásakor még
odaszólt a házaspárnak: „Ha szóltok a rendőröknek, beveszek egy viagrát és megerőszakollak”, majd elmenekült. A fiatalember
azonban nem jutott messzire, mert a rendőrök másfél órán belül elfogták a tázerdei
dűlőben J. István a kihallgatásakor nem tett
vallomást, csak panaszt a gyanúsítás ellen.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya rablás megalapozott gyanúja miatt
folytatja le vele szemben a további eljárást,
egyben kezdeményezték a letartóztatását.

Hangos motorozásáért
hasba szúrta a szomszédját

A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG vádat emelt
egy férfi ellen, aki hasba szúrta szomszédját,
mert zavarta a motorjának zaja – közölte az
ügyészség.
A vádirat szerint az elkövető és a sértett
Nagykőrös egyik külső részén laktak, egy utcában. Közöttük korábban összetűzés nem
volt, ugyanakkor a sértett gyakran motorozott
a környéken, és az elkövetőt zavarta a jármű
hangja. Tavaly szeptember végén a férfi az
otthonában alkoholt fogyasztott, amikor meghallotta, hogy a sértett éppen hazaérkezik a
motorjával. Ekkor felült a saját elektromos
kerékpárjára, a sértett ingatlanjához hajtott. A
kapuban kiabálva szólította fel a sértettet,
hogy hagyja abba a motorozást, mert zavarja.
A sértett közölte, hogy nem laknak egymás
közvetlen közelében, és egyébként is a lakatlan részek felé szokott motorozni. Ezt a magyarázatot az elkövető nem fogadta el. Elővett a zsebéből egy zsebkést, kinyitotta, majd
a sértett felé szúrt. Ekkor ért a helyszínre két
nő, elkergették az ittas férfit, aki az elektromos járművével távozott.
A sértettet kórházba szállították, megműtötték, mivel a szúrás felszakította a gyomorfalát is, így életveszélyes állapotba került. A
Pest Megyei Főügyészség az ügyben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége
miatt emelt vádat a férfi ellen.
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Rongálások

FESTÉKSZÓRÓVAL ESETT NEKI EGY ÉPÜLET
falának Nagykőrösön a 17 éves fiú. Rongálás miatt indult vele szemben eljárás. A
fiatal barátnőjével töltötte idejét a nagykőrösi Cifrakertben, amikor úgy döntött, a
nála lévő festékszóró sprayvel kidíszíti az
éppen útjukba kerülő épület falát. A rendőrök a bejelentést követően a helyszínre
mentek, ahol rövid keresgélés után megtalálták, majd elszámoltatták a fiút. Kihallgatásán a gyanúsítás ellen panaszt nem
tett, a cselekmény elkövetését elismerte,
elmondása szerint nagyon megbánta amit
tett, a kárt pedig hajlandó az utolsó fillérig
megtéríteni.
Vele szemben a Nagykőrösi Rendőrkapitányság rongálás vétségének megalapozott
gyanúja miatt folytatja le a büntetőeljárást.

ABONY HIVATALOS OLDALÁN JELENT MEG
hír arról, megrongálták a hazai csapat kispadjának borítását. A lapot Molnár Károly,
a KID FC elnöke arról értesítette a szomorú
esetről. A sportegyesület tájékoztatott arról
is, feljelentést tettek a rendőrségen és a rendőrök ujjlenyomatokat vettek a helyszínen.

Ceglédi túrázókat
mentettek a rendőrök

EGY FÉRFI TETT BEJELENTÉST a rendőrségre július 3-án 17 óra körül arról, hogy
feleségével és 10 éves kisfiával eltévedtek
túrázás közben a bissei hegyen, mindhár-

man kimerültek, és az ivóvizük is elfogyott. A Siklósi Rendőrkapitányság körzeti megbízottai azonnal a keresésükre indultak, majd a jó helyismeretüknek köszönhetően egy órán belül megtalálták az erdős
területen a segítségre szorulókat, akiknek
ivóvizet is vittek. A rendőrök a bajba jutottakat biztonsági intézkedés keretében
visszaszállították a gépkocsijukhoz. A ceglédi családnak az ijedtségen kívül nem
esett baja, orvosi ellátást nem kértek.
POLICE.HU

Ceglédről ment
Tőserdőbe csónakot lopni

A TISZAKÉCSKEI RENDŐRÖK EGY 25 ÉVES
ceglédi férfival szemben folytattak eljárást.
Három alkalommal is érkezett bejelentés
csónaklopásról a Tiszakécskei Rendőrőrsre
2020 tavaszán. Az ismeretlen tolvaj a lakatokat levágva jutott hozzá a vízi járművekhez, amelyeket a tőserdei Holt-Tisza partján
hagytak őrizetlenül a tulajdonosok. Az ellopott csónakok összértéke megközelítette a
300.000 forintot.
A tiszakécskei nyomozók széleskörű adatgyűjtés alapján jutottak el a feltételezett elkövetőhöz. A 25 éves ceglédi lakost 2021.
február 17-én elfogták a járőrök, és gyanúsítottként hallgatták ki a három vagyon elleni
bűncselekmény elkövetése miatt. A tiszakécskei nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg
az illetékes ügyészségnek.

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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Fotó: Lovas Krisztián

Tűz a hulladéktelepen

HATALMAS TERJEDELEMBEN ÉGETT a kommunális hulladék július 4-én vasárnap délután a DTKH hulladéktelepén. A sötét füstfelhőt a város felé fújta a szél.
„Nagy mennyiségű kommunális hulladék ég
mintegy háromszáz négyzetméteren” – közölte
a katasztrofavedelem.hu. Mint írták, a ceglédi
hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, de egy vízszállító Nagykátáról is a helyszínre indult.
Dr. Csáky András polgármester oldalán arról számolt be, felhívta a helyi tűzoltóságot,
ahol azt a tájékoztatást kapta, a regionális
nem veszélyes hulladéklerakóban keletkezett tűz. „A DTKH illetékes vezetőjét is megkerestem telefonon, illetve a helyszínen is tájékozódtam. A ceglédi hivatásos tűzoltók néhány óra alatt megfékezték a lángokat, most
már csak a tűz ismételt fellángolása ellen
küzdenek. Személyi sérülés nem történt, –
mivel a tüzet gyorsan eloltották – a környezetbe veszélyes égéstermék nem jutott.”

Kamionnak csapódott
egy autó

EGY SZEMÉLY SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT, amikor egy személygépkocsi csapódott kamionnak Ceglédnél, a 4-es főúton június 28-án. A
kamion Ceglédbercel felől haladt, amikor
megállt, hogy balra kanyarodjon. A mögötte lévő autók is megálltak, de az utána érkező Audi személygépkocsi nem állt meg, hanem a már kanyarodó kamion oldalának csapódott. Az autóban ülő nő súlyosan megsé-

rült, őt a mentők kórházba szállították, a kamionosnak nem esett baja. A kamion üzemanyagtartálya kilyukadt és mintegy 600 liter
gázolaj folyt ki az útra. A kiérkező tűzoltók
áramtalanították a járműveket, majd megakadályozták, hogy további üzemanyag
folyjon ki. A baleset miatt több órára teljesen lezárták a 4-es főút ezen szakaszát
Ceglédnél. HIRÖS.HU

Közúti balesetek

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE
június 26-án reggel Albertirsa külterületén.
Az összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd
biztosították a helyszínt.
ÁROKBA HAJTOTT EGY GÉPKOCSI június 26án délután Tápiószőlősön, a Fő úton. A gépkocsiban négyen utaztak, mindannyian önerejükből elhagyták az autót. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták
a járműveket, majd biztosították a helyszínt.
SZÁNDÉKOSAN HAJTHATOTT NEKI a busznak
az autó a 4-es elkerülőn – tudta meg a
szoljon.hu. A lap arról számolt be, a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlet bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást, miután
június 29-én súlyos baleset történt a 4-es út
Törökszentmiklóst elkerülő szakaszán, az
autó sofőrje életét vesztette, míg a busz vezetője súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. A rendőrség közlése szerint a jelenleg
rendelkezésre álló adatok alapján az autó vezetője szándékosan hajtott neki a busznak.

JOGOSÍTVÁNY!
21

„Ha jogsi kell, mondd csak ki:
Autósiskola MORVAY!”
Most diktáld TE a tempót!

- Iratkozz be Július 20-ig internetes „B” kategóriás képzésre,
- végezd el a tananyagot 10 nap alatt
- és tegyél sikeres KRESZ vizsgát Augusztus 20-ig!

Ha a TURBÓ-tempót bevállalod,
a forgalmi vizsgadíjat ajándékba kapod!
MORVAY Autósiskola
Cegléd, Rákóczi út 13.

Nyitvatartás: minden hétköznap 10-13 és 14-17 óra között.
Telefon: 06-30-597 7478

Írj egy emailt a morvay.autosiskola@gmail.com címre:
„B kategóriás jogosítványt szeretnék! TURBÓ-tempó AKCIÓ”

Fnysz: B/2020/1600 B kat elm: 65,52% B kat gyak: 67,35% ÁKÓ: 136,24% VSM: KK: 264.600.-

22

Interjú

Ceglédfürdő visszavár!

A koronavírus járvány miatti hosszú
kényszerszünet után július elejétől már
védettségi kártya nélkül látogathatók a
strandok, gyógyfürdők, előtte azonban
– a részleges nyitás idején – egyes fürdők jelentős vendégforgalom kiesésről
számoltak be. Szűcs Ádámot, a Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő igazgatóját
kérdeztük a helyi tapasztalatokról és
arról, milyen meglepetésekkel készülnek az idei szezonra.

m

ás strandokhoz és az
előző évekhez viszonyítva hogyan alakul a forgalom?
- A többi fürdő látogatottsági adatai ilyenkor
még nem publikusak. A Magyar Fürdőszövetségen keresztül, melynek mi is tagja vagyunk egyelőre eltérő
hírek érkeznek. Van, ahol komoly visszaesést tapasztalnak a vendégforgalomban,
van, ahol kevésbé érzékelhető a védettségi
kártya hiánya. Nálunk a június az előző évhez viszonyítva sokkal jobb eredményeket
hozott, ezért optimisták vagyunk a teljes
szezonra nézve.
- Lesznek-e rendezvények a Ceglédi Gyógyés Strandfürdőben az idei szezonban?
- Sokáig bizonytalan volt a rendezvények látogathatósága, ezért nem tudtunk komolyabb
előkészületeket tenni a rendezvények terén.
Egy-két kisebb programunk lesz a fürdő területén, melyet mindig aktuálisan közzéteszünk, majd minden fórumunkon. A Reggae
Camp és a Street Food Fesztivál, melyeknek
évek óta a fürdő közvetlen környezete ad helyet, idén is megrendezésre kerülnek.

- Miben lesz más a mostani szezon?
- Alapvetően mi ugyanúgy készültünk erre a szezonra is, mint az összes eddigire.
Legfeljebb a türelmetlenségünk volt nagyobb, amivel a nyarat vártuk, mert nagyon hiányoztak a vendégeink az üresen
kongó fürdőből. A zárt ajtók mögött is
folyt persze a munka. Minden dolgozó a
fürdő építésén, szépítésén dolgozott,
hogy amikor végre kinyithatunk egy
megújult létesítmény várhassa a vendégeket. Nagyon sok kedves visszajelzést
kaptunk a vendégektől és csapatépítésnek
is tökéletes volt.
Megújult a szauna szigetünk. Nagyobb térben, a régi szaunáink és infrakabinunk mellett, egy 20 fős „Csillagfény” szaunával,
jéggéppel, Himalája sófalas pihenővel és
teljes burkolatcserével várja most már a szaunázás szerelmeseit. Hamarosan indulnak
szauna programjaink is a szombati éjszakai
fürdőzéseken.
A lelátónk újjászületett a szolnoki Magiszter Művészeti Iskola 3 pedagógusának és 12
diákjainak hála, egy alkotótábor keretei között. Igazi „víz” ihlette csodás alkotás díszíti. A vendégeink körében eddig osztatlan sikert aratott.
Épül az új szabadtéri gyógyvizes meden-
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cénk a termál épület közvetlen szomszédságában, mely már a szezonban átadásra kerül,
hogy onnantól az év 12 hónapjában a vendégek rendelkezésére álljon.
Összességében reméljük abban lesz más ez
a szezon, hogy talán soha ennyire nem vár-

Nápolyi pizzaélmény
a Livello-ban

NÉHÁNY HÓNAPJA NYITOTT MEG CEGLÉD
leújabb pizzázója a Malomtó szélen. A tulajdonos Sipos Róbert neve nem ismeretlen
a ceglédiek előtt, mert a
’90-es években a Flamingó pizzéria tulajdonosa is
volt. Azóta az évtizedek
alatt sok helyen gyűjtött
tapasztalatot, nemrégiben
Nápolyból tért haza, ahol
ott élő lányával együtt elsajátította a nápolyi pizza
készítésének évezredes
fortélyait. Cegléden a
CVSE pályán lévő Ász
sörözőben vagy házhozszállítással a helyiek
is megkóstolhatják az eredeti olasz alapanyagokból, technológiával és receptek
alapján készülő pizzákat.
- Az olaszok nem a feltét miatt szeretik a
pizzát, hanem a tésztája miatt. – mesélt tapasztalatairól a tulajdonos. - Lassú kelesztéssel, kevés élesztővel készül a szélén levegős, középen vékony, belül puha, kívül – 50

tuk, hogy maszk nélkül, vírus nélkül, a családunkkal és a barátainkkal
gondtalanul pihenhessünk, szórakozhassunk,
ezért, ha az időjárás is lehetővé teszi, talán
szezon végére rekord látogatószámot könyvelhetünk el.
- Hogy tapasztalja, visszatért-e az élet a régi kerékvágásba a nyitással?
- A gyógyászaton gőzerővel folyik a munka,
a betegek alig várták, hogy újra jöhessenek
gyógyulni, mert sajnos a kezelések elmaradásával nem csak fizikálisan, de mentálisan
is nagyon sokan megszenvedték az elmúlt
időszakot. Július elejétől pedig korlátozás
nélkül mindenki igénybe veheti a fürdő minden szolgáltatását, akkor mondhatjuk azt,
hogy visszatért minden a megszokott mederbe. Szeretettel visszavárunk mindenkit
Ceglédfürdőbe!
másodperc alatt – ropogósra sülő tészta. A
feltétek is a hagyományokat követik és olasz
alapanyagok felhasználásával készülnek, ettől nyújtanak utánozhatatlan pizzaélményt!
- Az étlapot látva más tradicionális olasz
ételek is kaphatók…
- Frissen készülnek a hagyományos olasz

tésztaételek, kapható lasagne és tiramisu is.
Most nyílt hangulatos teraszunkon szeretettel várjuk az olasz espresso vagy capuccino
rajongóit is.
Livello Pizzéria
Nyitva tartás: K-Cs: 12-21, P-Szo: 12-22
Telefon rendelés: 70/348-7229
Facebook: Livello Ételfutár

m
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Olvasói levél

A jót is észre kell venni!
– Véleményem a ceglédi Toldi Ferenc Kórházról –

egkaptam az első oltásomat a koronavírus ellen.
8 napra pozitív lett a
tesztem, majd 3 nap
múlva mentő vitt kórházba, mert nagyon fulladtam. Köszönet a ceglédi mentősöknek,
mert hívás után 5 percen belül megérkeztek,
s azonnal oxigénmaszkkal láttak el.
A kórház első emeletére, a Covid-osztályra
kerültem, az oxigénmaszkos szobába. Péntek délután fél 6 volt, azonnal megvizsgált
egy doktornő, mondta, hogy ő lesz a kezelőorvosom. Injekciókat, infúziót kaptam. CTre vittek, kétszer is, vérvétel, szívultrahang
vizsgálatot is csináltak. A főorvos úr, a fiatal doktornők, a két fiatal kardiológus és a

segítőkész kedves ápolónők mindent elkövettek gyógyulásom érdekében.
Önzetlen segítségük, betegekkel való törődésük, gondozásuk lehetővé tette, hogy 19
nap után hazajöhettem. Otthonomban, szeretteim körében lábadozom.
E tündéri csapatnak, orvosoknak, nővéreknek, gyógytornászoknak és mindenkinek,
aki ezen az osztályon, rendkívüli nehéz
munkát végeztek, további munkájukhoz nagyon jó egészséget, sikeres boldog éveket
kívánok!
Tisztelt dr. Pusztai Dezső főigazgató úr!
Nagyon büszke lehet, hogy ilyen dicséretre méltó kollégákkal dolgozhat!
Mindent nagyon köszönök!
Vné és családja”

„A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET egy
pár évvel ezelőtt, a sümegi
gyerekekkel együtt szervezett Örökségvédő tábor keretében fákat, díszbokrokat
ültettek a Bedei emlékmű
köré. Egy idő után ezeket
elvitték, kitörték. Tavaly
ősszel a csemői Marosi faiskolától ajándékba kapott
4 db közel félméteres borbolyát ültettek. Örömmel
látták a bokrok szép fejlődését, növekedését. Időrőlidőre kimentek meglocsolni a növényeket. Most vasárnap este is ez történt.

Megdöbbentő, felháborító dolog fogadta a
locsolni szándékozókat. A napokban nemcsak az emlékmű körüli füvet, hanem a bokrokat is „sikerült” lenyírni! Ez csak szándékosan történhetett, mert a bokrok már fejlettek, jól láthatóak voltak. Kérdés, a tettes tervezi-e a bokrok
pótlását?” – írta lapunknak
Kocsis István az egyesület elnöke.
Egy-két nap múlva kiderült,
hogy „nem szándékosan történt a borbolyabokrok kivágása , egy fajta „üzemi baleset”
volt. „A fűnyírást végző illetékesek megígérték, hogy pótolni fogják a növényeket. A jövőben jobban odafigyelnek, hogy
ne fordulhasson elő hasonló
eset." – tájékoztatott Kocsis
István.

Kivágták a dísznövényeket
az emlékműnél

Az árnyoldal másik oldala

RÉGI SZOKÁSOMHOZ HÍVEN a Ceglédi Panoráma
minden betűjét elolvasom. Így találtam a június
11-én megjelent számban egy nevét nem közlő
szerző írására Hangágyúk Cegléd határában
címmel. Rendkívül szívfájdítónak találtam, hogy
egy pedagógus szervezett demonstrációt Pünkösdhétfőre „egy vagy több földművelő paraszt”
ellen. Bűnük az, hogy hangágyúval védik a termésüket a galambok okozta károktól.
Ezek a parasztok nem hivatkoznak sem „hazug indokokra”, „tévhitben” sem tartanak
senkit és még „alattomosan sem bújnak a
névtelenség mögé.” Ezek a parasztok áldozatos, nehéz, fizikai és szellemi munkájukkal teszik az ország asztalára évszázadok óta
az egészséges élelmiszerek alapanyagait,
megbízható minőségű termékeiket még azok
számára is, akik feljelentést tesznek és demonstrációt szerveznek ellenük.
Kedves szervező és a 15 résztvevő! Voltake már aláírásgyűjtés helyett például betakarítás idején a határban, legalább csak meszsziről megnézni az ember-gépeket próbáló
hónapokig tartó munkát? Eszükbe jutott feljelentés helyett, hogy a kánikula idején legalább 1-2 alkalommal hűsítő üdítővel lepjék
meg a parasztokat?! Milyen érzéssel, esetleg
lelkifurdalással vásárolnak, válogatnak a parasztok termelte húsból, zöldségféléből, gyümölcsből, többféle kenyérből a piacon?
Nekem ezek a gondolatok jutottak eszembe
a hangágyúzásról, az aláírást gyűjtő és demonstrációt szervezőről és az újra feljelentést tervezőkről. Igen erősen remélem, hogy
a fent említett személyek is majd rájönnek,
hogy a parasztembert nem feljelenteni, hanem tisztelni és becsülni kell.
BOROS DÁNIELNÉ
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Fél zsák szelektív szemét

FÉL ZSÁK SZEMETET SZEDETT ÖSSZE az
Öregszőlőben néhányszáz méter séta alatt egy
ottani lakó. A jelenségről a Szomszédok egymásért – Ceglédi Öregszőlő lakó-üdülőövezet
facebook csoportban írt figyelemfelhívást.
„Fél zsák szelektív. Nem köszönetért/dicséretért/vállveregetésért, leginkább figyelemfelhívásként! Ez a zsák üres volt, mikor elindultam vele. 3-400 méter séta alatt "termett" bele ennyi szemét, csak az út széléről. Ekkora,
vagy néha kicsit nagyobb mennyiséget kb.
hetente szedek össze ekkora séták alatt. Tehát
mint írtam, figyelemfelhívásként/kérésként
posztolom, hogy aki teheti, kérem hajoljon le
egy darab csokipapírért, műanyagflakonért,
üdítősdobozért, vagy bármi más hulladékért!
Mikor látunk 1-1 darabot, biztos sokan
mondják, hogy „elfér az”, meg „majd elviszi
a szél”, meg „nehogy én hajoljak le más szemetéért”, stb. Pedig az az 1-1 darab nagy
mennyiségben már rengeteg szemét. Mennyivel szebb lehetne a környezetünk, ha mindenki lehajolna azért az egy darab valamiért!
Nem mellékesen pedig nem kerülne a talajba
és a vizekbe, ezzel is tovább szennyezve a
környezetet! Mondjuk az még szebb és jobb
lenne, ha nem lenne miért lehajolni, mert
senki nem szórná el a szutykát, de sajnos...”
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Balesetveszélyes lehet
a kerékpárút bekötő

EGY MUNKÁLTATÓ KERESTE MEG lapunkat,
a várhatóan nagy kerékpáros forgalmat bonyolító Külső-Jászberényi úti felüljáró kerékpárútjának bekötőjével kapcsolatban. A
cégvezető úgy
tudja, hogy korábban
más
nyomvonal volt
a tervekben, de a
most megvalósuló kereszteződés
azzal, hogy közvetlenül a Jászberényi út mellé
került, rendkívül
balesetveszélyessé teszi a
csomópontot, ahol a főútról beforduló teherforgalom, személygépkocsik elé kihajtva érkeznek meg a kerékpárosok.
„Tudomásom szerint eredetileg néhány száz
méterrel beljebb lett volna a várhatóan több
száz kerékpáros közlekedését biztosító út bekötése. Ha ez igaz, nem értem, miért került
ki közvetlenül a kereszteződéshez, ahol csak
idő kérdése, mikor történnek majd balesetek.” – osztotta meg velünk félelmét a vállalkozó. Lapunk megkereste a városvezetést
a kérdéssel. Válaszukból kiderült: „A Jászberényi úti felüljáró kerékpárútjának bekötő
része az eredeti tervek szerint is ezen a
nyomvonalon haladt. A kerékpáros forgalmat kifelé menet jobb oldaltól az Infineon
irányába, a Méhész utca síkjában gyalogos
átkelőhely fogja átvezetni.”
Több hozzászóló, arrafelé közlekedő szerint
nem átgondolt a kerékpárút vonalvezetése.
„Valamilyen dokumentáció elérhető valahol,
hogy mi is meg tudjuk nézni, hogy helyezkedik el a kerékpárút? Kétségeim vannak arról, hogy ez át lett gondolva. Szerintem a híd
másik oldalán kellett volna építeni, mert így
keresztezi a főutat a Kernács végről. Feltartja a forgalmat és a kerékpárosnak le kell
szállni és áttolni, felszállni, menni kb. 100
métert megint leszállni áttolni. Ki fog le-

szállni? A körforgalomban meg nem tudom,
hogy fog élhetően becsatlakozni. Jobb lett
volna a körforgalmat elkerülve közvetlen becsatlakozni kerékparútba a Malomtó szélen,
a benzinkútnál. A körforgalomban az autó le
fogja szorítani a kerékpárost.” – írta egy olvasónk. Egy másik hozzáteszi: „Sajnos
Cegléden, még egy közlekedési beruházást
sem tudtak helyesen megtervezni. A 150 cm
széles kerékpárúton, ahol két
korlát közé van
szorítva a kerékpáros, még tolva
is nehezen férnek
el egymás mellett. A felüljáró
végét, pedig már
igazán fel lehetett volna vágni, hogy ott a járműforgalomtól elkülönítve keresztezhesse a utat gyalogos, és kerékpáros egyaránt.”

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon több mint
10 éve jelen lévő magyar magántulajdonban lévő vállalat.

Személyzeti vezető kollégát
Bővülő csapatunkba keresünk főállású, elkötelezett

Főbb feladatok, munkák:

• Bérszámfejtő és munkaügyes kollégák vezetése, és irányítása
munkájuk támogatása,
• Munkaügyi és személyzeti folyamatok szervezése, és irányítása,
• Belső szabályzatok kialakítása és működtetése
• Folyamatos adatszolgáltatás, és statisztikák elkészítése
• Munkatársak, toborzása, kiválasztása
• Munkavállalóknak az elégedettségének felmérése, fluktuációs ráta folyamatos vizsgálat

Elvárások:

• Szakirányú végzettség;
• Munkaügy Bérszámfejtés vagy HR területen szerzett legalább 35 éves szakmai tapasztalat;
• Adó-, TB- és munkaügyi jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása,
• MS Office ismeret professzionális szinten;
• Önálló felsővezetői szinten történő munkavégzés;
• Hatékony és pontos munkavégzés.

Amit kínálunk:

• Támogatott munkahelyi étkezés,
• Bejárás támogatása.

Munkavégzés helye: ALBERTIRSA vagy GYŐR

Jelentkezni bér megjelölésével, fényképes önéletrajzzal
lehet az allas@eatrend.hu e-mail címen lehet.
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A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)
rendszeresen ír ki pályázatokat
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő

ingatlanok értékesítésére,
valamint lakások és nem lakás célú

helyiségek bérbeadására.

Aktuális bérbeadásra kiírt lakások:
• Cegléd, Damjanich u. 17-19. fsz. 3. ajtószámú 62 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos lakás (A lakás minimális bérleti díja: bruttó 66.929,- Ft/hó, különszolgáltatás díja: bruttó 2.230,- Ft/hó).

• Cegléd, Damjanich u. 17-19. I. emelet
2. ajtószámú 56 m2 alapterületű, 2 szobás,
összkomfortos lakás (A lakás minimális
bérleti díja: bruttó 60.452,- Ft/hó, különszolgáltatás díja: bruttó 2.013,- Ft/hó).
• Cegléd, Juhász Gyula u. 19. szám alatti
5. ajtószámú 32 m2 alapterületű, 1 szobás,
komfortos lakás (A lakás minimális bérleti díja: bruttó 12.192,- Ft/hó, különszolgáltatás díja: bruttó 1.207,- Ft/hó).

• Cegléd, Szolnoki út 71. III. emelet 36.
ajtószámú 43 m2 alapterületű, 1+1/2 szobás, összkomfortos lakás (A lakás bérleti
díja: bruttó 38.227,- Ft/hó, különszolgáltatás díja: bruttó 3.302,- Ft/hó).

• Cegléd, Törteli út 4/A. szám alatti ingatlanon található építményben a földszint
10. ajtószámú 35 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás (A lakás lakbére: bruttó 21.781,- Ft/hó, különszolgáltatás díja: bruttó 3.378,- Ft/hó).

• Cegléd, Törteli út 4/A. szám alatti ingatlanon található építményben az I. emelet
21. ajtószámú 35 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás (A lakás lakbére: bruttó 21.781,- Ft/hó, különszolgáltatás díja: bruttó 3.378,- Ft/hó).
A pályázatok benyújtási határideje
2021. augusztus 2. (hétfő) 1600 óra.

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

m

Az idén 15 éves születésnapját ünneplő Nem Adom Fel Alapítvány minden évben megszervezi integrált nyári táborát egy-egy tematikát követve. Idén a fesztiválhangulatot Ceglédre hozzák és a diáktáborban biztosítják a 150-200 fő nyaralónak július 5-11. között. Fogyatékossággal élők, önkéntesek, munkatársak, a
pándi és szendrőládi Nemadomfel Házak hátrányos helyzetű családjai, gyermekei, az ország különböző részéből érkezve együtt töltik el ezt a hetet jó hangulatban, számos érdekes, izgalmas program keretében. Lapunk kérdéseire
Györke Nóra szervező válaszolt:

iért választották Ceglédet az esemény helyszínéül, van-e a városban olyan plusz, ami ide
hozta önöket?
- Nagyon szimpatikus
volt számunkra a Ceglédfürdői Diáktábor.
Alapítványunk mintegy 120 főnek szervez
integrált tábort és fontos szempont számunkra az akadálymentesség, illetve olyan
közösségi terek megléte, ahol lehetőségünk
van különféle csapatépítő, közösségformáló
programokat, játékokat, valamint koncerteket szervezni. Ez a helyszín mindezeknek
maximálisan megfelel, nagy szeretettel fogadtak minket és külön öröm számunkra,
hogy a szomszédságban található a Ceglédi
Gyógyfürdő és Szabadidő Központ, ahova
szintén ellátogatunk az ott töltött hét során.
- Lesznek-e különleges vendégek, fellépők
a táborban?
- Az idei táborunk témája Nem Adom Fel Lovagfesztivál, így a programok mellett természetesen érkeznek különféle együttesek, zenekarok, akik színesítik az egy hét programját:
Mystery Gang Együttes, NEMADOMFEL
Együttes, VILLON TRIÓ, Vaskó Makka,
Nagy Kriszta, ZZ Rock Show, Hermann Tibi
Rap Show. Minden estét pedig egy elmaradhatatlan lovagi discoval zárunk. A koncertekre szeretettel várunk mindenkit.

Örökbe fogadtak
egy óvodát

AZ EGYSZÜLŐS KÖZPONT CEGLÉDI Klubja örökbefogadott egy jászteleki óvodát. –
erről a klub vezetője Farkas Erika számolt be a közösségi oldalán.
„Ceglédi klubtagok, a masszázs szalonom
vendégei és az Egyszülős Központ adományait (ruhák, mesekönyvek, tisztítószerek, tisztálkodási eszközök, TV, DVD lejátszó) vittem
Jásztelekre a Százszorszép Óvodába, ahol sok
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Tegyünk együtt
parkjainkért!

A CZIGLE EGYESÜLET ISMÉTELTEN A TESCO
„Ön választ, mi segítünk” pályázatának útján kezdeményez fejlesztéseken a ceglédi
közterületeken. A lakosság a szupermarketben való vásárlás után kapott zsetonok bedobásával, szavazatával támogathatja az
egyesület terveit.
„A kutyafuttatóval megkezdett Hubertus parki fejlesztés következő állomása lenne egy
szalétli kihelyezése és a futtatóhoz kerékpártámasz kihelyezése. Régóta nagy vágya az ott
lakóknak, hogy a közelben legyen egy nyugalmas, kikapcsolódásra alkalmas park,
most ennek a megvalósításán dolgozunk.
Másik tervünk a Csokiházak mögötti terület
felvirágosítása, parkosítása és egy vonzó,
nyugalmas park kialakítása a lakóközösség
igényeit figyelembe véve.
Végül a Budai úti fürdőnél lévő bográcsozók
köré tervezünk kihelyezni ülőalkalmatosságokat, hogy az azt használók sokkal kényelmesebben, könnyebben tudják használni a
sütögetőt.” – írta az egyesület felhívásában.

7. Csemői Vigasságok

JÚNIUS 18-ÁN, TÖBB MINT HÉT hónapos
kényszerszünet után a Ceglédi Dózsa
György Honvéd Egyesület megtartotta első
nagyszabású közösségi rendezvényét a
Csemői Vigasságokat. Az esemény lehető-

séget adott a hosszú időn át elmaradt névnapi és születésnapi köszöntések pótlására, és
ami legalább ilyen fontos, a tagság közvetlen személyes találkozójára. Most sem maradtak el a szokásos sportversenyek, amelyek hét számban, – a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve – kerültek összeállításra. Értékes ajándékok motiválták a tagságot a minél nagyobb arányú részvételre.
Az ebédet Dr. Lakos Roland, Csemő község
polgármestere biztosította, aki immáron hét éve
támogatója e szabadtéri rendezvénynek. A pohárköszöntőben az ünnepeltek köszöntésén túlmenően, köszönetet mondtunk azért a törődésért, segítőkészségért, amelyet az egyesületünk
tagjai egymás iránt mutattak a járvány helyzet
során. A járvány idején mutatkozott összetartás
és bajtársiasság erősítette egyesületünket.
Az ebédet tombola sorsolás követte számtalan ajándékkal.
A rendezvényt személyes részvételével tisztelte meg Hegedűs Ágota Cegléd alpolgármestere és Esküdt Lajos ny. ezredes a
BEOSZ koordinációs elnökhelyettese.
Köszönet illeti meg a szervezőket, Lukács
István ny. alezredest és feleségét, valamint
Hanuta Ferenc ny. alezredest a rendezvény
előkészítésért és lebonyolításért.
nehéz körülmények között élő kisgyermek jár.
Nagyon kedves fogadtatásban volt részem, az
intézmény vezetői tündérek. Minden tiszteletem
az övék, hisz az óvoda gyönyörű, tiszta és rendezett. Amikor beléptem már tudtam, hogy igazán jó helyre kerültek az adományok és biztos
vagyok benne, hogy többször fogunk még találkozni. Ha van lehetőségetek, fogadjatok Ti is
örökbe egy ovit, anyaotthont, bölcsődét... Ceglédi óvodák, bölcsődék is csatlakozhatnak, ha
szükségük van egy kis támogatásra.” – írta Farkas Erika.
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Nyugdíjas katonák közgyűlése

s

A Dózsa György Honvéd Nyugdíjas
Egyesület tagsága a korlátozások feloldását követően ismét találkozott.
Az elnökség felhívására a tagság
gyorsan igyekezett bepótolni az elmaradást, június 25-én megtartotta a
2020. évről szóló – elmaradt – beszámoló közgyűlését.

ajnos könnyebb dolga volt értékelni az elmúlt évet Lukács István ny.
alezredes, ügyvezető elnöknek,
mint általában, mivel a betervezett
rendezvények többsége elmaradt.
Szerencsére tavaly júniusban és októberben sikerült a két legfontosabb programot – a Csemői Vigasságot és az egyesület
megalakulásának 50. évfordulós ünnepségét
– megtartani. A beszámoló tartalmazta,

hogy az elnökség dolgozott folyamatosan,
tájékoztatott, intézkedéseket hozott, tervezett és nagy figyelmet fordított arra, hogy a
rászorulók segítséget kapjanak. A törvényi
előírásoknak megfelelően a beszámolón túl
a 2020. évi pénzügyi- és felügyelő bizottsági jelentés is megtörtént, melyekkel a tagok
egyetértettek.

Továbbiakban fontos döntések születtek. Az
elnökség javaslata alapján elfogadta a közgyűlés a Ceglédi Dózsa György Honvéd
Nyugdíjas Egyesületért kitüntető érdemérem alapítását. Ezt követően pedig határozat született a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjainak, az egyesület saját
halottjává történő nyilvánítás feltételeinek
meghatározása tárgyában. Mindkettő esetben a cél az, hogy még jobban meg tudja a
közösség becsülni azokat, akik erre méltóvá
válnak, és a feltételeknek megfelelnek.
Tisztújítás keretében a megüresedett titkári
funkcióba Fábri Attila ny. őrnagyot, helyette elnökségi tagnak Tánczos Tamás ny. őrnagyot választotta meg a közgyűlés, végül
pontosításra kerültek az év hátralévő feladatai, programok, ebben is előtérbe helyezve
az elmaradt rendezvények pótlását.
A közgyűlésen megjelent dr. Csáky András
polgármester, aki hozzászólásában méltatta,
hogy a jelenlévő nyugdíjas
katonák esküjükhöz híven
milyen fontos
szerepet vállaltak korábban
az aktív katonai szolgálatuk
alatt, ma pedig
olyan közösségben dolgoznak, ahol tartalmas élet van és ennek számos pozitív hatása még kihat a nyugdíjas évek meghoszszabbítására, egészségre is egyaránt.
A rendezvény végén Koós Gábor ny. alezredes a BEOSZ képviseletében átadta az
egyesület elnökének a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége emlékplakettjét.
KOROKNAY CSABA ny. alezredes
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Szívvel-lélekkel, együtt

A Magyar Rendőrség hivatalos oldalán jelent meg portrécikk Török Csaba alezredes ceglédi rendőrkapitányról és feleségéről Török Ildikó alezredesről, akik a
Ceglédi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályán ismerkedtek össze 25 évvel ezelőtt. Mindketten hivatásuknak tartják a rendőri szolgálatot, jóllehet eleinte egyikük sem ezen a pályán képzelte el magát – szól a cikk bevezetője.

udapesten jártam katonai főiskolára,
majd elvégeztem Gödöllőn a Gépészmérnöki Kart – meséli Török Csaba
alezredes, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője. – Akkoriban nehéz volt
ebben a szakmában elhelyezkedni,
ezért más irányban kezdtem el gondolkodni. Nem állt távol tőlem az egyenruha, hiszen katonaként szolgáltam. Ezért jelentkeztem
a rendőrségre és kerültem 1996. május 1-én a
Ceglédi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályára, ahol Ildikó is dolgozott. Ha volt folyamatban
egy ügy, amihez segítség kellett, sokszor kért
meg engem, hogy kísérjem el. Ilyenkor sokat
beszélgettünk, sok közös témánk volt.
Török Ildikó először tanítói és tanári diplomát
szerzett. Technikát és alsó osztályosokat tanított,
és szeretett volna Cegléden, a szülővárosában elhelyezkedni, de akkoriban ez nagyon nehéz volt.
– A rendőrség is eszembe jutott, hiszen mindig
is szerettem az egyenruhát és a Ceglédi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályára kerültem. Először gyermekek, illetve fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel foglalkoztam, aminél nagy előny volt a pedagógus végzettségem –
foglalta össze az alezredes asszony, aki különböző területeken dolgozott a rendőrségen belül
és a 25 év alatt elsajátított tudást, tapasztalatot és szakmai
gyakorlatot most a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Igazgatóságán kamatoztatja,
mint kiemelt főelőadó. – Közvetlenül a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes mellett dolgo-

zom. Sokféle feladatot látunk el: készítjük a
szakmai összefoglaló jelentéseket az országos
szerv vezetője részére, de a Bűnügyi Igazgatóság életét, mindennapjait is összefogjuk.
– A feleségemmel abban nagyon hasonlítunk,
hogy a rendőrségi munkát mindketten a hivatásunknak tartjuk. Amit csinálunk, azt teljes erőbedobással, szívvel-lélekkel tesszük – magyarázza a rendőrkapitány. – A gyerekek nevelésében is következetesek voltunk. Arra tanítottuk
őket, hogy olyan pályát válasszanak, ami örömet okoz nekik, és teljes odaadással csinálják.
Hozzáteszem, bár katona voltam, mégis azt kell
mondanom, nincs katonásabb a feleségemnél.
Kettőnk közül ő a szabálykövetőbb.
– Mindkét lányunknak nagyon jó a nyelvérzéke,
több nyelven is beszélnek. A nagyobbik kint él
Barcelonában. Ő már férjhez ment, a vejünk mexikói. A kisebbik még főiskolára jár, és velünk él
– meséli a rendőrkapitány felesége. – Az életünk,
ahogy változott, valahogy mindig össze is kovácsolódott a munkánk során. Mindketten a vizsgálati osztályon kezdtük, majd szinte egyszerre kerültünk a közlekedésrendészetre, én Ceglédre,
Csaba pedig Pest megyére, ami természetesen kihatott a családi életünkre. Néha előfordult, hogy
egyszerre kellett kimennünk egy balesethez, és
meg kellett oldani úgy, hogy ott
volt a kislányunk. Mindketten hivatásosak vagyunk, ugyanott
dolgozunk, házaspárként ezért
jobban megértjük a másikat. A
párunkat ért sikereket, élményeket, sőt még a kudarcokat is
együtt, közösen éljük meg.”

ÉLETRE KELT A TÁJ!

GYULA

a
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Gondolat

A kastély új ruhát kap

kárhányszor elmegyek a Kátai
úton óhatatlanul a Kovács-kastély felé fordulok és örömmel
látom, hogy körbe van állványozva, de nem azért, hogy szét
ne essen. A munkások biztonsága és hogy elérhető legyen az épület helyreállítása szép feladat a kivitelezőnek. Szerencsére nem hungarocellborítást kap és a
díszek is hagyományosan lesznek elkészítve, hiszen szerencsére védett épület a kastély, amelyből már csak ez az egy van városunkban. Nagyon várom a felújítás eredményét, ami a tulajdonosnak sem kis dolog. Sokba kerül majd, mire elkészül, de a
látvány mindenkinek ingyenes lesz. Remélem nemsokára gyönyörködhetünk benne.
Korábban írtam arról a Panorámában, hogy
gyerekkoromban a kastélyban laktunk a szüleimmel, most megosztom pár emlékem abból az időből:
Akkoriban volt egy hatalmas góré a kastélylyal szembenézve a jobb oldalán. A magasítás alatt elkerítve volt mangalica malacoknak hely, mellettük kacsa, csirke, liba, melyeket édesanyám nevelgetett, hogy legyen
a családnak betevője. Egyszer az egyik libának nem tetszett a bezártság és hatalmas
szárnyaival a harmadik szomszédba átre-

pült, szerencsére azonban visszakaptuk.
Jobb oldalt zöldségeskert volt, melyben
sorban a különböző vetemények. A kert
bal sarkában a malomhoz közel volt egy
kerekes ásott kút. Mi gyerekek sokszor jártunk az Újárokhoz kosárral halászni. Akkoriban senki se kérte tőlünk van-e engedélyünk hozzá. Hazavittük a halat és édesanyám megsütötte vagy kirántotta. A kisebb halakat kárász, ponty, keszeget meg
vödörrel leeresztettük a kútba, kaptunk is
érte! A halakat sose etettük mégis növekedtek szépen, mert a szúnyogok lehúzódtak a hűs helyre, ahol aztán a halak megették őket. Nem pecabottal fogtuk ki őket,
hanem kitaláltuk, hogy leeresztünk egy
vödröt, mert bizonyos mélységig tiszta
volt a víz. Fogtunk egy tükröt és levilágítottunk a kútba, a halak szépen úszkáltak
körbe és mikor a legnagyobb a vödör felé
úszott, mi hirtelen felrántottuk és máris
megvolt a sikerélmény és a hal! Diadallal
vittük édesanyámnak, aki finoman elkészítette. Akkoriban egész más volt az élet,
nem kellett mindenhez engedélyt kérni és
a gyerekek is sokkal szabadabbak voltak
és sok élménnyel gazdagodtunk, amire
még most is emlékszünk.
JÓZSI BÁ’

a

SPINDELBAU Kft.

Gáz k é s z ü l é k sz e rv i z

M ÁRKASZERVIZE
AZÁNOK
GÁZK
8
4
312- 5 Mobil: 06-20/9713-873
6-53/
0
:
.
l
www.sp indelbau.hu
Te

Fügekaktusz a kertekben?

klímaváltozás következtében nemcsak az emberek izzadnak egyre
többet, hanem a felmelegedés miatt egyre bátrabban próbálnak ki
idegen tájakról származó növényeket is. Nemrég az egyik szaklap „hírbe hozta” a fügekaktuszt, amelynek
gyümölcse értékes antioxidánsokat és sok-sok
C-vitamint (többet, mint a citrom!) halmoz fel.
Az Opuntia néven ismert kaktuszféle
Mexikóból származik, fél évezred alatt
meghódította a Földközi-tenger medencéjét,
Észak- és Dél-Afrikát és fontos – bár problémás növény lett, főleg Ausztráliában.
Majdnem mindig ide vezet, ha kellő körültekintés nélkül valamit honosítunk. Már látjuk mi lett a selyemkóróval, jóhiszeműen rászerveztek a méhészek (hiába fognak tiltakozni…) és a gyémántfa csodálata is ezen
az úton halad. Ezért hívjuk fel a figyelmet a
fügekaktuszra, mert miközben fogyasztási

értékeit nem vitatjuk, de az itthoni termesztését óvatosan kell kezelni.
Csak két friss hazai példa olyan embertől,
aki aggódik a természetes flóránkért, de a
gyümölcsfélék sokféleségét is hirdeti. A
Vértes egyik védett völgyében a megunt fügekaktusz ágakat (fillokládiumok) és terméshús maradványokat kidobálták, mint
ahogy a hulladékokkal is szokás bánni. A
kaktusz „feltámadt” és évek óta folytatnak
vele harcot a nemzeti parki kollégák. De a
Soroksári Botanikus Kert munkatársai is
tudnak hasonló történetet bemutatni.
Persze, lehet kísérletezni, de csak igazán
zárt helyen termesztve. A 4-5 méter magasra is megnövő fügekaktusz gyorsan terjedni
tud. Akár kerítés is készíthető belőle. Sok
vizet tárol, amit újabban a vízszegény állattartó üzemekben felhasználnak, egyben takarmány is. A Duna-Tisza közén inkább a
gyümölcsének lehet haszna. Ha a tövises
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részt lenyúzzák róla, különleges ízű-zamatú
húsa kellemes csemege. Európában főleg
gyümölcsként viszik piacra, de levet, lekvárt, sőt aszalványt is tudnak belőle készíteni. A francia, olasz és a máltai szigeteken sajátos ízű likőrféleségek ízét is adja.
A modern genetika mindenre figyel, így a fügekaktuszra is. 250-280 faj ismert ebben a

nemzetségben, számos hibridfajjal együtt.
Már tövis nélküli ágakat, gyümölcsöt termő
változatokat is előállítottak. A fillokládiumokat csíkokra vágva zöldbab-szerűen
fogyasztják. A fügekaktusz virágai (fehér,
citrom- és narancssárga, piros, bordó és lilás), de ugyanígy a gyümölcsei is sokszínűek. A valenciai városi gyümölcsárusok ezt a
gazdag sokféleséget kínálták nekem. Látva
az idegen voltomat, 5 féle gyümölcsöt kóstoltattak meg, a legjobban a vörös belű ízlett.
Van egy fontos kedvező hatása a környezetre: még a homokot, a porosodó talajokat is
megköti, ami főleg ott előnyös, ahol a villámzáporok gyakoriak. Sajnos, mi is ebbe az
irányba sodródunk. Erre a klíma ’21 prognózisok elégséges bizonyítékot kínálnak…
A fügekaktusz jelentőségét a világ termelése ugyancsak megerősíti. 16 millió tonna
volt a 2020. évi össztermés, ebből Marokkó
6 millió tonnányit képviselt, de Mexikó ehhez mérten csak közepes termelő; igaz címerében is benne van, akárcsak a máltai lobogóban a fügekaktusz.
ESDÉ

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
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História

85 éve égett le a templomkupola

a

Idén 85. éve annak, hogy leégett a
ceglédi Református Nagytemplom kupolája. A tűzesetben több ház égett le,
sokan megsérültek és halálos áldozat
is volt. Ennek történetéről írt Pál
Erzsébet olvasónk.

Hild József által tervezett ceglédi
Református Nagytemplom tetőzetének javítására egy tetőfedőmester és Zana József bádogosmester
kapott megbízást. Feladatuk az
volt, hogy az időjárás miatt keletkezett hibákat kijavítva megakadályozzák a
beázásokat. Először a két torony tetőzetével
végeztek.
1936. augusztus 6-án
délután a rekkenő hőségben a templom kupoláján két bádogos a kupola réz-, és bádogtetejének javítását végezte.
Háromnegyed négy körül a bádogosok a kupola tetején kívülről dolgoztak, mozgásukhoz
kötéllétrát használtak, a
szélkakas és villámhárító körül kézilámpával
olvasztották le a régi
cint, hogy a részeket kijavítva, utána lemezzel
borítsák a területet. A
szélkakas alatti kis torony rézborítású volt,
alatta fabordázat, melyet falécek merevítettek
ki. Valahol a kézilámpa lángja egy résen behatolt a teljesen száraz faszerkezethez, s azt
felgyújtotta. A bádogosok kívül dolgoztak,
így a tüzet azonnal nem vették észre. Amikor
meglátták a füstöt, keresték a tűz helyét, de a

náluk levő kevés víz már nem volt elég az oltáshoz, később el is hagyták az épületet.
Feltámadt a szél is és a lángok egyre jobban
terjedtek. A járókelők is észrevették a nagy
füstöt és a katolikus templomból is elhangzott
a riasztás: Tűz van! Amikor megjelentek a
ceglédi tűzoltók, már látták, hogy a torony
menthetetlen. Fecskendőikkel próbáltak minél
közelebb kerülni a tűz fészkéhez, de nem volt
olyan nagy létra, hogy azzal megoldhassák az
utca felől az oltást. A torony lépcsőin közelítették meg az egyre nagyobb lángokat.
Több száz ceglédi gyűlt össze, mindenki segíteni akart. Dr. Sárkány Gyula polgármester telefonon kért segítséget a fővárosi tűzoltóktól.
Ők kérdezték a vízvételi lehetőséget, és megállapították, hogy a vízhiány miatt felesleges
elindulniuk. Sajnos, a bank udvarán levő víz-

tartály vizét a nyomás hiánya, a standfürdő vizét a távolság miatt nem lehetett felhasználni.
Érkeztek a nagykőrösi, szolnoki, kecskeméti
tűzoltók is. A huszárlaktanyából katonákat vezényeltek ki. A tömlőkben levő víz kiegészítésére, a katonák megszervezték: csataláncba
állva a katonák és a polgárok egymásnak ad-
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ták a teli vödröket.
Voltak olyan önkéntesek, akik a torony
lépcsőjén
)0;;/,
mentek fel, hogy a
kupola környékén
%2=-838843>'-/%8


segítsenek. A kupo/)6)7(,320%492/32

la és a torony között
:::(&6(5,.)7+8.$55,(5
ugyanis volt átjáró.
Az ott levőket a
tűzoltók figyelmeztették a veszélyre.
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A többség, azt tapasztalva, hogy lábuk alatt forrósodik
b
KU#HFVHULNIWKX
a bádog, visszavonultak a torony átjáróba.
királyi ítélőtáblán jogerősen felmentették
A forrásanyag 10. oldaláról idézek: „Egy fia- mindkét személyt, mert nem volt megnyugtatalember elől azonban a pusztító tűz elvágta a tó bizonyíték arra, hogy gondatlanul jártak el
torony átjáróba vezető utat, az rémülten ugrált munkájuk során. Nevüket ezért nem is írtam
ide-oda, menekülést keresve. Amikor a láng meg. A munkát elvállaló Zana Józsefet is felminél közelebb került hozzá, nem maradt más mentette a bíróság és az egyháznak elrendelte,
választása, mint az alacsonyabb tetőzetre ug- hogy a neki, és alvállalkozója részére járó
rani. De jaj! – a tető beszakadt, s egy hátbor- munkabért és egyéb járandóságokat fizesse ki.
zongató kiáltás, egy felcsapódó lángnyelv, …” A templom és a berendezések biztosítva volA fiatalemberből mire megtalálták, már csak tak a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél. Másnéhány elszenesedett csont maradt. Az elhunyt nap az egyházközösség vezetői, tárgyaltak a
neve: Szunyogh Károly, élt 22. évet. Korabeli biztosító képviselőivel, akik vállalták az újjáújságok sokféleképpen írják meg az esetet, és építés költségeit. A gyülekezeti ház kis átalaaz elhunyt nevét. Én most a Romokból Isten kításával megoldották, hol legyenek a hívek
háza forrásmunkából, és a nyilvános anya- részére az istentiszteletek, amelyet már a kökönyvi kivonatból idéztem.
vetkező nap már itt tartottak.
Újabb felkiáltás hangzott fel: „Tűz van!” Ki- A városvezetést sok bírálat érte a tűzeset kapderült, hogy a szél az égő zsarátnokokat fel- csán, a tűzoltóság hiányos felszereltsége miatt.
kapva a környező házakra repítette. Ott is ol- Én most csak az eseményekről írtam, a tűz áltani kellett. Egy ház porig égett, kettőnek a te- tal a lakosság körében kiváltott érzelmeket
teje semmisült meg. Közben megkezdődött az nem említettem. A tragikus nap után hitet és
orgona mentése, a padsorokat vízzel locsolták, reményt adott, hogy rövid időn belül meginés félő volt, hogy a két toronyban levő haran- dult a torony újjáépítése.
gok sérülés esetén óriási kárt okozhatnak. Na- A templom tornyának újjáépítése a tervezéssel
gyon sokan megsérültek a tűzben, voltak, aki- kezdődött, ekkor döntöttek arról, hogy a toket a kórházban kellett ellátni.
rony magasságát 20 méterrel megemelik, de
Végül a tűzoltók szakszerű tevékenysége, a ez már egy következő történet… talán valaki
katonák és az önkéntesek kitartó munkája ezt is megírja.
meghozta az eredményt, késő estére sikerült a
PÁL ERZSÉBET
tüzet lokalizálni. Sajnos azonban a kupola Forrás:
1. Dr. Zsengellér Ferenc: Romokból Isten háza - A ceglédi reformegsemmisült.
mátus templom pusztulása és újjáépítése Megjelent: 1939-ben
A két bádogost őrizetbe vették, vallomásuk 2. Ceglédi Hírlap 1936. augusztus 16-i szám 5. oldal, anyakönyvi
kivonat
után szabadlábra helyezték őket. Az ellenük 3. Ceglédi Hírlap 1936. augusztus 9-i száma A ceglédi református
lefolytatott bírósági eljárás során a budapesti templom kupolája a tűzvész martaléka lett!
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Interjú

Az elfeledett „ceglédi” vitézek
Korondi Miklós, a Kárpát-medencei
Vitézi Rend Pest megyei székkapitánya komoly kutatómunka után könyvírásra adta a fejét: megírta a Vitézi
Rend ceglédi érdekeltségű tagjainak
történetét a második világháború végéig bezárólag. Vele beszélgettünk a
nagy munka indíttatásáról, céljáról és
a mű részletesebb tartalmáról.

e

lőször a kutatás módszeréről és
részeredményeiről essék szó.
- Budapesten a Bakács téri templomban 2014. június 14-én avattak vitézzé, eskütételem után. Az
elkövetkező években nagy érdeklődéssel és aktivitással kapcsolódtam be a
„rendi” munkába és elhatároztam, hogy bővítem és mélyítem a vitézséggel kapcsolatos
ismereteimet.
Igyekeztem áttanulmányozni az eddig megjelent vitézi kiadványokat, könyveket és en-

nek során figyeltem föl arra, hogy néhány
helytörténész megpróbálta felkutatni az adott
településhez vagy megyéhez kötődő vitézek
rövid életrajzait. Ez inspirált arra, hogy öszszegyűjtsem azoknak a „ceglédi” vitézeknek
a rövid életrajzát és vitézi tetteit, akiket
1921-1945 között avattak vitézzé és az első
vitézavatás 100. évfordulója alkalmából egy
könyv formájában az érdeklődők elé tárjam,
így állítva emléket hős vitézeinknek.
2018. év végén kezdtem el a kutatómunkát.
Már az elején tisztáznom kellett, hogy kik is
azok a „ceglédi” vitézek? Ezen vitézek közé
soroltam azokat, akik Cegléden születtek, itt
végezték iskolájukat, huzamosabb ideig itt
dolgoztak vagy rövidebb ideig tartó kiemelkedő tevékenységet végeztek (pl. gimnáziumi tanár, csendőrparancsnok, huszártiszt
stb.) illetve itt temették el.
Kutatásom alapjául az 1927-28-29-ben megjelent Vitézi Évkönyvek, A tízéves a Vitézi
Rend 1921-1931 c. könyv, az 1934-es ceglédi vitézek tablója, az 1936-os Magyar huszár
című könyv, az 1939-es kiadású Vitézek Albuma, a www.hungarianarmedforces.com
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honlapon található adatok szolgáltak. Ezt a
hiteles adatok ellenőrzése követte a különböző levéltárakban, egyházközségi hivatalokban lévő anyakönyvek (születési, házassági,
halálozási) áttekintése során. Ezúton is szeretném megköszönni a ceglédi és más egyházközségek vezetőinek és munkatársainak a
munkámhoz nyújtott sok-sok segítséget! Továbbá fontos információkhoz jutottam az interneten fellelhető korabeli újságokból és a
különböző kiadványokból is.
A kutatás során a legtöbb időt a Pest Megyei
Levéltárban, valamint annak kihelyezett
helyszínén – az akkor még működő – nagykőrösi osztályon töltöttem. Annak ellenére,
hogy az Országos Vitézi Szék iratainak
90%-a – a II. világháborús bombázás következtében – megsemmisült, elég sok információt sikerült felkutatnom a Pest Megyei
Levéltár munkatársainak köszönhetően.
Az anyakönyvi adatok törvényileg megnehezített kutatása sok nehézséget jelentett, de
szerencsére az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött – régen sok családi vonatkozású adatot tartalmazó – gyászjelentések nagyban segítették munkámat.
A vírushelyzet miatt csak nagyon korlátozottan tudtam végezni a kutatást, ezért számtalan levelet kellett megfogalmaznom – határon belüli és túli településekre információszerzés céljából. Egy-egy személy felkutatása során, gyakran használtam az internet
nyújtotta lehetőségeket és a telefonos tudakozót is. Több esetben kaptam szinte elérhetetlennek tűnő adatot, információt más országokban élő vitézi leszármazottaktól USAból, Kanadából, melyet ezúton is köszönök.
Szinte kilátástalannak tűnő feladatnak bizonyult a vitézek sírjainak megtalálása, különösen az élő leszármazottak hiánya miatt
meg nem váltott sírok esetében, amelyek sok
esetben már a temetői nyilvántartásban sem
szerepeltek. Ezért különösen nagy öröm számomra, hogy a könyvben szereplő,
Cegléden eltemetett vitézek (40 vitéz) sírhelyeit, sírhelyszámait minden vitéz esetében
sikerült felkutatnom és megtalálnom.
A temetőkben történt kutatások közben
megállapítottam, hogy a sírfeliratokon egyes
vitézek családi neve előtt, a „vitéz” vagy

„v.” előnév hiányzik. A II. világháborút követő társadalmi változások következményeként törvény által törölték el és megtiltották
a „vitéz” előnév használatát és a vitézeket,
mint rendszerellenes elemeket kezelték.
Az érintett vitézi családok hozzájárulásával és
vitéz Diósi Pál kőfaragó-szobrász közreműködésével, sikerült a hiányzó vitézi előneveket felvésetni a jubileumi esztendő alkalmával, mind a hat ceglédi temetőben. Volt olyan
vitézünk is, akinek nevét idén vésettük fel a
ceglédi I-II. világháborús emlékműre.
Egyik legnehezebb feladatom volt az egyes
vitézek fotóinak összegyűjtése. Ehhez nagy
segítséget nyújtottak a még élő leszármazottak, valamint a Hadtörténeti Levéltár és Múzeum kiváló munkatársai. Szerencsére egyes
vitézi kiadványokban is találtam ceglédi vitézekről készült képeket.
A könyvem előkészítésének utolsó fázisában
megkerestem vitézeink még fellelhető hozzátartozóit. Emlékeiket lejegyeztem, a régi
iratokat és tárgyakat pedig Dr. Jójárt György
főorvos úr, kérésemre lefotózta.
- Mit tudhatunk a könyv tartalmáról, megjelenése körülményeiről?
- A készülő könyv előreláthatóan kemény
fedlapos, színes és kb. 200 oldalas lesz sok
fényképpel. Tartalmazza a Vitézi Rend rövid történetét (a ceglédi vonatkozásokkal)
valamint 105 „ceglédi” vitéz rövid életrajzát,
fotóját, egyes családi fotókat, korabeli újságcikkeket, vitézi dokumentumokat és tárgyakat, a ceglédi temetőkben nyugvó vitézek sírfeliratait, sírhelyszámait temetőnkénti bontásban, külön kiemelve a „ceglédi”
Arany Vitézségi Érmes és a Hősi halott vitézek vitézi tetteit.
Fontosnak tartottam, hogy a kedves olvasók
megismerjék a Vitézi Rend alapításának történelmi előzményeit, az alapítás jogforrásait, betekintést kapjanak a Rend működésébe
és megismerhessék a „vitéz” szó jelentését,
valamint a vitézség fogalmát.
Reményeim szerint a hiánypótló jubileumi
kiadvány – amennyiben a kiadáshoz szükséges anyagi fedezet összegyűlik – az őszi hónapok során megjelenik – zárta a beszélgetést vitéz Korondi Miklós.
KŐHALMI DEZSŐ
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Csupa Csoda Musical

„Most az van, hogy vége a Covidnak, örülünk, hogy végre együtt vagyunk, és el
kell kezdenünk a felkészülést.” – Így kezdődik az a musical, amit a Ceglédi Zenés
Színitanoda tagjai írtak, szerkesztettek, és július 10-én délelőtt 10 órakor be is
fognak mutatni a moziban. Idén 12 színészpalánta vág neki, hogy megpróbálkozzanak a „varázslattal”, amit úgy hívnak: színház.
zúttal mivel lepitek meg a nézőket?
- Egy újabb történettel, újabb és
régebbi dalokkal. – mondják nevetve.
Kicsit elbizonytalanodva nézek

rájuk.
- A darabotok címe: Csupa csoda musical.
Nem mesélnétek róla bővebben?
- Annyit elárulhatunk, hogy idén nagy fába
vágtuk a fejszénket. A musical egy olyan
műfaj, amit eljátszani, elénekelni egyaránt
nagy kihívás. És idén úgy döntöttünk, hogy
megpróbálkozunk vele.
- Ha jól tudom, ez – mint évek óta mindig egy nyári, egyhetes tábor „terméke” lesz.
Mi késztetett rá, hogy ilyen nehéz dologba
fogjatok, ráadásul ennyire rövid idő alatt
akarjátok megvalósítani?
- A Covid! – és megint csak nevetnek – Hónapokon keresztül be voltunk zárva, egymással sem nagyon találkoztunk, egyszerűn
felhalmozódott bennünk az alkotókedv. És
az, hogy megmutassuk, még mindig szeretünk énekelni. Lehet, hogy egy hét áll rendelkezésünkre, de azt olyan intenzíven töltjük, hogy több hét is kijönne belőle. Na,
meg azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a
dalok jórészével nem most találkoztunk először.
- Mit ad nektek ez a tábor?
- Ez a tábor azért is jó, mert – a közös éneklésen kívül – beleférnek a napunkba a helyzetgyakorlatok, a beszédgyakorlatok, a szituációs játékok… szóval minden, ami ahhoz

kell, hogy ismét színpadra állhassunk. Jó
ezeket újra feleleveníteni. És persze marad
hely a nevetésnek, a barátkozásnak is.
- Kit vártok az előadásra?
- Mindenkit, aki kíváncsi arra, hogy az elmúlt nyár óta mennyit fejlődtünk. Reméljük,
nem okozunk csalódást!
És mind a 12-en egyszerre kezdenek mesélni Shakespeare-ről, Cini úrról, az összeveszésekről, a kibékülésekről, a pofonokról, az
ölelésekről, a mesékről… mindarról, ami az
életükben jelen van. Mert gyerekek ők, a
szó legnemesebb értelmében! Én már sejtem, miről fog szólni az előadás! És ki nem
hagynám! S. PETRÉNYI ZSUZSA
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ALkotók

Renaissance

Novemberben Horváth Klára festményei csak két napig lehettek a KMK Galériában, ami most országos hírű ceglédi fotóművész tárlatával indul újra.

páti Tóth Sándor így fogalmaz a
magunk mögött hagyott nehéz időszakról: „Az önkéntes vagy kényszerű karantén sokunk számára elkerülhetetlen volt az elmúlt évben.
Előtte életkoromhoz képest igen
mozgalmas életet éltem, s a bezártság első napjai után különös, bizsergő tenni vágyás kerített
hatalmába: dolgozni kezdtem „Csendéletek?”
összeállításomon. Szerénytelenül a való világ,
vagy legalábbis egy-egy szeletének megragadása munkált bennem valamennyi korábbi ciklusomban, saját árnyékomat átlépni most sem
akartam és tudtam, úgyhogy a csendélet hagyományos fogalmát szabadon kezelve készült
el kiállítási anyagom.”
És tényleg ott van a hangtalanság nyugalma e
képeken: legyen az régi fotóból készült montázs, vagy a legfrissebb mű. Megállni látszik
az idő, képpé lassul, ami a művész számára
érték. Ha ez újrafényképezett emlék-tárgy,
mint a Nagyanyám körtéje, Nagyapám kiflivége,
Anyám almája, Apám kalapja akkor is, de ha mézeskalács, műanyag palackcsonk a csapon, vagy
káposztafej van a célkeresztben, az is megnemesedik Apáti Tóth Sándor
kameráján, laptopján és
nyomtatóján keresztülhaladva. Mivel az alkotó sok
korszakát megidézi ez a
tárlat akarva-akaratlan
számadás-szerűre sikerült,

ha veszély közeleg legtöbben így teszünk. A
katalógus végén erre utalhat a képpár (képünkön) és olvasható a Kossuth Rádió Nagyok
című műsorában az év elején készült interjú
szövege is. Dr. Csáky András polgármester és
Vágó Katalin művészettörténész méltatták a
szépen válogatott tárlatot június 17-én, az év
első kiállítás megnyitóján a Ceglédi Galériában. Remélem, hogy a tervezett egy hónapon
át zavartalanul megtekinthető lesz!
A Kossuth Lajos Gimnázium Díszterme és
klubja is csendes volt az elmúlt fél évben. A
díszterem nyitókiállítása rögtön tanévzáróvá
is vált, mert a Nemzeti Tehetség Központ
mentoráltjai adtak számot a – főként online –
munkáról. Ez nem azt jelenti, hogy monitorokon jelentek meg a képek (ez a jövő?), de a
munkák egyharmad része számítógéppel készült. Nándori Judit sikeres felvételi első fordulójának festészeti anyagát (Somos Gyula
festőművész a felkészítő tanára), Csányi
Anna grafika- és textil szakos portfólióját,
Dóczi Boglárka pedig a tanév tanulmányrajzait, festményeit mutatta be e kiállításon. A
finissage-t június 2-án rendeztük meg. Mező
István programfelelős tanár köszöntője után
elhangzott Sasvári Angelika külön erre a kiállításra készült zongoradarabja is, melynek
hangulata és tagolása az átélt nehéz napokat
idézte fel. Révész Nóra és Pércsi Emma is
tárlattal búcsúzott Gimi klubban. A Tetz
Alapfokú Művészeti iskola tanítványai közül
Emma jövőre művészeti szakközépiskolában
folytatja tanulmányait, kiváló stúdiumait és
kortárs karakterterveit láthattuk, Nóra munkái
pedig magas szinten reprezentálták a Tetz-Gimis
csoportjában ez évben elvégzett feladatokat. Sajnos a média képviselői távol kellett maradjanak
ezen eseményről, de a tanulói közösség végre teljes számban tekinthette
meg!
Az alkotói folyamat igényli az elvonulást és a csendet. Követheti a járványt a
művészet reneszánsza?
P.R.G.
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A hét festménye(i)

Nyári színek, hangulatok

NYÁR, MELEG, SZABADIDŐ, ALKOTÁSVÁGY.
A művészember napjait mostanság ezek a körülmények határozzák meg, vezérelik. A konkrét vezérlés, vezetés azonban fontos, mert anélkül nem gyűlne össze az a kis festő csapat,
akik hétről-hétre péntekenként Bakányi Gyula
festőművész vezényletével alkotnak a városban, hol itt, hol
ott felbukkanva. Előkerülnek
a vásznak, farostok, kartonok és ki-mivel
fest, satíroz, bőszen belemelegedve a munkába. Időnként
jön a mester és
értő gondosság-

gal hirtelen egész más irányt mutat az alkotónak, mint amerre elindult. És ez jó! Így nem
görnyed bele senki a saját – esetlegesen - téves
elgondolásába, hanem merészen új utakra lép
és már szárnyal is egy izgalmas, új világ felé.
A kis festőcsapatot a Benedek Péter Alkotókör
tagjai alkotják, de mostanában egyre bővül a
kör: kinek a lánya, kinek az apukája, kinek a
barátja csatlakozik be aktívan a munkába.
Például Ercsei Lenke leánya, Ercsei Ibolya
szívesen beül közénk péntek délutánonként
és egyre színesebb, egyre merészebb alkotásokkal áll elő. KM
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horgászok rendelkezésére áll,
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.

t
r
o
sp

45

Hat ceglédi sportoló Tokióban!
Az újkori olimpiai játékok során, 1896
óta, 24 ceglédi kötődésű sportoló érdemelte ki versenyzőként az indulás
jogát. A sport legnemesebb versengésének eseményein 12 sportágban álltak rajthoz ceglédiek és 1924 után csupán négy alkalommal hiányoztak csak
szűkebb pátriánk legtehetségesebb fiai az ötkarikás eseményekről.

a

legutóbbi két évtized létszámban
és eredményességben is emlékezeteset hozott számunkra. Büszkeségeink érmekkel és értékes
helyezésekkel gazdagították a
magyar sport tárházát. 2012-ben
Lőrincz Tamás és Ungvári Miklós ezüstérmet szerzett, Czigány Dóra (kétszer is) és
Pásztor István negyedik, míg Szellő Imre
ötödik volt sportágában. A paralimpiai versenyeken Bíró Norbert bronzérmest nyert,

gyarapítva Pálinkás László korábbi úszásban szerzett első helyét. Sokunkban emlékezetes maradt a Riói Olimpián történt bírói
„művelet”, amikor Lőrincz Viktortól az
utolsó pillanatokban elvették a szőnyegen
már megnyert bronzérmet (...).
Mostanság már Tokió felé figyel a világ
sportszerető népessége. A magyar olimpiai
csapatban soha nem látott létszámban, három
sportágban, hat sportolónk vesz részt a küzdelmekben. Mind a hatan a CVSE kereteiben
ismerkedtek meg a sportáguk alapjaival és
keltették fel a szakemberek figyelmét, indultak el fényes sportpályafutásuk küzdelmes útján. Öten, Lőrincz Tamás, Lőrincz Viktor
(birkózók), Jansik Szilárd és Pásztor Mátyás
(vízilabdázók) és Ungvári Attila (judo)
Cegléden születtek és itt ismerkedtek meg a
választott sportáguk alapjaival, érték el gyermekkori sportsikereik első élményeit. Ide
kapcsolódik a júdós Özbas Szofi is, aki kislányként a sport által került Szolnokról
Ceglédre és minden jelentős sikerét a CVSE
versenyzőjeként vívta ki és került az élvonal
csillagai közé, jutott ki az olimpiára.
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Az optimista reményeinket a Lőrincz-testvérek vértezik magasabb szintre, ami túlnő a
játékok egyik jelmondatán, „Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel”. Tamás az
„aktuális” világ- és Európa-bajnok, Viktor
pedig a Föld legeredményesebb birkózója
volt két éve, mindketten az olimpiai versenyek súlycsoportjában elsőként lettek kiemelve. A vízilabda válogatott két ceglédi
tagja közül Jansik Szilárd az FTC erőssége a
válogatottban is húzó ember, de az igazi siker Pásztor Matyié, aki a BVSC csapatkapitányaként és gólkirályként nem először „bűvölte el” a szövetségi kapitányt és a sportágbeli szakembereket, leginkább ő tett azért,
hogy 34 évesen olimpián képviselje a ma-

gyar színeket. A cselgáncsozók Ungvári
Miklós nélkül(?) utaznak az olimpiára, de
ott lesz öccse, Ungvári Attila, aki ha jó napot fog ki, közel kerülhet a dobogóhoz, sőt...
Bíró Tamás mesteredző munkája, akár a
helyszínen is sokat jelenhet számára, de még
az időközben eligazolt Özbas Szofi ifjúsági
olimpiai bajnokunknak is, akiknek évekig a
mestere volt Cegléden.
A XXXII. Nyári Olimpiai Játékok, egy évvel az eredetileg kitűzött időpont után szép
reményekkel táplálják a közvéleményt.
Örömteli a népes ceglédi részvétel, ami igazolja a város sportjának magas színvonalát,
az itt élő emberek tehetségét és szorgalmát.
MAGYAR LÁSZLÓ

öbb évtizedes múltja van Cegléden is
az ún. „sportcsaládok” kialakulásának
és történetének. Egyik-másik sportág
gyökeret eresztésének és megerősödésének mezsgyéjén sportkarrierek és
sikerek fémjelzik a család fontosságát
és hátterének jelentőségét.
Száz éve Nagy Sándor bábáskodott a birkózó sport helyi elterjesztésében, megerősödésében. Öt fiúgyermeke mind sportolt, köztük Nagy Ferenc ceglédi színekben birkózott, de olimpiai helyezett volt ökölvívásban. Szerepét a Száraz család vette át,
Györggyel és Józseffel az élen.
Többgenerációs történetek a labdarúgás vonalán a Bujáki testvérek, ökölvívásban a Pákozdiak, úszásban és vízilabdában a Beck,
Csordás és Ecser családok egymásra épülő
sikerei. Pákozdi László az 1976. évi olimpián volt tagja a magyar csapatnak, öccse ifjúsági válogatott volt.
A múlt század utolsó évtizedeiben már gyakoribb volt az egy családban nevelkedett fiatalok
kitörése a sportban. A legnépszerűbb sportágban, a labdarúgásban a Kökény család jeleskedett, József az FTC-ben, bátyja István a CVSEben és az NB I-es Szeged csapatában szerzett
sok örömet a szurkolóknak. Hozzátéve, hogy
gyermekeik ugyancsak sikereket értek el a sport-

ban, ifj. Kökény István sikeres kézilabda játékos
és edző lett, Kökény Bea, József lánya pedig a
női válogatott kiemelkedő tudású sztárja volt.
A Zsengellérek több sportágban is kitűntek,
közülük kiemelkedett Gyula a világbajnoki
ezüstérmes labdarúgó, de bátyja, József is
sokoldalú sportoló volt, egy másik ágon pedig az asztaliteniszben szereztek maguknak
hírnevet a „ceglédies” családnevükkel.
Az asztalitenisz helyi története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. A férfi csapat 1982.
évi NB I-be jutása nagyban függött a
Kudelich testvérek – Géza és Ferenc – remek teljesítményétől. A nőknél ugyanez elmondható a Tóth családról, ahol Tóth István
és lányai jelentettek felejthetetlen sikereket

t

Testvérek és testvérharcok
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a CVSE és a város számára.
Az új évezred
küszöbén még
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
látványosabban
kitűnt egy-egy
Cegléd Alszegi u. 35.
család ifjú sarjaT.: 53-310-285
inak látványos
sportsikere. Még
M.: 70-368-2816
élt a közvélefurdoszobaszakaruhaz.hu
ményben a Sipos
Árpád – Sipos
Győző feltűnése
a birkózók köFacebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
zött, amikor egy
időben a Dajka-,
a Zelei- és Papp testvérek voltak a birkózó mekeinek három évtizeden átnyúló karrierje.
utánpótlás urai. Jött később Lőrincz Tamás, István a Veszprém és a válogatott meghatáromajd Lőrincz Viktor, előbbi 19 évesen zó erőssége, világválogatott is volt, olimpiai
Európa-bajnok és további évtizedekre han- helyezett csapatával és húga Zsófia több első
gos nevüktől a birkózóvilág.
osztályú magyar és külföldi csapatban kamaA judo ceglédi elterjesztésében a Bíró család toztatta képességeit. Aktuális poénként a „legszerzett elévülhetetlen érdemeket. Bíró kisebb” Pásztor fiú tette fel a koronát az előbSándor és fiai úttörői voltak a hazai „felleg- biekre. Mátyás 34 évesen tagja a Tokiói Olimvár” felépítésének. Tamás és Norbert remek piára utazó magyar vízilabda csapatnak.
eredményekkel, később edzői sikerekkel ír- Ez utóbbihoz kapcsolódik, hogy az olimpiára
ták be nevüket Cegléd sporttörténetébe.
utazó magyar vízilabda válogatottban szerepel
Új generációk, új nevekkel, de egy fontos Jansik Szilárd is, aki a FTC csapatának erősséalap kellett ehhez: a családok összefogása.
geként Európa-bajnok és célja, hogy utolérje
Belépett egy másik „ceglédi sportág” a judo bátyjának Dávidnak, a Szolnok játékosának bajvilágába az Ungvári család legidősebb fia noki és válogatottbeli szereplésének számát.
Miklós, nem sokkal utána Attila és Zoltán is, Mindketten anno országos általános iskolai bajők együtt zsáknyi éremmel, közte csodálatos nok-csapatok tagjai voltak, ceglédi színekben.
nemzetközi sikerrel bővítették a magyar sport Kalandozásunkat is a pólóval és az olimpiátárházát. Ha már ők hárman szolgáltattak örö- val zárjuk. Az előző két nyári olimpián a
met a sportág és a szurkolók népes táborának, nők mezőnyében Czigány Dóra is tagja volt
ezt tetézte a Pásztor István és felesége gyer- az Európa-bajnok válogatottnak, akinek
bátyja a BVSC-ben játékosként és edzőként
is ért el sikereket. Ez utóbbit édesapjuktól
idősebb Czigány Károlytól örökölhették,
akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyar vízilabda sport fejlesztésében.
Tallózásunk koránt sem teljes, a városi sajtó
feljegyzései több mint harminc olyan „sportcsaládról” tanúskodnak, akik jelentős szerepet töltöttek be Cegléd sporttörténetében.
Az olimpiai játékok közeledtével hálás szívvel emlékezzünk rájuk és szurkoljunk a hat
ceglédi kötődéssel bíró résztvevőnek – külön is!
MAGYAR LÁSZLÓ

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Bronzérem Varsóból

Hege országos trial bajnok

HEGEDŰS LÁSZLÓ HEGE TRIAL sportoló az
idei évben sem tétlenkedett, hanem sikert sikerre halmoz sportolóként és edzőként is.
Június 27-én az országos trial bajnokságon
Tarcalon megszerezte a magyar bajnoki címet és büszke a ceglédi Hegeshow Trial
Akadémián oktatott tanítványaira, akik szépen szerepeltek a megmérettetésen.
„Az idei év több szempontból is különleges
számomra. Több mint 10 éven keresztül
versenyeztem Elite 20 és Elite 26 kategóriában, ami a triál sportban a profi mezőnyt
jelenti. Az idei évben azonban egy kategóriában indultam, ahol nagy előnnyel szereztem meg a Magyar Bajnoki címet! Ennek nagyon örülök, de aminek még jobban
örülök, az az idei év másik különlegessége,
ami egy egészen új korszakot indított el az
életemben. Itt jönnek képbe a fiatalok, akikkel a Hegeshow Trial Akadémián belül
(Cegléden) és a Superior Csapat edzésein
(Budaörsön) foglalkozom. Lenyűgöző látni,
hogy a srácok milyen ütemben fejlődnek!
Emlékszem az első közös edzéseinkre és láttam az Országos Bajnokságon nyújtott teljesítményüket. Büszke vagyok rájuk!” –
számolt be a sportoló.
Lapunknak Hege elmondta: Cegléden zajlik jelenleg a trial edzőtábor, ahová a Triál
Elite 20 kategória aktuális világbajnoka,
Dominik Oswald is eljött edzést tartani.
Emellett itt tart edzéseket több világklaszszis edzője, Karol Serwin és a UCI Összetett Világranglista 5. helyezettje, Samual
Hlavaty is. Trial sporttörténelmi pillanat,
hogy a fiatal bringásokat világbajnokok és
a világ élmezőnye tanítja Magyarországon
és éppen Cegléden.

HÉTVÉGÉN RENDEZTÉK VARSÓBAN az
UWW-rangsorversenyét, amely egyben
Pytlasinski emlékverseny
is volt. A felnőtt kötöttfogású válogatott tagjaként
Kecskeméti Krisztián is
szőnyegre lépett a lengyel
nagydíjon, ahol 26 ország
képviseltette magát. Krisztián az eredeti súlycsoportjánál eggyel fentebbi súlykategóriában 63 kgban versenyzett ezúttal. Krisztián egy észt versenyzővel kezdett, akit az első menetben technikai tussal 9-0-ra győzött le. Majd folytatásban
a későbbi győztes üzbég versenyző következett,
akitől vereséget szenvedett. A bronzéremért a
hazaiak versenyzőjét 4-0 arányban pontozással
győzte le és így megérdemelten állhatott fel a
dobogó harmadik fokára.

Sportok éjszakája

„KÖZEL 20 SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGET lehetett kipróbálni a Sportok éjszakáján
Cegléden. A mindennapos testmozgás fontos
az egészség megőrzése érdekében. Ezért fontos, hogy megtaláljuk magunknak a legmegfelelőbbet.” – számolt be Földi László, országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
Többek között spinning, aerobic, kosár- és
kézilabda, foci, kangoo, és kettlebell mozgásformákat is ki lehetett próbálni a rendezvényen. Az önkormányzat támogatásával
létrejött program nagyon népszerű volt, kisgyermekes családok és nyugdíjasok is ellátogattak a Török János iskola udvarán lévő
rendezvényre, amiből a szervezők hagyományt szeretnének teremteni. CTV

Első ceglédi tollas OB
arany

TÓTH-KUTHY KINGA, DKSK SZÍNEKBEN
versenyezve, a hétvégén Cegléden megrendezett U15 korosztályos tollaslabda Országos Bajnokságon mindhárom számban a dobogóra állhatott. A lány egyéniben bronzot,
a lány párosban szegedi partnerével ezüstöt,
majd a vasárnapi utolsó vegyespáros döntőben, debreceni társával aranyat szerzett.
Kinga a jövőben a júniusban megalakult CET
(Céljainkért
Együtt Tollaslabda Egyesület) játékosaként
készül az újabb
kihívásokra.
Cegléd
talán
legfiatalabb
sportága a tollaslabda, Kinga
három éve kezdett játszani az
Életmód SEben. Két éve sincs, hogy Ceglédre jött Orosz
Gábor, pécsi edző, aki nemcsak a város, hanem a környék tollaslabda életét is fellendítette. A Cegléd, Albertirsa, Dánszentmiklós,
Szolnok térségből több tucat CET-es fiatal és
felnőtt játékos készül az újabb országos versenyekre. Kinga ezzel a szereplésével a hagyományos tollaslabda városok mellé
Ceglédet is felrajzolta a térképre.

Mini EB 2021

TÖBB VÁROSBÓL, 6 PÁLYÁN, 22 CSAPAT,
összesen 220 amatőr labdarúgó, mérte össze
tudását Cegléden a Malom-tó szélen megrendezett egy napos labdarúgó bajnokságon.
A Cegléd város sportkoordinátora, Kőházi
Ádám által szervezett eseményen dr. Csáky
András polgármester köszöntötte a résztvevőket,
az érmeket és a trófeát Földi László országgyűlési képviselő és Böőr Zoltán korábbi magyar
válogatott labdarúgó adták át. A résztvevők
megkóstolhatták Cegléd város idei laskáját is a
Kossuth Művelődési Központnak köszönhetően.
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A KNOTT Technik-Flex Kft. kiszámítható beosztással és jövedelemmel, fejlődési és tanulási lehetőségeivel, munkatársainak megbecsülésével vált
Cegléd egyik legmegbízhatóbb vállalatává. Vállalatunk biztos hátteret jelent azok számára, akik hoszszú távú munkahelyre és stabilitásra vágynak. Telephelyünk Cegléden az Ipari Parkban található,
ahol fémmegmunkálással foglalkozunk.

Összetartó csapatunkba talpraesett,

betanított fémmegmunkáló
munkatársat keresünk!

Fő feladatok:
- utánfutó futóműalkatrészek gyártása
- forgácsológépek kezelése
Jelentkezz hozzánk, ha:
- megbízható vagy
- vállalod a 2 műszakos munkarendet
Miért válassz minket?
- kiemelt alapbér
- pótlékok és juttatások
- teljesítmény- és jelenléti bónusz
- modern és biztonságos munkaeszközök
- összehangolt csapat
- hosszútávú munkalehetőség
- stabil, megbízható háttér
- fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye: KNOTT-TECHNIKFLEX Kft., Cegléd – Ipari Park 11
Ha kérdésed van, hívd Viberen vagy mobilon a következő számot. + 36 30 219 7048
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ctP

DTkH Nonprofit Kft.
&HJOpG.~WX5.

hJ\IpOV]ROJiODW pV]ViNpUWpNHVtWpV
J\IpOIRJDGiV

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

telefon

53/500-152
53/500-153

e-mail

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

honlap

www.dtkh.hu
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MAZDA MX-30 GT ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
MX-30
GT ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
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MAZDA MX-30 GT ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
MÁR 6 990 900 FT-TÓL!

Mazda MX-30 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás: 19 kWh/100 km, WLTP hatótáv (kombinált): 200 km, károsanyag-kibocsátás: 0 g/km.
Mazda MX-30 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás:
ás: 19 kWh/100 km, WLTP hatótáv (kombinált): 200 km, károsanyag-kibocsátás:
ag-kibocsátás: 0 g/km.
z ajánlat nem teljes
körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről
érdeklődjön márkakereskedésünkben! károsanyag-kibocsá
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Mazda MX-30 WLTP szerinti kombinált átlagfogyasztás: 19 kWh/100 km, WLTP hatótáv (kombinált): 200 km, károsanyag-kibocsátás: 0 g/km.
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
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