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látogatók nagy örömére szeptember első hétvégéjén újra megrendezzük a Nagykőrösi Arany-Napokat. Igyekeztünk minden korosztály számára
minőségi programokat kínálni, így nagyon bízunk
benne, hogy szeptember első hétvégéjén az élmények mindenkire rátalálnak Nagykőrösön.
Szeptember 3-án délután 17 órai kezdéssel, kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket az Arany János Közérdekű Muzeális
Gyűjteményben. 19 órakor Múzeumi Udvarszínház lesz, Arany
János: A Nagyidai Cigányok című előadáson vehetnek részt a látogatók, majd 20:30-kor a nagykőrösi művésztanárok előadása lesz
látható a Művészudvarban, Varázsdallamok címmel.
Szeptember 4-én 8 óra 30 perckor Hagyományőrző felvonulás indul az „Arany-út” vonalán.
10 órakor kezdődik a Polgárrá Fogadó Ünnepség, folytatásként
pedig jönnek a jobbnál-jobb koncertek. 15:30-kor fellép
Zoltán Erika, 16:30-tól a Relevé Táncegyesület, 17 óra
Manuel, 17:30 Társastánc és tánciskola bemutató, 18 óra
Tolvai Renáta, 18:30 Táncos Tibor zenekara szórakoztatja a
vendégeket a Zenepavilonnál, majd 20 órakor kezdődik Kasza
Tibi Artisjus-díjas énekes élő koncertje. A szombat este zárásaként 21:30-kor Retro buli indul a BeatMakers csapatával.
Az Arany-Napok harmadik napján, szeptember 5-én sem
hagy alább a lendület. A gasztronómia szerelmesei már a reggeli órákban nekilátnak a finomabbnál finomabb ételek elkészítésének, a főzőverseny a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület szervezésében valósul meg. 10 órakor Könyvbemutató, 11 órakor
Szabadtéri Színház: A Kiskakas gyémánt félkrajcárja lesz látható. Az egésznapos rendezvényen számtalan előadó fokozza az
Arany-Napok színvonalát, többek között fellép: az Animal
Cannibals, a Kávészünet, Vikidál Gyula és a Piramis együttes.
A koncertek mellett helyet kap még a programok között az
Arany-Napok szombati napján a FRADI KAMION, a városnéző kisvonat, babasátor és játszótér, valamint egy hangtár, régi tárgyak másképpen gyerekeknek. A vasárnapi kísérőprogramok között szerepel a Hagyományőrző Játékbirodalom, ezzel is kedveskedve kicsiknek és nagyoknak, valamint a Népművészek utcája.
Sok szeretettel várunk minden kedves kikapcsolódni vágyó
érdeklődőt a XXI. Nagykőrösi Arany-Napokra. Helyszín:
Nagykőrös, Cifrakert (Ceglédi út 21.) Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Ceglédi út 19.)
Bővebb információ a rendezvényről: aranynapok.hu;
elmenyeknagykoroson.hu; korosikultura.hu
JUHÁSZ NÁNDOR

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója
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Hírek

Olimpikonokat ünnepelt Cegléd

a

Ünneplő tömeggel telt meg Cegléden
a Szabadság tér augusztus 5-én este,
ahol több százan várakoztak, hogy a
tokiói olimpiáról hazaérkező Lőrincz
Tamást és Viktort köszöntsék.

z olimpiai érmes bajnokok egy
különleges Mercedes cabrión érkeztek meg a térre és fogadták a
család, rokonok, barátok, sporttársak, és sok-sok nekik szurkoló ceglédi gratulációját.
Lőrincz Viktor, ezüstérmes olimpikon hangsúlyozta: elsősorban a feleségéért és a lányáért
küzdött, de sokat jelentett, hogy „minden magyar embert magam mögött érzett” és ez óriási erőt adott neki a küzdelemben. Bátyja,
Lőrincz Tamás aranyérmes olimpikonunk korábban is jelezte, hogy befejezi aktív pályafutását. Kérdésre elárulta: a következő olimpián ő
lesz a magyar csapat legnagyobb szurkolója.

Földi László országgyűlési képviselő személyes emlékeit is felidézte a testvérpárról. A
képviselő hozzátette: Cegléd nagy sportolói
révén felkerült az ország térképére. Cegléd
sportváros, amelyet bizonyítanak a sportsikerek. A képviselő a helyi Fidesz-KDNP frakció ajándékaként két – birkózópályafutásuk
egy-egy jelentős pillanatát megörökítő – festményt is átadott a testvérpárnak. >>>
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Dr. Csáky András polgármester köszöntőjében elmondta: sokan keresték meg a ceglédi
olimpiai sikerek kapcsán és gratuláltak, melyet
most tolmácsol a bajnokoknak. A polgármester
a város nevében megköszönte munkájuk mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez.
A CVSE részéről Keszthelyi Ferenc alelnök szólalt fel, elmondta: 1924-ben a párizsi
olimpián már ceglédi birkózó képviselte hazánkat. Kiemelte: a birkózók sikerében
kulcsszerepet játszott Czigony Tamás a Birkózó Szakosztály elnöke és Pap Ferenc és
Attila edzők támogatása.
- A birkózás történetében egyedülálló, hogy
Tamás Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai bajnokként vonul vissza – mondta el
Czigony Tamás és hozzátette: Viktornak a
három éremből kettő még ezüst, de reméljük
ő is eléri Tamás sikereit.
Az esemény végén a közönségnek lehetősége volt az erre a célra készült képes emléklapot a két népszerű sportolóval dedikáltatni.

a

ugusztus 12-én Pásztor Mátyás
és Jansik Szilárd a tokiói olimpián bronzérmet szerzett magyar
vízilabda válogatott két játékosát
köszöntötte a város apraja-nagyja a Szabadság téren, ahova az
utánpótlás vízilabdások kordonja között érkeztek meg a bajnokok. Jansik Szilárd elmondta: aranyérmet szerettek volna nyerni,
de a bronznak is örülnek, hiszen olimpián
érmet szerezni óriási dolog.
– Egy sportoló életében nagy szerepe van a
szerencsének, ez korábban nekem nem adatott meg. Köszönöm a szövetségi kapitány-

nak hogy bizalmat adott nekem – mondta el
Pásztor Mátyás.
Dr. Csáky András polgármester is köszöntötte a sportolókat és nemcsak az olimpikonoknak, de az eredményeikben közreműködő
családtagoknak is köszönetet mondott.
Földi László országgyűlési képviselő is beszédet mondott: - Tanárként fantasztikus megélni, hogy volt tanítványaimat köszönthetem
ilyen siker után, amiért köszönet illeti Czigány
Károly edzőt és a ceglédi vízilabda közösségét, akiknek keze alól az országos elitbe kerültek a ceglédi nevelésű vízilabdások.
Dr. Beck György a CVSE Vízilabda Szakosztályának társelnöke a múltat is felidézte:
- A ceglédi vízilabda 1934-es kezdete óta várunk erre a sikerre, ezekkel az érmekkel a
hazai sport legnagyobbjai közé került
Cegléd. Matyi mindig a leglelkesebb volt
bármilyen feladatról volt is szó az edzéseken. Szili pedig mindig a nehezebb megoldásokat választotta, ha sportról volt szó – ezért
sem véletlen, hogy a két sportoló ide el tudott jutni.
Czigány Károly edzőt is a színpadra hívták,
akit vastapssal köszöntött a közönség. Az edző
a két sportolóról osztotta meg élményeit.
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Egy korábbi testületi döntés értelmében több
– nagy forgalmú – helyszínen fognak még
„okoszebrát” létesíteni: Kossuth Ferenc utca
– Gubody utca (Posta előtti gyalogátkelő,)
Bercsényi út – Szív utca (Református Általános Iskola előtti gyalogátkelő), Kőrösi út –
Hattyú utca (Penny áruház előtti szakasz),
Malomtó Szél – Virág utca (Tesco áruház
előtti szakasz).

Turisztikai fejlesztések
a gyógyfürdőnél

ÚJ MEDENCÉVEL GAZDAGODOTT a ceglédi
gyógy- és strandfürdő kínálata: az új, 100m2es szabadtéri termálmedence feltöltötték és
megkezdődőtt a terheléses próbaüzeme. A
fürdő és a csúszdapark folyamatosan igyekszik fejleszteni, színesíteni a szolgáltatások
körét: korábban a fürdőben hullámmedencét,
az aquaparkban pedig egy az országban
egyedülálló csúszdatípust adtak át.
ÚJ PING-PONG ASZTAL KERÜLT kihelyezésre
Cegléden a Fürdő tó mellett. „Bízom benne,
hogy egy lépésről lépésre kialakuló játszótér első
eleme lehet.” – osztotta meg a hírt a körzet önkormányzati képviselője, dr. Ferenczi Norbert.

Megújuló zebrák

MEGÚJÍTJÁK A GYALOGÁTKELŐ HELYEK
festését Cegléden a Várvag Nonprofit Kft.
munkatársai. Minden évben a tanévkezdés
előtt erősítik meg az útburkolati jeleket a
zebráknál. Jelenleg a Kossuth Ferenc utcán
és a Szolnoki úton festik a fehér csíkokat és
a piros figyelemfelhívó keretet. A Kossuth
Ferenc utcai – egyelőre egyetlen ceglédi –
„okoszebránál” is megerősítik a festést. Az
„okoszebra” kamerán keresztül érzékeli a közeledő gyalogost és villogással figyelmezteti az autósokat az úttestbe épített világítás.
A Kossuth Ferenc és Kárpáti Aurél utca kereszteződésénél átadott gyalogátkelőhelynél
szemlét tartott dr. Csáky András polgármester és Hegedűs Ágota alpolgármester.

Megújult a Puttony utca

SZILÁRD BURKOLATOT KAPOTT A PUTTONY
utca. Az itteni lakosok régóta kérték és várták a fejlesztést, mert főként az esős időszakban gondot okozott a közlekedés. A
körzet önkormányzati képviselője, Klément
György beszámolt arról is, hogy megoldódott a Béke téri csapadékvíz elvezetés is.
Jakab István, a Ceglédi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat és a Puttony utcai lakosok nevében
köszönetet mondott Klément György képviselőnek a utca rendbe hozataláért! Forrás: ctv
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kosságot, hogy az érintett szakaszon körültekintően és fokozott figyelemmel közlekedjenek!” – szól a közlemény.

Rendbe tették
a Budai úti futópályát

Megújul a Kossuth Ferenc
utca egy szakasza

IDEIGLENES BUSZMEGÁLLÓ KÉSZÜLT Cegléden a Kossuth Ferenc utcában, ahol augusztus 2-ától megkezdték a Gubody és Páva utca közötti szakasz teljes felújítását. Az
önkormányzat közleménye szerint a tervezett felújítási munkálatok várhatóan szeptember 23-ig tartanak.
„Ez idő alatt a gyalogos forgalom a
Kossuth Ferenc utca szemközti oldalára terelődik át, de a teljes beruházás alatt az
érintett területen található üzletek zavartalan megközelítését a kivitelező biztosítja. A
menetrend szerinti buszváró a felújítás ideje alatt áthelyezésre kerül a Páva és József
Attila utca közötti parkoló szakaszra, ennek
okán 5 darab parkoló ideiglenesen megszüntetésre kerül az érintett területen. A
Kossuth Ferenc utca 4-6. szám előtti terület teljes felújítását Cegléd Város Önkormányzata saját forrásból valósítja meg. A
munkálatok ideje alatt kérjük a Tisztelt La-

AUGUSZTUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN a Cegléd
Oroszlánjai futóklub néhány tagja összefogott, hogy a közkedvelt Budai úti futópályát
kicsit „rendbekapják”. A futópályát és a tavat övező méretes lógó ágú szomorúfűzek
ágait megmetszették, a teljes futópályát letakarították a nem rendeltetésszerű használatból adódó kavicsfelhordásoktól. Sajnos az
utóbbinak csak 1-2 napig volt nyoma. Még
mindig sok kerékpáros, kutyasétáltató használja a kört, nem törődve a balesetveszéllyel
és azzal, hogy nem kimondottan nekik épült.
A kezdeményezést a kört éppen használó sétálgatók és futók is üdvözölték. Remélhetőleg egyre többen „magukénak érzik” a területet és óvják ápolják azt! HARTYÁNI ÁKOS
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Kiss Attila Andor sikerei

SIKERT SIKERRE HALMOZ AZ UTÓBBI időben
Kiss Attila Andor. A ceglédi énekes 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.
Július 31-én a Dankó Rádióban szerepelt a
ceglédi fiatal. A Dankó Extra című műsorban
Budai Beatrix beszélgetett az idei Simándy
Énekverseny Dankó Rádió Z felvételt nyert
különdíjas Attilával, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar végzett
másodéves, bachelor szakos hallgatójával és
Prof. Dr. Temesi Mária énekmesterével.
De sikerei miatt más a rádiók is felfedezték
Cegléd kedvencét. A fiatal tehetség a Magyar Rádióban Lakatos Miklós és cigányzenekara közreműködésével vették fel Attila
első stúdiófelvételét.

Ceglédi táborozók
a Parlamentben

CEGLÉDI ERZSÉBET-TÁBOROSOK JÁRTAK
Földi László, országgyűlési képviselő meghívására a Parlamentben. „A járvány előtti
évekhez hasonlóan, az idén minden korábbinál nagyobb volt az érdeklődés az Erzsébettáborok iránt. Annak érdekében, hogy egyetlen gyereket se kelljen visszautasítani, félmilliárd forint többletforrást biztosított a Kormány.” – írta közösségi oldalán a képviselő.

A Ceglédi Fotóklub
kiállítása

JÚLIUS 23-ÁN NYÍLT MEG A CEGLÉDI Fotóklub éves beszámoló kiállítása a Ceglédi
Galériában. A ceglédi fotósok hagyományosan a Magyar Fotográfia Napjához közeledve mutatják be legújabb összeállításaikat,
képeiket. A kiállítást Kabdebó-Ladik Lívia,
a Cegléd Városi Könyvtár igazgatója nyitotta meg. A kiállítás augusztus 31-ig ingyenesen látogatható, hétköznap 10.00-18.00,
szombaton 8.00-12.00 óráig.

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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2021. augusztus 23 - szeptember 03.

ÍZi Ebédrendelés
0621/200-0220
www.izimenu.hu

LEVES
ʤ H2¾1j Ȑ

850 Ft/
adag

990 Ft/

adag

08.23.
ľğƭĶƉ

Leves
L
eves

Lebbencsleves

HƉğƭĞś
HƉğƭ
Ğś Ȑ Székelykáposzta

08.30.
ľğƭĶƉ

hóƙȊŲśŘƙğŤśĞǍĞơ

HƉğƭĞś
HƉğƭ
Ğś Ȑ Tavaszi rizses hús
HƉğƭĞś ȑ Mátrai borzas

H2¾1j ȑ

860 Ft/
adag

Leves
L
eve
es

Fokhagymakrémleves
pirított kenyérkockával

HƉğƭĞś
HƉğƭ
Ğś Ȑ Rakott burgonya
HƉğƭĞś ȑ Csirkemell sajtos

burgonyapürével

Leves
L
eves

dobozz
dobo

35. hét 2021.08.30-09.03.

HƉğƭĞś ȑ Mézes-mustáros
csirkemellszeletek

08.24.
kedd

70 Ft/

H2¾1j Ȑ

720 Ft/

34. hét 2021.08.23-27.

CSOMAGOLÁS
CSOMA
GOLÁS

adag

bundában, rizibizivel

08.31.
kedd

sertésszelet

Leves
L
eve
es

Kerti zöldségleves

HƉğƭĞś Ȑ îŽśėďóďĶƉǞĞśğŘ
HƉğƭĞś
vagdalttal
HƉğƭĞś ȑ Bakonyi sertésszelet

fokhagymás tejföllel és

galuskával

vegyes körettel
08.25. L
Leves
eves
szerda

Korhelyleves

09.01. L
Leves
eve
es
szerda

08.26.

csigatésztával

HƉğƭĞś Ȑ Rizsfelfújt
HƉğƭĞś
gyümölcsöntettel

HƉğƭĞś
HƉğƭ
Ğś Ȑ Bolognai spagetti

HƉğƭĞś ȑ BBQ-s sült csirkeszárny

HƉğƭĞś ȑ Óvári pulykamell

reszelt sajttal

jázmin rizzsel

csütörtök

Csontleves

Leves
L
eves

Grízgaluskaleves

HƉğƭĞś Ȑ Gombás csirkemellragu
HƉğƭĞś
galuskával
HƉğƭĞś ȑ Carbonara spagetti

08.27. L
Leves
eves
péntek

Erdei gyümölcsleves

HƉğƭĞś
HƉğƭ
Ğś Ȑ Sertéspörkölt
tésztával

HƉğƭĞś ȑ Párizsi csirkemell
petrezselymes

burgonyapürével

09.02.
csütörtök

Leves
L
eve
es

Meggyes almaleves

HƉğƭĞś
HƉğƭ
Ğś Ȑ BBQ-s sült csirkecomb

mexikói zöldséges rizzsel

HƉğƭĞś ȑ Brassói aprópecsenye
09.03. L
Leves
eve
es
péntek

Magyaros karalábéleves

HƉğƭĞś
HƉğƭ
Ğś Ȑ Bugaci lecsós

sertésragu tarhonyával

HƉğƭĞś ȑ Csirke Cordon Bleu
steakburgonyával

burgonyával
©1v(1j2± t(fɎ ĞɲŤóŃśďĞŦɎ rendeles@izimenu.hu • ƭĞśĞĶŲŦŲŦɎ 0621/200-0220
t1I©1v(1j2± P¾©U(1f1Ɏ heti megrendelés ð ƞǛñŘŘłƪñƞŀ Ļěƪěƪ šěĴěŘƆǛƆ čƞƸƪźƖƪźŕźţ Ȍȑ ŰƖñŀĴ
ŕƸŘĔĻěƪƆ ěŘɐ Napi megrendelés ð ƞǛñŘŘłƪñƞŀ ţðƓůƪ šěĴěŘƆǛƆ šƲţŕðţðƓůţ ðĔĻðƪŰ Řě ȌȎɊȋȋɮŀĴ
HUî1¾2±Ɏ ŘğơǞƖğŦǞǞĞśɏ ďóŦŘŘôƙƭǔôǍóśɏ Ńśśɔ ¾¦ ±î2¦ɲŘôƙƭǔôǍóś ŘěĻěƪƞĜĴěƞ ĜƪěŘƞǛñŘŘłƪŰ ŕůŘŘĜĴñţŕţñŘ
ðǛ Ȍɐ ƞǛñŘŘłƪñƞŀ ţðƓůţɐ
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Csemői Vágta sikere

Több ezren látogattak ki Csemő határába a Csuda Csikó tanyán megrendezett
Nemzeti Vágta előfutamra július 24-én, melyet a több tucat versenyző közül, szoros küzdelemben a település színeiben induló korábbi Nemzeti Vágta győztes,
Petrik Tamás nyert meg Vicces nevű lován. Csemő a döntőben Abony csapatával
megküzdve a szekérhúzó versenyben is megszerezte az országos döntőn való indulás jogát. A Kishuszárok versenyén a felsőpakonyi Nagy Regina lett az első.

kishuszároknál 12 lovas indult 4
előfutamban 3-3 versenyzővel,
közülük kettő képviseli városát a
Hősök terén. A felnőtt vágtán 3
futamban, 10 lovas küzdött meg
és 4 juthat tovább a Nemzeti
Vágtára. A kocsitoló versenyen 4 csapat indult: Abony, Ceglédbercel, Ajak és Csemő
csapata. Látrány település képviseletében
Nic-Nac hátán döntősként Kövesdi Zsolt
ceglédi lovas is döntőbe jutott a versenyen.
A színes kísérőprogramokat is nagy érdeklődés kísérte. Dr. Lakos Roland polgármestert a helyszínen tájékoztatta erről lapunkat.
- Hogyan értékeli a Csemői Vágtát, tervezik, hogy jövőre is megrendezik?
– Nagyon sok vendég eljött, most már 3000
fő körül jár a vendégek száma. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan ellátogattak hozzánk, hogy velünk együtt szurkoljanak és
örüljenek ezen a lovasünnepen. Hozzá kell
tennem, hogy Csemőnek és nekem személy

szerint régi vágyunk, hogy helyi vágtát rendezhessünk, ami egy gasztrokulturális rendezvény is. Amikor 2015-ben először indult
Csemő a Nemzeti Vágtán, akkor csak anynyit 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 or-
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szágos 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 most megvalósult. Mondhatjuk, hogy feltettük a koronát a műre. Az,
hogy lesz-e folytatás nagyon sok tőlünk
független tényezőn múlik. Megragadom az
alkalmat, hogy köszönetet mondjak a
csemőieknek, akik egy emberként álltak a
rendezvény mögé, magánszemélyek és civil
szervezetek tagjai közül 150 fő dolgozik segítőként, szervezőként egész nap, hogy a
Csemői Vágta felejthetetlen élmény legyen
mindenkinek.
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Döntőbe jutott a csemői
zeneszerző drámája

A ZSŰRI DÖNTÉSE ALAPJÁN NÉGY mű került a
Madách Színház musical pályázatának döntőjébe, köztük a Csemőn élő, a nagykőrösi zeneiskolában tanító Olgyay Gábor Hegyikristály című darabja. A hatgyermekes édesapa, a
nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola citera-, furulya- és gitártanára. – írta meg a baon.hu.
A történet Budapesten játszódik 1919. március 20., a Tanácsköztársaság kikiáltását megelőző napon. „Ekkor találkozik a folyó egyik
oldalán lakó diáklány, Bíborka, és a túlparton
élő újságíró, Ágoston, majd szerelem szövődik közöttük. A geológiáért lelkesedő férfi egy
hegyikristályt ad ajándékba kedvesének, me-

lyet a közeli hegyen talált, de az idillt gyorsan
tönkreteszi a politika: a hatalmat a gyenge
akaratú elnök egy karrierista szélhámosnak
adja át, aki aztán aranyra éhes külföldiek kezére játssza át az országot, és a hegyet védő
Ágoston is a játszmák áldozata lesz. Bár a
tragikus történetben látszólag a gonosz emelkedik fölül, végül megjelenik a remény sugara is: újra fel lehet építeni és meg lehet menteni a végső pusztulástól a szétrombolt országot.” – mesélte a szerző a történetet. A darab
írója és zeneszerzője Olgyay Gábor, a dalszövegekben Kövessy Róbert segített neki, a mű
dramaturgja pedig Széll Szilvia.

Legvirágosabb
úti cél: Csemő!

JÚLIUS 25-ÉN ZÁRULT A VIRÁGOS Magyarország verseny internetes játéka, melyben a
lakosságszám alapján különböző kategóriákban versenyeztek a hazai települések a
Legvirágosabb úticél címért. A 2000 fő feletti falvak körében csaknem 4000 szimpátiaszavazattal győzött Csemő, melyet
Csolnok és Alattyán követ. A szavazás folytatódik a 30.000 fős és kisebb városokkal.

Képzések

Ceglédi SZC Bem József
Műszaki Technikum és Szakképző Iskola
 Kozmetikai technikus
 Villanyszerelő
 Gépgyártás-technológiai technikus
 Divatszabó
 Festő, mázoló, tapétázó
 Hegesztő
Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus
 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
 Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola
 Cukrász
 Kereskedelmi értékesítő
 Szakács
 Pincér - vendégtéri szakember
Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
 Asztalok
 Gépi és CNC forgácsoló
 Pincér - vendégtéri szakember
 Villanyszerelő
 Szoftverfejlesztő és -tesztelő

JELENTKEZNI a képzést meghirdető iskolában lehet személyesen.
Jelentkezési lap a ceglediszc.hu/felnottoktatas oldalról tölthető le.
Érdeklődni az iskolák elérhetőségein, illetve a Centrum központi irodájában személyesen (2700
Cegléd, Malom tér 3. I. emelet, 63. ajtó), e-mail-ben: tanugy@ceglediszc.hu, vagy telefonon az
53/789-934, 53/789-935 telefonszámokon.
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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, Törteli út 4/A. szám alatti ingatlanon található építményben a földszint
9. 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 a földszint
14. 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. szeptember 3. (péntek) 1400 óra.

Aktuális bérbeadásra kiírt helyiségek:

• Cegléd, Szabadság tér 8. szám alatt található 181 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség (Minimális bérleti díj: 324.000-Ft+ÁFA/hó), valamint 100 m2 alapterületű pincehelyiség (Minimális bérleti díj 20.000-Ft+ÁFA/hó).

Aktuális értékesítésre kiírt helyiségek:

• Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti Társasházban található 54 m2 alapterületű üzlethelyiség (Az ingatlan minimális vételára: bruttó 16.510.000-Ft).
A pályázatok benyújtási határideje 2021. augusztus 30. (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.

16

Népszerű volt a
strandmozi idén is!

JÚLIUS UTOLSÓ NAPJÁN AZ ABONYI strandon
mozit szerveztek, ahol két filmet láthatott a
közönség. Volt lehetőség közben strandolni
és koktélozni is. Egy igazán remek hangulatú programon vehetett részt a mintegy 300
érdeklődő.

VII. Kőrösi Zenés Esték

AZ IDEI ÉVBEN IS MEGRENDEZÉSRE került
a DobMánia Tábor és a hozzá kapcsolódó
Kőrösi Zenés Esték. A július 3-án kezdődött programsorozatnak a nagykőrösi
Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont. A nyitóestén a Dobmánia tábor és a
Zenés Esték résztvevőit Dr. Czira
Szabolcs polgármester és Bordás József a
rendezvény házigazdája köszöntötte, majd
Bari Laci lépett fel, akit 12 éves korában

„Az ének iskolája” című zenés tehetségkutató műsorban ismerhettünk meg. Másnap, vasárnap Éliás Gyula volt az est
sztárfellépője, hétfőn Kovács Krisztián, a
Fish zenekar frontembere, kedden Lábas
Viki, a Margaret Island énekese, szerdán
pedig Nádor Dávid lépett fel a Zenés Esték színpadán. Az öt nap rendkívül hasznos tudással, élményekkel gazdagította a
táborozókat, a zenés estek pedig könnyed,
hangulatos, színvonalas szórakozási lehetőséget nyújtottak a közönségnek Nagykőrösön.

A nagykőrösi cukrászda
újabb sikerei

A VANÍLIA & GELARTO CSAPATA, a kézműves cukrászda megnyitása óta varázsolja el a nagykőrösi lakosokat és az arra járó
vendégeket, csodálatos fagylaltjaival, süteményeivel, tortáival és kávékülönlegességeivel. A Vanília & Gelarto nem csak,
hogy finom desszertjeivel, hanem csodálatos, sikeres eredményekkel képviseli
Nagykőrös városát. Nemrégiben Az „Év
Fagylaltja” 2021. versenyen Régió Kiváló
Fagylaltja díjat nyert el a Szicília inspirálta „Sikkes Citromligetes Pisztáciával” elnevezésű fagylaltjuk. A „Magyarország
Cukormentes Tortája” 2021. versenyben
Erdei Nimfa tortájukkal a legjobb öt közé
kerültek. a legjobb gyógyhatású alapanyaggal készült tortáért a Diabess Kft.
különdíját, Karikó Orsolya cukrász kapta
az Erdei Nimfa tortájával.
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IcYroll - Thai
fagyitekercsek Cegléden

Tarka borjú főzőverseny
és tóparty

MEGMOZDULT ÉS KIMOZDULT A VÁROS apraja-nagyja július 7-én, de nagyon sokan érkeztek Abonyba más településekről és határon túlról is. A Mikes tó körül megrendezett
immár hagyományos Tarka borjú főzőversenyen összesen 23 csapat mérte össze tudását.
A versengés fő szervezője Csányi Sándor, a
gulyáskirály volt. Egész nap várták a
Hungarikumok sétányával, kísérőrendezvényekkel, koncertekkel az érdeklődőket.

Nagysikerű Nikola
Tesla előadás

ABONYBAN JÚLIUS 25-ÉN A VÁROSHÁZA
előtti téren rendezték meg a Nikola Tesla
nagymusicalt, melyen sok száz néző vett
részt. Az előadás végén a közönség vastapssal köszönte meg az előadóknak a páratlan
élményt nyújtó csodálatos előadást.

A THAI FAGYLALT 2009-BEN JELENT meg
szülőhazájában Thaiföldön. Világszinten az
interneten megosztott videók által vált népszerűvé, Magyarországon
pedig körülbelül 3-4 éve
kezdtek el tekeredni a rollok.
Az IcYroll több
mint egy fagyi,
inkább jéghideg
édesség, ami egy
mínusz 30 fokos felületen készül a
vendégek
szeme
előtt friss gyümölcsökből és minőségi
édességekből.
Kíváncsi lettél?
Cegléden, a Rákóczi út 18-20.
szám alatt várunk szeretettel egy roll-ra.
A fagyitekercsek mellett frissítő limonádékkal és kávéval várjuk vendégeinket,
egyenlőre elviteles formában, de hamarosan már árnyékos terasszal is.

Tűzesetek

TARLÓ KAPOTT LÁNGRA JÚLIUS 28-ÁN szerdán a kora délutáni órákban Nyársapát külterületén. A tűz átterjedt a levágott szalmára és
veszélyeztette a le nem aratott gabonát. A lángokat a nagykőrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, akadályozták
meg a tűz továbbterjedését, majd vizsgálták át
a közel kettő hektáron leégett területet.

SZÁRAZ ALJNÖVÉNYZET KAPOTT LÁNGRA
augusztus 3-án délután Törtel külterületén.
A tűz a szárazság miatt gyorsan terjedt, a
lángok gabonaraktárakat veszélyeztettek. A
tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el,
majd vizsgálták át a közel három hektáros
területet.

ESTÉRE TUDTÁK ELOLTANI AZ AUGUSZTUS 3-ÁN
hajnalban kigyulladt szalmabálák tüzét
Cegléden, a Pesti úton. Ezerötszáz nagy méretű szalmabála kapott lángra vasárnapra
virradóra. A tűz veszélyeztetett egy ezer
köbméteres farakást, egy istállót és további
bálákat. A lángokat a ceglédi, a nagykátai és
a szolnoki hivatásos tűzoltók kezdték el oltani, a munkájukat a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat segítette. A
végleges oltásban a farmosi, tápiószelei, fóti, tápiószecsői és sülysápi önkéntes tűzoltók
is részt vettek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűz keletkezésének okát
és a körülményeit. – tájékoztatott Csámpai
Attila tű. százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Közúti balesetek

KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT össze
július 16-án a kora délutáni órákban
Cegléden, a Külső Kátai úton. Az ütközés
következtében az összetört autók forgalmi
akadályt okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt.

VONTATOTT GÉPKOCSIBA HAJTOTT egy trélert
vontató személyautó július 25-én délutáni órákban az M4-es autóút 68-as kilométerénél, Cegléd
közelében. A vontatott autóban két felnőtt és két
gyermek utazott, önerejükből elhagyták a roncsot, az összetört gépkocsik forgalmi akadályt
okoztak. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt. A műszaki mentés ideje
alatt az érintett útszakaszt lezárták.

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY MOTORKERÉKPÁROS
ütközött össze augusztus 2-án délután a 4-es
főút 91-es kilométerénél, Abony közelében.
Az ütközés következtében a motoros az út
menti közel öt méter mély árokba esett. A
ceglédi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, segédkeztek a mentőszolgálat
szakembereinek a motoros árokból való felhozatalában, majd biztosították a helyszínt.
LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL ÉS AZ OLDALÁRA
borult egy személygépkocsi augusztus 5-én a
441-es főút 4-es kilométerénél, Cegléd közelében. A gépkocsiban egy ember utazott, aki önerejéből elhagyta az autót. A ceglédi hivatásos
tűzoltók átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt. – tájékoztatott Csámpai
Attila tű. százados, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
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nal. A kisteherautó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a baleset helyszínén életét vesztette. Az ütközés következtében a kamion félig az árokba hajtott, az összetört kisteherautó forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a
járműveket, majd biztosították a helyszínt. A
műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszt
lezárták. – tájékoztatott Csámpai Attila tű. százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

BALESET TÖRTÉNT AUGUSZTUS 14-ÉN Cegléden a Nagyközép úton, ahol kerékpárral
közlekedő fiatalember fordult volna nagy ívben egy mellékutcába, és egy mellette elhaladó autó elé hajtott. A személyautó megrongálódott, szélvédője is betört. A helyszínen a fiú
elmondta: nem hallotta a mögötte érkező jármű hangját. Szerencsére a kerékpár és gazdája kisebb sérüléssel úszta meg az ütközést.

Halálos balesetek

KISTEHERAUTÓ ÉS EGY KAMION ÜTKÖZÖTT
össze július 30-án pénteken délután a 441-es út
6-os kilométerénél, Cegléd közelében. A Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon megjelent közleményében azt írja, hogy
a teherautó egyelőre ismeretlen okból áttért a
szemközti sávba és összeütközött egy kamion-

ÖSSZEÜTKÖZÖTT AUGUSZTUS 4-ÉN KÉT kamion
frontálisan Szolnok külterületén a 4-es számú
főúton. A baleset következtében mindkét kamion fülkéje és rakománya kigyulladt. A balesetet
egyik sofőr sem élte túl. Bálint F. Levente megyei rendőrségi sajtóreferens a szoljon.hu hírportálnak elmondta, hogy a Budapest irányából
Debrecen felé közlekedő kamion tért át eddig
ismeretlen okokból a menetiránya szerinti bal
oldali forgalmi sávba a felüljárón, ezért történt
a baleset. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a baleset következtében mindkét jármű fülkéje és rakománya kigyulladt. A műszaki mentési munkálatokat nehezítette, hogy a kiérkező egységeknek elsőnek
a lángokat kellett megfékezniük.

AZ ELMÚLT KÉT HÉTBEN A SZERDAI VOLT a
harmadik halálos kimenetelű baleset a 4-es
főúton. Az első még július 22-én történt, akkor egy kisteherautó és egy nyerges vontató
karambolozott. A baleset következtében a
kistehergépkocsi utasa megsérült, míg a sofőr életét vesztette. Egy héttel később egy
gyomaendrődi lakos közlekedett egy sze-

mélyautóból és a hozzákapcsolt utánfutóból
álló járműszerelvénnyel. A sofőr áttért a
szemközti sávba, és ott érintőlegesen ütközött egy másik személyautóval, ami az ütközés erejétől az úttest melletti szántóföldön
állt meg. A járműszerelvény ezután frontálisan karambolozott egy érkező, harmadik
személyautóval. A baleset következtében a
járműszerelvény utasa a helyszínen életét
vesztette, míg sofőrje, az elsődleges orvosi
vélemény szerint, nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett. – írta meg a szoljon.hu.

AUGUSZTUS 7-ÉN VONATBALESET TÖRTÉNT
Cegléden a Budai úti átjárónál, ahol gázolt a
tehervonat. A ceglédi állomáson a Budapestre
induló vonatokról leszállították az utasokat,
megállt a közlekedés. A Mávinform tájékoztatása szerint a balesetkor a fény- és félsorompó jól működött. A helyszínelés miatt jelenleg mindkét vágányon szünetelt a közlekedés. A forgalom átszervezése folyamatban
van. Cegléd és Albertirsa között pótlóbuszok
szállították az utasokat.
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Munkagödörbe esett

KÉT MÉTER MÉLY MUNKAGÖDÖRBE ESETT
egy kerékpáros augusztus 9-én hétfőn délután Ceglédbercelen, a Pesti úton. A gödörbe esett ember önerejéből kijutni nem tudott,
a kiemeléséhez kérték a katasztrófavédelem
segítségét. A ceglédi hivatásos tűzoltók kézi
erővel a mélységben lévő embert kiemelték,
a mentőknek átadták, majd biztosították a
helyszínt. CSÁMPAI ATTILA

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt

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

Cegléd, Déli út 36/A

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

SPINDELBAU Kft.
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Öngyilkosság a ceglédi fogdán

a

Öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát egy bűnügyi őrizetben
levő 26 éves férfi a ceglédi rendőrkapitányság egyik zárkájában – közölte
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
a police.hu oldalon.

rendőrök megkezdték az elsősegélynyújtást, amelyet a kiérkező
mentők folytattak, de a szakszerű
segítségnyújtás ellenére sem tudták
a férfi életét megmenteni. A helyszíni
szemle során az idegenkezűséget
kizárták. A jelen lévő büntetésvégrehajtási ügyész elsődleges
megállapítása szerint az őrszemélyzetet nem terheli felelősség a
fogvatartott haláláért – tájékoztatott a rendőrség.
72 órás fogvatartásából másnap
engedték volna ki a 26 éves
Dabis Krisztiánt, de ő előző
este kötelet sodort a lepedőjéből és felakasztotta magát a
zárkájában. Az országos hírré
vált eset hátterének lapunk is utánajárt.
Krisztián családjával Cegléden, a Puttony
utca környékén élt. A város ezen részén sok
gondot okoz a kábítószer és az ezzel járó

bűnöző életmód. Krisztián rendszeresen
drogozott és autókat tört fel, lopott, viszont
nem dolgozott, ezért saját családjával is
konfliktusai voltak.
A Ripost szerint a férfit az édesanyja feljelentése alapján fogták el, miután megpróbálta feltörni a család kocsiját. „Krisztián,
vagy ahogy mi becéztük, Lütyő jóravaló
gyerek volt, de elkövetett néhány hibát az
életben. Olykor nyugtatókat szedett vagy
drogozott, alig dolgozott, pedig elintéztem
neki, hogy térköveket rakhasson az építkezés
mellett, ahol most biztonsági őr vagyok. Az
édesapja nem bírta nézni a dologtalanságát, ezért három hónappal ezelőtt elzavarta otthonról” – emlékezett meg róla
gyászoló édesanyja a lapnak.
„Hogy így ért véget a fiam élete,
abban én is hibás vagyok. Vasárnap több autót is feltört és megpróbálta kinyitni a mi Golfunkat
is, de csak tönkretenni tudta.
Szerszámokat akart belőle kilopni. Amikor ezt észleltem, tehetetlenségemben hívtam a rendőrséget. Megtudtam, rajtam kívül
még ketten feljelentették. Az utcánkban kapták el, és már vitték is be” – zokogott Melinda. Az édesanya szerint fia előre
eltervezte, hogy a fogdán véget vet életének.
Krisztián négy gyermeket hagyott hátra.

Raklaphamisítókat értek tetten Cegléden

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL (NAV) és a MÁV-REC Railway Engineering Corporation Kft.
faipari divíziója raklaphamisítókat fogtak el. Az adóhivatal jelezte a MÁV munkatársainak, hogy feltehetőleg illegális tevékenység, raklaphamisítás zajlik Cegléd közelében. A jelzésre a faipari divízió
két munkatársa azonnal a helyszínre érkezett, ahol körültekintő és szakszerű vizsgálat után a két szervezet képviselői megállapították a hamisítás tényét. Az ellenőrzés során a besütővasat is megtalálták
a szakemberek, melyet a hamisító megpróbált elrejteni a NAV munkatársai elől.
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Az eltűnt bőrönd kalandjai

NEM ÚTTÖRŐK, DE TUDTAK ÉS SEGÍTETTEK
címmel jelent meg hír a rendőrség hivatalos
oldalán, amely arról számolt be, hogyan eredtek a ceglédi rendőrök egy eltűnt bőrönd nyomába. Úgy volt, hogy ellopták, de kiderült,
véletlenül rámolták a többivel egy kupacba.
A ceglédi vasútállomáson várta szerelvényét
egy fiatal nő augusztus 11-én késő délelőtt.
Néhány percre őrizetlenül hagyta csomagját,
visszatérve már csak hűlt helyével szembesült.
Rendőrt hívott, akik a kofferben lévő ipod gps
jele alapján a monori kollégáikat riasztották,
tekintve, hogy a jel alapján a csomag először
mozgásban volt, majd egy munkásszálló címén megállt. A bőrönd megkerült, nem hiányzott belőle semmi. Kiderült, egy külföldi
csoport egyik tagja véletlenül pakolta fel a vonatra a ceglédi állomáson, azt hitte, az is csomagjaikhoz tartozik. Bűncselekmény nem történt, a koffer visszakerült tulajdonosához.

Droghálózatot számoltak
fel a ceglédi rendőrök

A NAPOKBAN FEJEZTEK BE A CEGLÉDI nyomozók egy 2019-ben, kábítószer-kereskedelem miatt indított nyomozást. A gyanú szerint a droghálózat öt tagja Cegléden és környékén terjesztették a kábítószert 13 fogyasztónak, akiket kábítószer birtoklással
gyanúsít a rendőrség – írta meg a Police.hu.
2019. novemberében a rendőrök hónapokig
tartó felderítés után megállítottak egy autót
vezető 25 éves szolnoki férfit Abonyban. K.

Tamás az ellenőrzés közben zavartan és feltűnően idegesen viselkedett. A rendőrök
azonban ezen nem lepődtek meg, ugyanis az
igazoltatás célirányos volt. A kézifék előtti
tárolórekeszben bruttó 3,25 grammnyi zöld,
gyantás növényi törmeléket találtak a rendőrök. Az anyag és a férfi gyorstesztje pozitív eredményt hozott THC-re. Ezután a nyomozók eljutottak a 25 éves A. Viktorhoz, aki
a gyanú szerint 2019 augusztusa és novembere között heti rendszerességgel árulta a
kannabiszt, pakkonként 3 ezer forintért. A
rendőrök ezután lekapcsolták T. Mátét is,
aki a gyanú szerint A. Viktornak értékesítette az anyagot, ám kihallgatásán tagadta,
hogy droggal kereskedne.
A nyomozás során összesen több mint 1
millió forintot, digitális mérleget, és 60
grammnyi kannabiszt foglaltak le. Az ügy
iratait átadták az 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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laj és a talajvíz veszélyeztetését, de kitért
egyes eszközök ózonkárosító hatására is és a
felhalmozott anyagok között veszélyes hulladéknak minősülőt is talált. A 22 éves férfi
ellen a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntettének megalapozott gyanúja
miatt folytatott eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya befejezte, a
keletkezett iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.

Keresik a megkínzott
kutya gazdáját

LESZAKADT A FÜLE ÉS FÉRGEK RÁGTÁK azt
a kutyát, amelyre borzasztó állapotban rátaláltak állatvédők Cegléden – erről a TV2
számolt be. A kutya fülét már nem lehetett
megmenteni, le kellett vágni. Most még kritikus az állapota, de a gondozói reménykednek benne, hogy teljesen felépül, később pedig új gazdát keresnek neki. Azt egyelőre
nem tudják, ki a kutya tulajdonosa, mert az
utcán kóborolt, de ha kiderül, állatkínzás miatt eljárás indulhat ellene.

8 évig halmozta
a szemetet az udvarán

ÁLLÍTÁSA SZERINT NEM VOLT HAJLANDÓ
szemétdíjat fizetni, ezért udvarán tárolta öszszegyűlt hulladékát egy 22 éves albertirsai
férfi – írta meg a police.hu.
Egy feljelentés alapján indult be a rendőrségi
gépezet 2020 decemberében. Egy albertirsai
házhoz tartozó üres telken ugyanis hegyekben
állt a szemét. A helyszíni szemle alátámasztotta a feljelentés adatait, a területen kiszuperált hűtőszekrények, elektronikai termékek,
babakocsi, építési törmelék, bútorok, háztartási hulladék, gumiabroncsok hevertek helyenként 1-1,5 méteres magasságban. A tulajdonos beismerte, kb. 8 éve hordja hulladékát a telekre, amihez senkinek semmi köze.
Az eljárás során kirendelt igazságügyi környezetvédelmi szakértő megállapította a ta-

Ágyneműtartóban találtak a szökött rabra

LEVÁGTA MAGÁRÓL A NYOMKÖVETŐT egy
ceglédi férfi, majd az ágyneműtartóba bújt,
mert úgy hitte, túljárhat a rendőrök eszén.
Tettében az is motiválta, hogy állítása szerint két nő is várt rá Horvátországban. Amikor rátaláltak, furcsa magyarázatot adott
szökési kísérletére.
A 41 éves ceglédi H. Ernő elektronikus
nyomkövetővel kiegészített bűnügyi felügyeletét a Pesti Központi Kerületi Bíróság
rendelte el 2021. július 1-jén. A technikai
eszköz 2021. augusztus 9-én reggel először
mozgást, majd rongálódást jelzett, a GPS jel
alapján meghatározott koordináták pedig egy
Patak utcai címre irányították a járőröket. A
háznál a férfi lánya azt közölte, apja meglátogatta ugyan, de nem sokkal azelőtt taxiba
ült és elment. A rendőrök azonban inkább átkutatták a lakást, és az egyik szobában lévő
fekhely ágyneműtartójában rejtőzve megtalálták a szökött férfit. A késsel levágott és eldugott nyomkövető eszköz az udvarról került
elő – írják a rendőrség honlapján.
H. Ernőt előállították, kihallgatásán először azzal magyarázta tettét, hogy összeveszett testvéreivel és vissza akart menni a börtönbe. Az
ágyneműtartóba is azért bújt, hátha nem találják meg a rendőrök és akkor „jó sok ítéletet
fog kapni”. Később hozzátette, ha nem mentek
volna érte a rendőrök, egészen Horvátországig
menekült volna, ahol két nő várta.
Az őrizetbe vett 41 éves férfi ellen fogolyszökés vétségének megalapozott gyanúja
miatt folytatja le a további eljárást a Ceglédi
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.
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Politika

Célegyenesben az előválasztás

Szeptember középen kerül sor az ellenzéki előválasztásra. A hat ellenzéki
párt (DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd) közötti 2022-es országgyűlési választáson való együttműködésről született megállapodás
értelmében közös listát és mind a 106
választókerületben közös jelöltet állítanak. A jelöltek, illetve a miniszterelnök-jelölt személyét előválasztáson
fogják eldönteni.

a

Cegléd központú, Pest megyei
12. választókerületben a jelenlegi információk alapján két nagykőrösi önkormányzati képviselő
indul pártszínekben: László
Ferenc az MSZP, Zágráb Nándor
pedig a Jobbik támogatásával. Korábban Kökény Gábor szintén nagykőrösi önkormányzati képviselő is bejelentette indulását a DK
színeiben, de őt pártja visszaléptette. A Momentum aspiránsaként Kollár Zoltán állt volna a rajtvonalra, ám pártja az ő jelöltségét
visszavonta. Függetlenként méretteti meg
magát Sipos Mihály, akit a korábbi hírek szerint az LMP biztosított a támogatásáról.
A kormányoldalról egyelőre még nem érkezett hivatalos bejelentés, de 2022-ben minden valószínűség szerint Földi László

Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő újrázhat. A politikus 2010 óta a térség parlamenti képviselője.
Az ellenzéki előválasztás menetrendje szerint az
indulók augusztus 23-tól vehetik fel a jelöltségükhöz szükséges aláírások gyűjtőíveit, melyeket szeptember 6-án délelőttig kell leadniuk. Az
előválasztás első fordulóját szeptember 18. és
26. között rendezik, ekkor választják meg az országgyűlési egyéni választókerületi, illetve a
miniszterelnök-jelölteket. A hatpárti ellenzéki
együttműködés azt indítja a 2022-es tavaszi országgyűlési választáson az adott választókerületi mandátumért, aki a képviselőjelölt-jelöltek
közül a legtöbb szavazatot kapja. Amennyiben
a miniszterelnökjelölt-jelöltek közül senki nem
szerzi meg a voksok abszolút többségét (vagyis
a leadott szavazatok 50 %-a + 1 szavazat), akkor második forduló lesz, melyet október 4. és
10. között tartanak meg.
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Kökény Gábort
visszaléptették

A PEST MEGYEI 12-ES választókerületben,
DK-s színekben induló Kökény Gábort a párt
elnöksége visszaléptette a jelöltségtől. Kökény nem ért egyet a döntéssel – erről az önkormányzati képviselő az alábbi facebook
posztban számolt be: „Kökény Gábor vagyok, a Pest 12-es választókerület volt DK-s
jelöltje. Miért mondom azt, hogy volt? Ezzel
kapcsolatban szeretnék egy bejelentést tenni,
amely megváltoztatja az őszi előválasztás
forgatókönyvét. A Demokratikus Koalíció Elnöksége úgy döntött, hogy választókerületünkben visszaléptet engem, mint DK-s jelöltet. Mint a Demokratikus Koalíció tagja a
fenti döntést el kell, hogy fogadjam, bár nem
értek vele egyet. Jelöltséget azért vállaltam,
hogy a választókerület demokratikus, és baloldali gondolkodású embereit képviseljem.
Nekem az előválasztás üzenete az volt, hogy
a jelöltek nyíltan mérettessenek meg. A mostani döntés után nyilvánvalóvá vált, hogy az
előválasztás nem erről szól.” – írta Kökény
Gábor, aki stábjának és támogatóinak is köszönetet mondott.

Cegléden járt
Márki-Zay Péter

KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT augusztus 13-án pénteken Cegléden Zágráb
Nándor az ellenzéki összefogás előválasztási országgyűlési képviselőjelöltje és Márki-

Zay Péter a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje.
A rendezvényen Zágráb Nándor nagykőrösi
önkormányzati képviselő elmondta, hogy a
választókerületet folyamatosan járva kampányol és nagy öröm számára, hogy öt miniszterelnök-jelölt támogatja az előválasztáson.

Jakab Péter kampánya

JAKAB PET́ ER, A JOBBIK MINISZTERELNÖK
jelöltje az előválasztási kampányban látogatott el Ceglédre július 9-én, hogy ajánlja magát és a térségi jelöltet Zágráb Nándort a
választóknak.
A Kossuth téren megtartott sajtótájékoztató
után a Szabadság téren került sor lakossági
fórumra. A szimpatizánsok egy íven támogatóként regisztrálhatták magukat.

NAGYKŐRÖSRE IS ELLÁTOGATOTT a Jobbik
miniszterelnökjelöltje, ahol dalra is fakadt. Vörös István Kié ez az ország című dalát adta elő.
Nem sokkal később a dal szerzője tudomást
szerzett erről, és tiltakozást adott közre: „Az
eredeti, levédett Kié ez az ország című dal
szövegírója, zeneszerzője és előadója én vagyok, mely az 1993-as Ez egy kutya világ című lemezemen jelent meg. A dalt semmiféle
politikai célzatú felhasználásra, reklámra,
nem engedélyeztem. Különösen úgy nem,
hogy a szöveg bizonyos részeit átírják, és
politikai felhangot adjanak neki. Felszólítjuk
Jakab Pétert, hogy a videófelvételt törölje,
távolítsa el!” – írta Vörös István.
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Vélemény

A Covid oltás fontosságáról

Fenti címmel jelentetett meg figyelemfelhívó cikket dr. Kovács Zsolt, mint a
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium iskolaorvosa. A doktor úr arra hívja fel a
szülők és diákok figyelmét, hogy az
ősszel újra berobbanó járvány leginkább a beoltatlan gyermek és fiatal
korosztályra lesz veszélyes.

á

tmenetileg úgy látszik itt mifelénk, hogy a COVID-19 járvány
megszűnt, hiszen hála a nagyarányú átoltottságnak a betegszámok lecsökkentével a korlátozásoknak vége lett. Ez azonban
csak átmeneti állapot. Szeptembertől kezdődően újabb járványhullámmal kell számolni
több ok miatt is. Ennek a hullámnak az lesz
a sajátja, hogy vélhetően a létező összes vírusvariáns itt lesz és főleg az oltatlanokat
érinti majd. Ők pedig zömében a gyermekek. Eleinte úgy látszott, hogy a gyermekek

Leselkedő buktató

A CEGLÉDI ZÖLDSÉGPIAC HÁTSÓ BEJÁRATÁNÁL,
az iskola felőli kapunál egy jókora vasdarab áll
ki a földből. K. Lajosné ceglédi idős hölgy hívta
fel szerkesztőségünket, azzal hogy elmesélje történetét és ezzel felhívja a figyelmet arra, hogy
balesetveszélyes a piac bejárata. A 80 éven felüli néni elbukott a vasban és kezét, lábát összetörte, szerencsére unokája vele volt és hazavitte, de
csak egy hét után tudott lábra állni.
- Én már öreg vagyok és nem is jól látok, énértem nem kár, de azért szeretném felhívni a figyelmet, mert láttam, hogy egy fiatalasszony is
elbukott. Ez így nagyon veszélyes! Szatyrokkal

esetében nem okoz súlyos betegséget a
COVID-19 vírus és ez így is van.
Mindazonáltal mostanra nagyon sok adat,
tapasztalat gyűlt össze ezzel kapcsolatban.
Egyelőre annyi bizonyos, hogy míg a Covid
vírus fertőző szakában lehet egy gyermek
teljesen tünetmentes is, a valóban súlyos
egészségügyi problémák főleg hetekkel a
fertőzést követően jelentkeznek ebben az
életkorban. Ezt vélhetően különféle kóros
immunreakció okozza, mely szokatlan új
tünetegyüttes képében jelentkezik. Országosan sok tucat többszervi gyulladás miatt kórházban ápolt gyerekről tudunk. Ennek jó része súlyos szívelégtelenséggel is járt, intenzív terápiás ellátást igényelt. Emellett a szokottnál több újonnan diagnosztizált cukorbeteg gyermek is koronavírus fertőzött volt.
Félő, hogy ha a következő COVID-19 járványhullám jobbára a gyermekeket érint majd, akkor
előbb utóbb kiszelektálódhatnak a rájuk nézve
sokkal veszélyesebb vírustörzsek, mutánsok is.
Ennek pedig jelenleg beláthatatlan hosszú távú
következményei lehetnek.” – írta dr. Kovács
Zsolt az intézmény közösségi oldalán.
megrakodva nem mindenki figyel a lába elé, ez
még sok bosszúságot okozhat a járókelőknek,
vagy akár súlyos balesetet. Még egy ennél sokkal kisebb akadály is veszélyes egy bejáratnál,
de egy ilyen nagy vasdurung?! Nem értem,
hogy lehet a kapuba tenni ilyesmit… – mesélte
a néni, aki kérte az illetékeseket, távolítsák el a
vasdarabot a piac bejáratától.
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Árnyoldal

Illegális szemetelők

ISMERETLEN ELKÖVETŐ SZEMÉTLERAKÓNAK
gondolja a felújítás alatt álló Kovács-kastélyt és környékét: a kerítés elé tucatnyi zsákot zúdítottak, amelyet már a kutyák is elkezdtek szétszedni.
A ceglédiek egyik kedvenc régi épülete és a
mellette lévő malom hosszú idő után végre
új életet kap és sokak örömére újra régi
szépségében tündökölhet és új funkciót kap.
Úgy tűnik azonban, hogy egyesek úgy gondolták, éppen ez a legmegfelelőbb hely,
hogy a szemetüktől megszabaduljanak. A
zsákok tartalma kommunális szemét, háztartási hulladék, ami akkora mennyiségű, hogy
annak ideszállításához utánfutóra lehetett
szükség. Ezzel az erővel a hulladéklerakóba
is ki lehetett volna vinni a zsákokat.
A kastély és malom tulajdonosa lépéseket
tesz az ügy felderítése érdekében: ismeretlen
tettes ellen tesz feljelentést a rendőrségen.
Az illegális hulladék lerakása közterületen többszázezer forint büntetést vonhat maga után, ha a

Köszönet

Önzetlen segítő

EGY IDŐS CEGLÉDI HÖLGY KÜLDÖTT levelet
lapunknak, amelyben köszönetet mond egy
fiatalembernek önzetlen segítségéért.
„Van egy kutyám. Beteg lett. Orvos, vizsgálatok. Sürgős. Azonnali műtét. Szombat van.
Hétfőn haza lehet vinni. Vasárnap telefon,
vigyük haza a kutyát. Saját lábán, erejéből
csak a Pesti útig tud menni. Ott összeeseik.
Autók jönnek, mennek. Nincs segítség. De
jön egy kedves, fiatalember, aki megoldja a
problémámat és hazaszállít kutyástul az autójával. Köszönet Petró úrnak az önzetlen
segítségért. Egy 85 éves nagymama”

lerakott hulladék veszélyes anyagot (festék,
vegyszer, hajtógázas flakon, elem) tartalmaz,
akár szabadságvesztéssel is büntethető.

SZEMÉTTEL MEGRAKOTT ZSÁKOK hevernek
sorban eldobálva több helyen a Mizsei út
szélén Cegléd és Csemő között. Van-e annál
bosszantóbb dolog, hogy miközben sokan
drága szabadidejüket sem sajnálják környezetünk rendbetételére, addig mások ugyanott
pofátlanul szétszórják a szemetüket... KEKEC

Kerékpárosok jótevője

SZERETNÉM, HA MINDEN KERÉKPÁROS megjegyezné a nevét: Kaptás Dénes nyugdíjas.
Tehetetlenkedő városunkban 7 éve elszántan
írtja a királydinnyét
a
Széchenyi úti
kerékpárút
mellett. A levendulák
és
más gyönyörű
virágok cirógatása ugyan szép
kerti tevékenység, de az sem
kevésbé, ha megakadályozzuk, hogy mindennapjainkat megkeserítse egy növény.
Nyugdíjas létére Kaptás úr ezt teszi… ESDÉ

Különleges felhők Cegléd felett

AUGUSZTUS 1-ÉN A KÖZELGŐ VIHARRÓL készült képet az oldalunkon megosztott fotó alatt sokan kommentelték és mások is küldtek be fotókat, videókat a jelenségről, amely nyugat felé
haladt és szupercella alakult ki belőle, amiről a Köpönyeg nevű országos időjárási portálon
számoltak be. A Cegléd felett kialakult különleges felhőképződményről készült fotó felkerült
a közel 1 millió követővel bíró Időkép országos időjárás előrejelző oldalra is. Az egyik olvasónk hozzászólása szerint a „serpenyős felhős szerkezet esetén nagy a lehetőség a tornádóra”.
A jelek szerint ez meg is történt. Több jel utal arra, hogy Tápiószőlősön és Tápiószelén is
tornádó ért földet. Utóbbi településen Gloncz István készített felvételt a látványos tölcsérről, melyen nem vehető ki egyértelműen, hogy el is érte a felszínt, vagy csak tubáról van
szó. Az viszont már több mint gyanús, hogy az Időképnek eljuttatott fotók tanúsága szerint
a város központjától nem messze több fűzfa is kidőlt, melyek ráadásul egymásra merőlegesen feküdtek. Ez tipikus jele annak, hogy tornádó, és nem heves kifutószél okozta a károkat. A lap cikkében azt is megjegyzi, ehhez társul az a körülmény, hogy a velük közvetlen
szomszédos területeken nem alakultak ki jelentős károk.

Nagykőrös a magasból

RAGÓ ILDIKÓ AMATŐR FOTÓSNAK VOLT LEHETŐSÉGE néhány fotót készíteni Nagykőrösön
a városközponti templomtoronyból.„Nem mintha a városközpont a magasból szemlélve lenne a legismertebb, mi mégis kíváncsiak voltunk, hogy központi parkjaink, virágágyaink hogyan mutatnak fentről. Tegnap a lelkész úr engedélyével fotóztunk kicsit a templomtoronyból. Szerencsénk volt, a hidegfront hatására csodálatos, tiszta táj, látvány tárult elénk. A virágágyak mellett a város határa is elvarázsolt!" – számolt be a fotós.
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Erzsébet-táborban jártunk

i

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola tanulói július elején a Katolikus
Karitász jóvoltából kaptak lehetőséget
az Erzsébet-táborban részt venni.

zgalmasnak ígérkezett a hét! Hirtelen
3000 táborozó közé csöppentünk úgy,
hogy néhány gyerek még soha nem
került távol a szüleitől, páran még
nyaralni sem voltak, nem még a
Balaton partján! Az első napon regisztrálhattunk a kötelező és szabadon választott programokra, melyek kitöltötték a napjainkat a reggeli torna és az esti
éneklés között. Óriási fegyelmezettséget,
szervezést kívánt ennyi gyerek és a kísérőik
fogadása, regisztrálása, mozgatása, szórakoztatása a 6 nap során. Az árnyas fák alatt
sok-sok kilométert gyalogoltunk az egyik
helyszínről a másikra, igazi túranapokat
hagytunk mögött.
A programok színes palettájából számtalan
eseményen vehettünk részt. A gyerekek láthatták, hogyan működik a 3D nyomtató, a
drón-, a robot- és SMART-technológia; bogárbemutatón és környezetvédelmi prevenciós foglalkozásokon szerezhettek érdekes
tapasztalatokat; kipróbálhatták a lézerharcot,
élő koncerten bulizhattak, de kihasználhat-

ták a Balaton adta lehetőségeket is, a sétahajókázás, sárkányhajózás és strandolás élményét vihették haza a kézműves foglalkozásokon készített ajándékokkal együtt.
A napközbeni szünetekben sem unatkozott
senki, mert dalokat tanultunk, játszottunk,
beszélgettünk, este folytattuk az éneklést…
Mindenki nagy örömére sok-sok élménnyel,
tapasztalattal ért véget a nyári élménytábor,
és főleg, épségben értünk haza.
A tábor megvalósulását az iskola igazgatónője, Sági Anikó mindvégig támogatta, a
táborban a diákok lelkét és sebeit négy kísérő ápolta: Csipkó Magdolna és lánya,
Medgyes Janka, Jedlicsekné Vágó Andrea
és Szűcs Zita.

Táborozó tanulóink írták:
„Nagyon jó volt újra látni pár osztálytársat,
és más emberekkel megismerkedni! Jó kis
kikapcsolódás volt!”
„Mindenki nagyon kedves volt, és megnyílt
mások felé. Örömmel teli út volt. Megismételném bármikor ezt a felejthetetlen kiruccanást.”
„Általános iskolai éveim legnagyobb élménye volt a zánkai Erzsébet-tábor. Szuper volt
minden program! Nekem a legjobban a lézerharc, a sárkányhajózás és a strandolás
tetszett. Köszönöm, hogy itt lehettem!”

Szent István Napi díszünnepség
Szent Korona látogatás
Magyar Honvédségi Légiparádé
Tisztavatás
Ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet
Új „Tűz és fények játéka”
Zászlófelvonás

Aranyvonat kiállítás // Csárdafesztivál
Divat és Design Fesztivál // Felvonulás // Gyerekliget
Hősök Útja // Kapisztrán tér // Magyar Ízek Utcája
Mandoki Soulmates koncert // Mesterségek Ünnepe // Operett Korzó
Panorama Classical // Retro Tabán // Road Movie Live
SportHősök // Szabadrét Fesztivál // Szent István-terem megnyitása
Utcazene Fesztivál és Food Truck Show // Városok sétánya

Augusztus 19-22.
Ünnepeljük újra közösen Szent István napját!

szentistvannap2021.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Tudomány

Klímaváltozás – életmódváltozás?
lyan időkben „vetettem meg a
lábamat” Cegléden, amikor a
kemény telek előtt volt normális
ősz, 2-3 hétig igazi nyáridő is
dukált, a tavasz meg szeszélyes
volt. A naptárból lehetett olvasni az időjárást és a változásokat. Időnként
persze tréfa áldozatai lettünk, alig esett a hó,
de annál nagyobb téli szélvihar bömbölt és a
kisebb utakon és fás-ligetes részeken egyes
vasúti szárnyvonalak mentén hófúvást okozott 3-4 cm-es hó. Se Csemőbe, se Vezsenybe, de Gátérre és Lakitelekre nem járt a vonat, vagy a busz.
1987-ben megismertük az igazi zord és havas telet is. A Széchenyi úton akkora hó
volt, hogy leállt a közlekedés. A járdán az
emberek által taposott úton libasorban tudunk haladni. Sok-sok év óta az volt a legnagyobb telünk. Azért a szélsőséges évek
akkor sem maradtak el. 1966-ban, február
derekán félmeztelenül lehetett metszeni a
fákat, meg a lugasszőlőket, de április közepén, Húsvétra 40 cm-es hóra ébredtünk.
Az időjárás a Kárpát-medencében gyakran
tréfálkozott velünk. Az egyik indikátor növényünk volt a bármiféle sárgabarack. A mindenkori nagyhét időszakában kinyíltak virágai, majd pár napos virágláz után betörtek a
sarkvidéki fagyos légtömegek. Sajnos, lehetett is konstatálni a fagykárokat… A ’60-as
években a balkáni gerle nagyon elszaporodott,
megdöbbentő látvány volt látni a friss nászből
lett tojások szétfagyva a földre kerültek.
Mára, mintha valaki a Földet, mint óriáskereket elfordította volna. Most éppen az látszik,
mintha az évszakok összeérnének, van egy
őszies telünk – sokszor szárazsággal, de sok
esővel is, majd egy tavaszias nyarunk. Érdekes módon, mintha a természetes fajok épp
erre reagálnának legerősebben. Új állatfajok
kerültek látókörünkbe, az amerikai szürke-

mókus az Öregszőlőkben kóstolgatja szorgalmasan az almákat, körtéket. Benéz az erdőből felénk egy-egy aranysakál, a feketerigók túlnépesedve szinte a házi és mezei verebek kárára is előre törtek. Egyre több a szajkó, a kis fekete harkály, és az örvös galamb.
Az ornitológusok évente 4-5 új madárfaj betelepüléséről adnak hírt az országban…
De nemcsak a természetrajzot (bár egyre kevesebb óraszám áll rendelkezésre), hanem az
alkalmazott agrártudományokat is új irányokban kell értékelni. Két-három évtizede
ki beszélt még a batátáról? Ma már a ceglédi
piacon is árusítják, miközben egyre ritkábban és drágábban vehető meg az egres, a feketeribiszke és a málna. Igen, ezek vitathatatlan jelei a klímánk változásainak. Amikor

Mocsári máyva
kellene, kevés a csapadék; nyáridőben még a
szupercellák is inkább a nagyvárosok felett
adják le vizüket – és persze a jegüket is.
Bizonyára a dísznövényeknél beszédesebben nem mutatkoznak meg a változások.
Néhány évtized kellett hozzá, s 2-3 új orchidea-faj honosodott meg Cegléd környékén.
És elég csak illendően be-benézni a városi
kertekbe. A becslésünk szerint félszáz új faj
vált sikeresen termeszthetővé-tarthatóvá
Cegléden! Igaz, muskátlifák még ugyan nincsenek, mint Dél-Európában, de olyan kü-
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Argentin pillangófa
lönleges fajok, mint az argentin pillangófa, a
bougeanvillea, a mocsári mályva, az albízia,
vagy a dísz-gránátalma nem újdonságok.
Némi téli védelemmel megélnek nálunk és
szépítik is környezetünket.
Az argentin pillangófa egyre jobban érzi
magát hazánkban is. Régebben csak Pécsen
találkozhattunk vele, ma már Cegléden is.
Magról is, dugványozással is szaporítható. A
biztonság kedvéért januárban a leanderes
sufniban, pincében megelőzhető a nemkívá-

natos elfagyása. A virágainak különleges
voltát a nagyon hosszú porzószálai képezik,
ami a rovarok mozgását csakúgy segíti, mint
a selyemakácnál is.
A mocsári mályva ugyancsak kezd népszerű
lenni, igaz, vízigényes. Kis helyen elfér,
sokféle virágszínbeli változata van már jelen
a kertekben. Szépségét a hatalmas virágai jelentik. Észak-Amerika vizenyős részeiről
származik. Utcára, benti portákba szívesen
ültetik, a cserjéje lombhullató, a tövére ajánlatos két-három ásónyomnyi földet dobni a
tél beállta előtt.
A falszerelmese vagy murvafürt – bár rövid
ágtövisei miatt óvatos bánást kíván, de a bíbelődést meghálája. Tulajdonképpen kúszónövény. Nagyon apró virágokat képez, a virágzati felleveleket látszanak virágnak. Brazil őshazából érkezett meg Európába. Nem
régi kultúrnövény, alig kétszáz éves, és termesztett cserje. A murvalevelei többnyire lila fellevelek, de tűzpiros, narancsos, rózsaszínes típusokat is nemesítettek már. Sőt kialakítottak kék murvájút is. ESDÉ

36

Ember

Földimádság

A régi, paraszti szemlélet sorsadójának
tekinti a földet. Anyatermészet ez,
amely szülője, fölnevelője, emberiesítője. Ezért szolgálta odaadással, becsületességgel. Égre és földre nézve
megtanulta: A madár repülésre, az
ember munkára született. Az anyaföld
úgy fogadta kétkezi szorgalmát, mint a
hozzá intézett imádságot. Hogy adjon:
megélhetést a létezésnek, gazdagodást a jellemnek. A
szülői ház, a tanya,
a földi (!) pályafutás
kezdetének emlékezete a lélek olyan
éltetője, mint testnek a vér.
Idősebb Zakar József a szülékről és a
meghatározó gyermekkorról mesélt.
Ebből jegyeztem le ezt a részletet.

e

gy, két, há… egy, két, há…
Húzzátok ki magatokat! Csak
könnyedén, mintha szállni tudnátok. Ne olyan mereven, hanem finoman karold a lány derekát!” A keringő hullámzó hangja, a tangó lüktetése, a foxtrott ritmusa
visszhangzott a híres Tetz Gyuri bácsi terméből. Tánc- és illemtanórát tartott. (Főleg
az utóbbinak a hiánya látszik a fiatalok diszkózásában.) A három fiú, Mihály, József
(történetünk főszereplőjének az apja) és
Károly szeretett idejárni. Apjuk odavetett
forintjai szerteszét táncot jártak az asztalon,

a pad alatt, e szavak szigorú hangerejével: Nem érdekel, meddig lumpoltok, hajnali 4kor irány a szőlő, dolgozni! Aki legény éjjel,
az legyen nappal is! (Bár kemény gerincű
ember volt, megtörte őt a nála erősebb, elvadult történelem. 1950-ben ugyanis mindenüket elvették. Tiltakozó felkiáltójel lett a
tette: 1955-ben felakasztotta magát.) A három Zakar legény mezítláb taposta az utat a
város felé a csemői homokban, vállukon a
fényesre suvikszolt cipőikkel, csak ezekben
léphettek csak be a táncterembe.

1947-ben József ámulva figyelte a zene és a
szerencse szárnyán kecseskedő Julikát. Aztán… nem is a muzsika, hanem a szívük
dobbanásának ritmusára táncoltak. Kéz
könnyedén – kissé remegőn – a vállon, a derékon, a két tekintet az ide-oda rebbenés után
egymásra talált. De a romantikába beleszólt
a reális valóság, a kor szokása, a leány édesanyjának a kísérete. Ha a legény nem is fáradt el a parketten, a homokjárásban bizonyára. Áldozatot hozott. Lelkit: nem lehetett
kettesben a lánnyal; fizikait: hosszú éjszakai
„szerelmi túrát”. Az illendő hazakísérés útvonalának teljesítménye: Cegléd – csemői
Balla dűlő – ugyeri tanya: 27 kilométer.
Gyalog. Hajnalban. Mire hazaért, munkára
parancsolta az új nap és az apa.
Más megpróbáltatások is vártak rá.
Julika szép lány volt, kapós, de nem kikapós. Pedig a legények – mint méhek a virágot – szédülten körbezsongták. Vittek neki
édességet, „Tartsd a kötődet!”, s teleszórták
cukorral. Őt azonban nem lehetett elédesgetni, kiszórta a csábajándékot, mert neki
csak a Zakar Jóska kellett. A „méheskedő”,
illetve a legyeskedő fiúk más irányba támadtak, más eszközzel: fullánkkal, ököl formájában. Mi az, hogy ide jön udvarolni?! Ez
az ő fel(e)ségterületük! Nem mondhatjuk,

hogy egy, csak egy legény volt talpon a vidéken, mert négyen adták össze merszüket.
Azt is csak lesben állva. Szakadt az ing, a
bőr a bikacsöktől. Jóska visszavánszorgott a
lányos házhoz. Julika lemosta a vérét, inget
adott rá. De a négy az egy ellen elszenvedője kemény legény volt. Ha harc, legyen harc,
de férfias becsülettel. Másnap elment a kakasok közt a legkakasabbhoz. Az apja jött ki
a házból. – Mi járatban, fiam? – Azért jöttem, mert a maga fia három komájával megvert engem. Most jöjjön ki, birkózzunk meg
ketten! Ha a vérem vette, most legyen vér az
ő pucájában is! Persze nem mert kijönni,
bent lapított. Az apa szégyenében a kakast
nyuszinak látta. Jóska azért igazságot és pofonokat osztott ezután.
A gyakori gyaloglást két év múlva kellemes
séta követte: a házasságba. Semetka
Julianna és Zakar József 1949 őszén már az
esküvőjükön táncolt. Az ifjú férj ugyan semmit nem kapott a szigorú apjától, de a fiatal
pár boldogan kezdte közös életét az ugyeri
tanyán, ahol a feleség szüleivel éltek egy
háztatásban. A keringő hullámzásánál szebb
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lett az Isten adta zene ringása: a bölcsőé.
1950. június 21.: nyári napforduló, sorsra
forduló – megszületett ezen történetünk főhőse, Zakar József.

A sors eleink kijárt útjára helyez minket. Ez
a mi utunk is felnőtté válásunkig. Van, aki
ezen halad tovább, de van, aki letér erről, új
irányba. Vajon hogyan történt Zakar József
kezdeti és későbbi előrejutása?
Az idő és a tér viszonylag zárt köreibe születünk: mikor és hova. Hogyan élt akkor és
ott a Zakar család? Munka mindig és mindenütt – ez a lényegi válasz. Ebben a „munkakörben” tette meg kezdeti, majd önállósodó
lépéseit a Jóska gyerek.
A földhatáruk nagy, de véges, végtelen viszont a sok dolog. Ezt meghálálta a föld:
szőlőt, gabonát, kukoricát, legelőkön dús füvet, a gyönyörű háztájiban mindenféle konyhára valót adott. Állatok szolgáltak az emberrel és az embernek: lovak, tehenek, disznók, aprójószágok. Oly’ bő a hajnalból estébe fáradó szorgalom termése, hogy ebből a
piacra is tudtak vinni. Önellátó gazdálkodás!
– paradicsomkert az alföldi tájon.
A gyereknevelésre kevés ideje maradt a szülőknek. Semetka Mama látta el gondosan a
kis Jóskát és a háztartást. Az tudatos volt a
családban, hogy az elkényeztetett gyerekből
nem lesz sikeres ember. A szerető légkör és
a felnőttek példaadása a sorsmeghatározó
nevelőerő. Ezek alakították ki a gyermekben
a követendő értékrendet, amelynek normái:
a kötelesség, a munka, a szorgalom, a fegyelem, a tisztelet, a hit, a józan gondolkozás, a tiszta lélek (és ruha). S a gyereknek az
alkalmazkodás a felnőttekhez, az alá-fölé
rendeltség erkölcse. (Manapság mintha elmozdult volna a mérleg nyelve, némely családban „gyermekuralom” alakul ki.)
Ahány ház, annyi szokás. Bár erős volt a
családban a tekintélytisztelet, viszont általános a tegezés. A Mama ugyan sokáig magázta a Papát: Hékás, induljon már! Igaz tehát az az állítás, hogy nem a nyelvi forma a
lényeges, hanem annak tartalma.
A fenti mondást tovább lehet szűkíteni:
Ahány ember, annyi szokás. A már felnőtt
Zakar József ugyan tegező családból >>>
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jött, de ő sem tudott mindenkit tegezni. Például a főnökét vagy Mácz István polgármestert, aki ezért meg is rótta: - Jóskám, ha nem
tegezel, többet nem szólok hozzád! Nehezére esett a váltás.

Ahány nap, annyiféle – ez is igaz. De azért
lehet egy általánosat felvázolni.
Reggel 4-kor kelés. Az állatok etetése, a tehenek fejése. 8-kor reggeli. Délelőtt az aszszonyok a konyhában, a férfiak a földeken
dolgoztak. A Mama így szólt Jóskához: - No
fiam, gyorsan kapjál el egy tyúkot! Mindig
pontosan délre megfőzött. Ebéd után a férfiak ledeleltek, az asszonyok mosogattak. Hetente-kéthetente kenyérsütés a kemencében,
nagymosás a fateknőben. Este petróleumlámpa alatt malmoztak, Jóska újságokból olvasott fel Semetka Papának.
Ki ne maradjon a piacozás. T. János kocsis
vitte be a tejet. A négy-öt százalékos zsírtartalmú nagyon jó. A bakon ülő egyszer feldühödött az irigységtől: - A
k…va életbe, a Zakarék teje
mindig a legjobb, a legtisztább! Ez tiszta? Nézzék meg!
Erre egy marék homokot dobott a 25 literes üres kannába.
Egyébként ipariskolás-korában Jóska is rendszeresen
szállította biciklin a kannát
hajnalban az Ugyerból a rossz
Jáger úton Cserőbe, utána
ment be az iskolába vagy gyakorlatra.
Társasági élet? Inkább csak a
nagy disznóvágások alkalmával. Ünnepek? A paraszti élet
„örökmozgó”. A földek, az állatok nem figyelik a naptárt,
nem látnak piros betűs napokat. A karácsony is szerényen
telt. Fát az erdőből hoztak, alatta pár szem dió és alma. Nem
csak az a szeretet jele, ami tárgyiasul. Viszont jó ételek és finom sütemények készültek.
(Mintha ma is érezné, aki elképzeli a nyújtott rétes és a tanyasi tojásból aranysárga csö-

rögefánk szinte az egész testet átjáró ízét, illatát.)
Bár Zakar Jóska hamar fölismerte, hogy nem
játék az élet, de azért jutott idő a játékra is.
No nem mindenféle bolti, vásári eszközökkel.
A gyerek nagyon találékony. A kezei között
élénk fantáziája vezérletével minden játékká
vált, amit a tanyán föllelt: kötéldarab, kukoricacső, biciklikerék… Csúzlival harcossá lett,
kazalra és fára mászott. A természetben, a természettel élt. (A mai gyerekeknek mi a természetes? A számítógépezés.) Ha nem is játék, de játékos volt az, ahogyan bevezették a
nyolc-kilenc éves gyereket a munkába. – Na
gyere kisfiam, húzd fel a vizet a kútból, mert
jönnek be a tehenek. Etessük meg a malacokat, gyaluljunk tököt és répát. Tizenegy éves
volt, amikor apja épített egy pincét és konyhát, s 24 köbméter földet kellett kihordani.
Elvállalta, kitaligázta szívesen. A fizetség? –
Kisfiam, jó tett helyébe jót várj! Az igazi fizetség? A munka megszerettetése.
KOLTÓI ÁDÁM
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Aki a fohásznak eleget tett…

h

A Miatyánkba bele van foglalva, hogy a
mindennapi kenyerünket add meg nekünk Istenünk. Bognár Sándor olyan
személy, aki évtizedek óta ezt teszi.

onnan jött a gondolat, hogy pék legyél? – kérdezem Bognár
Sándort.
- Anyai nagyszüleimnél voltam
és ott Tóth Pál bácsi mondta,
hogy tanulj péknek, mert akkor
lesz mit enned mindig.
- Életed folyamán több száz mázsa kenyeret
sütöttél…
- Nem jól saccoltál: több milliót. Volt időszak, amikor egyedül befűtöttem, dagasztottam, kisütöttem tíz mázsát naponta.
Sanyi bácsi 1955-be kezdte a mesterséget tanulni a ceglédi III. sz. Sütőipari Vállalat Mizsei úti
kenyérgyárban. Akkor 2 éves volt a képzés: 1
év Nagykőrösön elmélet és 1 év gyakorlat.
- Sokszor bizony gyalog jártam át Kőrösre a
pénzhiány miatt is. A karácsonyi szünet
után lett hely a kollégiumban, így nem kellett annyit talpalnom. A vizsga után a 13-as
számú üzemben dolgoztam. A kemencébe
fával és szénnel fűtöttünk be, hogy kellő
meleg fogadja a dagasztott kenyeret. A fűtés

akkor volt jó, mikor szikrázott az alja a kemencének, ami lapokkal volt lerakva.
1972-ban kigondoltam, hogy én fogok sütni
a saját pékségemben, a Mária utcában. A
nép hamarosan odaszokott. Utána ahogy
anyagilag erősödtem építettem egy üzemet a
Nefelejcs utcában. Gépkocsiparkot is üzemeltettem, mivel sok boltba településre szállítottam a kenyeret. Pestre a Népművészeti
Múzeumba hetente 15 darab ötkilós kenyeret sütöttem. A parlament konyhájára is én
sütöttem sok éven keresztül, ők jöttek érte,
hogy elszállítsák. A Nefelejcs utcai kemence ugyan már gázos, de a lapát máig hagyományos, azaz fa, hosszú nyéllel.
Egy szónak is száz a vége: bármilyen finom
a pörkölt vagy a kirántott hús, azt három nap
múlva megunjuk, de a kenyeret reggel, délben, este bármivel is fogyasztjuk, soha meg
nem unjuk. Sanyi bácsi elmesélte azt is, hogy
– a pékműhelyből kiszabadulva - néha kikapcsolódásként szaxofonozott a Gubody parkban lévő egykori Vigadóban vagy lakodalmakban. Az évek során családot alapított, két
gyereke született és mára két unokája és két
dédunokája is van. Jó egészséget és sok örömet kívánunk Bognár Sándornak a családja
körében! A mindennapi kenyerünket pedig
továbbra is imáinkba foglaljuk. JÓZSI BÁ’

40

Alkotók

1 nem 7 igen

i

A nyár kiállítások szempontjából bizakodóan, mégis óvatosan indult, írásom
témái ezek lesznek, előrebocsájtom saját szemszögemből.

gen: A Kossuth Művelődési Központ
adott helyet az elmúlt években a Tetz
Alapfokú Művészeti iskola csoportjai
záró kiállításainak. Ezeket a kirakatban láthattuk az idén. Apáti Tóth
Sándor fotótárlata az első, Ceglédi
Fotóklub kiállítása az évszak második
felében látható a Ceglédi Galéria falán.
Utóbbi egy színben és mondanivalóban öszszehangolt Apáti sorozattal indul (képünk
egy darabja), Dr. Jójárt absztraháló triptichonja után Töreki Zsolt táj-változatait,
majd Sallai László kárpát-medencei ihletésű
látványait, zsánereit láthatjuk, Papp Elek hagyományosból kortárs felé induló emberábrázolásai következnek. Szabó Sándor az épített környezet és természet együttállását is
megörökíti, Halminé Jozefa magyarságunk
jelképeit mutatja fel, Péli László a szocio’ és
a hagyományos portré határán egyensúlyoz,
a középső pilléren Balog Zsuzsa virág
csendéleteire felelnek Enyedi Attila poénos
ételfotói. Egy teljes falat szentelnek a közelmúltban elhunyt Barna Karolin utazásai során készült képeinek és emlékének.
Igen: Itt folytatódik Révi Norbert szolnoki
szobrászművész művészettörténeti előadássorozata augusztus 27-én, pénteken 17.30kor, rejtett összefüggések Brueghel művészetében címmel!
Igen: Szolnokon a megújult művésztelepen
júliusban grafikai szimpózium volt, számomra olyan kedves csíkszeredai szereplővel, mint Siklódy Ferenc, de természetesen
zömében hazai alkotókkal is. A záró-kiállításuk augusztus végéig látható hétközna-

ponként 9-18 óra között. Ugyanitt többek
között a fenti előadó részvételével rendezték
augusztusban első felében a bronzszobrászati szimpóziumot.
Igen: Nagykőrösön, egész héten nyitva a
megújult Múzeum és kávézója, melyet nemsokára akár kerékpárral is biztonságosan kö-

zelíthetünk meg. Régi idők oskolája és helytörténeti kiállítás hívogat!
Igen: Múlt hónapban Visegrádon, a Palotajátékok ugyan kevesebb látogatóval, de fantasztikus hitelességgel mutatta be korhű ruhákban és eredeti mesterségek bemutatóival
a középkori életet. A rekkenő hőségben enyhet adott a palota átriumos udvara, szökőkútból csordogáló vízzel és kaspós növényekkel.
Igen: 30 éves évfordulóját ünnepelte a
Tapolca-Diszelen található Első Magyar Látványtár, karöltve a Várfok és a Mission Art
Galériákkal. A hagyományoknak megfelelően kortárs, helyenként pikáns, sok műben
ezoterikus, mindenesetre sokrétűségében és
a szép malomépülettel való összefüggésében
a teljesség érzetét keltő tárlat. Még útba ej-

A hét festménye
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tettük a salföldi Pálos Kolostor romjaiban a
Magdolna napi gregorián misét, hogy aztán
hazafelé igen nehezen tudjunk autónkkal átkelni a Művészetek völgyében hullámzó tömegen. Soha nagyobb baj ne érjen!
Igen: a Nemzeti Galériában nyílik augusztus
végén a 90 éves Gerhard Richter német művész életmű-kiállítása mely a korai hiperrealista alkotásoktól (képünk), az utóbbi időszak felületképző-nonfiguratívan colorista
munkáiig öleli fel munkásságát.
És végül fájdalmamra Nem tudtam megmutatni családomnak a badacsonyi Egry József
gyűjteményt, mely egész nyáron zárva volt,
amit az sem feledtet, hogy a (Kisfaludy szerelme) Szegedy Róza ház is csak „papíron”
volt nyitva. Mindkét helyen rengeteg ember,
talán akadt volna egy-egy kíváncsi! P.R.G.

Bakányi Gyula:
Kutyasétáltató

„CEGLÉDEN SZÜLETTEM 1955. JANUÁR 8-ÁN.
Tanulmányaimat a Képző- és Iparművészeti Szakközép iskolában, majd a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán folytattam.
Rendszeres ceglédi kiállításaim mellett
többször állítottam ki Budapesten. 1984-ben
a Fényes Adolf-teremben, 1993-ban az Árkád Galériában volt önálló kiállításom.
Részt vettem csoportos tárlatokon a Mezőgazdasági Múzeumban és a Műcsarnokban

is.” - vallja magáról a Mester. Jelenleg, mint
élete nagyobb részében, Cegléden találkozhatunk Bakányi Gyulával. Leginkább péntekenként, amikor a Benedek Péter Alkotókör
munkáját segíti, - most így nyáron a szabadban. Az alkotókör tagjainak utazását építő,
segítő hozzászólásaival igazgatja a festészet
szövevényében. Megállapításai nagyban segítik a festőket önmaguk megtalálásában, a
színek felfedezésében, a bátor kifejezési módok elsajátításában.
Amikor terveztük, hogy Budapestre megyünk
a csoporttal, egy festménykiállításra, akkor
tudtuk meg, hogy Gyula, mint országosan elismert festőművész minden tárlatra ingyen bemehet. Ez azt jelenti, hogy ott van a NAGYOK között. A foglalkozásokon pontosan
ezt lehet érezni. Köszönjük Gyula! ZSF

a
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Képekben

Akácos út…

z akác hazája Észak-Amerika,
földrészünkre legelőször 1601ben hozták be, de csak 1710 óta
ültetik Magyarországon. Annyira népszerű lett, hogy idővel az
állomány csökkentése erdészfeladat lett. Fényigényes faj, a laza és sovány
talajokon is szépen díszlik, köztesként kevés
faj képes együtt élni vele. Mai állománya erdeinkben 10-12 % lehet. Súlyos szakmai viták dúlnak körülötte, mert mi tagadás, kiváló mézelő növény. Ha bimbóban nem fagynak el a virágzatok, abban az esetben a méhészek úgy mondják, üres az akác virága.
Fája jó minőségű, a
belőle készült parketta színtartó; nem
feketedik
be, mint a
tölgy.
A hazai
nemesítők
akácok sorát állították elő, a
Rózsás akác nyílik
gallyazá-

sok alig okoznak
gondot. Díszformákat is ismerünk, az ’50-es
években népszerű
városfa volt például a gömbakác.
Az fehér akácnak
vannak olyan rokonai, amelyek
színes virágzatúJó fejlett virágzat
ak. Viszont az ún.
rózsás
akácok
nektárt szinte alig termelnek, ezért csak esztétikai és nem méhészeti szerepük van.
Régen a fehérakác jelentős kultúrtörténeti
szerepet játszott. Tessedik életművét az akác
vonatkozásában általában ismerik. De az,
hogy Petőfi is említi, hogy a temetőkben
szívesen ültettek fehérakácot, az alig tudott.
És ugyancsak érdekes adat, hogy nagy költőnk, Kosztolányi Dezső verse az Üllői-úti
fákban az akácokat énekelte meg. Eltűnt egy
híres utcafa, mint a hárs Berlin szintén emblematikus útjáról.
SZABÓ SÁNDOR
A méh akácok közelébe ért

Előző évi hüvelytermésekkel

Amikor a
nektár-üzem
működik

Meghívó
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2021. augusztus 28. 1900
1 5 0 0 -tól g yermekprogramok!

C eg léd, Sz abadság tér

HÁLAKONCERT

Fővédnök:

Földi László

A COVID JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSÉBEN közreműködők tiszteletére a Szabadság téren a
Gríz Zenekar koncertet ad.
A rendezvény előtt 15 órától gyerekprogramok várják az érdeklődőket és találkozhatunk azokkal a szervezetekkel is, akik a
COVID idején is változatlanul,
vagy még intenzívebb módon
álltak helyt. Hálánkat így közvetlenül is ki tudjuk feléjük fejezni!
A kórház kihelyezett oltóponttal hívja fel a figyelmet a harmadik oltás fontosságára.
A tűzoltók, a rendőrök és a
mentők bemutatják eszközeiket, a gyerekek testközelből
nézhetik meg a fecskendőket,
rendőrmotorokat.

országgyűlési képviselő

Közvetlenül a színpad elé, csak védettségi
igazolvánnyal szabad majd belépni, de a tér
a gyerekprogramokkal természetesen bejárható anélkül is.
Vigyázzunk egymásra, előzzük meg a negyedik hullámot!

t
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Dicsőség Ceglédnek

Viszontagságos út vezetett a Tokiói
Olimpiai Játékok rajtjáig, a pandémia
okán mellette és ellene is tüntettek. Sokunk igazságérzete és sportszeretete
igazolódott be a végén, amit igazol a
sikeres magyar szereplés, benne a hat
ceglédi kötődésű sportoló helytállása,
mi több remek szereplése.

z olimpiára a hat ceglédi kötődésű sportoló, köztük két-két-két
birkózó, judós és vízilabdázó
utazott ki. Közülük öten
Cegléden születtek (Lőrincz Tamás, Lőrincz Viktor, Ungvári
Attila, Pásztor Mátyás és Jansik Szilárd),
egyikük Özbas Szofi pedig Szolnokon.
Utóbbi szülővárosában ismerkedett meg a
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dzsúdóval, de Cegléden, a CVSE versenyzőjeként vált ismert élsportolóvá és szerzett
öt korosztályos világversenyen, – köztük az
Ifjúsági Olimpián – aranyérmet. A fiúk közül valamennyien Cegléden tették meg első
sportos éveiket a CVSE szakosztályaiban.
Tehetségük alapján és a továbbfejlődésük érdekében fiatalon váltottak a pólósok klubot,
Jansik Szilárd a KSI-ben, Pásztor Mátyás pedig a BVSC-ben „pallérozódott”. A birkózó
fiúk – Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor a
CVSE-ben kedvelhették meg a sportágat,
tették meg az olimpiai dobogóig vezető út
első lépcsőfokait. A további fejlődésüket a
Hegedüs Csaba által fémjelzett Mr. TUS
utánpótlás „műhely” keretei biztosították. A
Lőrincz testvérek egész pályafutásukat a
CVSE versenyzőjeként élték meg, jutottak el
a Riói olimpiáig, egzisztenciális okok miatt
igazoltak át két éve a Bp. Honvéd SE-be.
A dzsúdósok „koronázatlan királya” >>>
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Ungvári Miklós nem kvalifikálta a tokiói
részvételt, öccse Attila azonban ott volt és
egyedüli CVSE versenyzőként szerepelt
Tokióban és lépett tatamira. A 40 éves bátyja az elmúlt évben kapta meg a Nemzetközi
Judo Szövetség „Fair Play” díját, az elmúlt
két évtized legsikeresebb dzsúdósaként.
A hat ceglédi illetőségű sportoló közül négyen éremmel tértek haza Tokióból és ez páratlan siker városunk életében. A 24 olimpikonunk száma négy fővel emelkedett. A
ceglédi születésű sportolókat tekintve
LŐRINCZ TAMÁS birkózó olimpiai bajnoki címe kiemelkedik, testvére VIKTOR
eredménye is szenzációs, ezüstérmet nyert.
Ilyen teljesítményre öccse Tamás és Ungvári Miklós volt képes 2012-ben, Londonban.
Remek sikernek tekintjük a magyar vízilabda válogatott harmadik helyezését is. A
bronzérmes magyar válogatott tagja lehetett
két ceglédi fiatalember is. Jansik Szilárd
(FTC) és Pásztor Mátyás (BVSC) érdemelte
ki a válogatottságot és nyújtottak kiváló játékot a részvétel kivívásában és a végküzdelmekbe jutás során is.
Természetesen nem feledkezhetünk meg
Szondy István öttusázó olimpiai arany- és
bronzérméről (Helsinki,1952), Csernai Tibor
labdarúgó (Tokió,1964) olimpiai aranyérméről sem. Ez azonban egy korábbi történet
és a mostani dicsőséges helytállás a leginkább jövőbe mutató és példaértékű.
MAGYAR LÁSZLÓ

Juhász Zoltán sikere

SZILVÁSVÁRADON KÖZEL 90 FOGAT részvételével rendezték meg a nemzetközi és országos fogathajtó versenyt. A július 22-25-ig zajló ese-

Látogatói bejegyzések a
Sportmúzeumban

„TISZTELT SPORTMÚZEUM, Kedves László!
Nagy tisztelettel köszönjük a tárlatvezetést.
Gratulálunk a kiállításhoz, a sportmúzeumhoz. Szükség van olyan emberekre, akik emlékeztetnek bennünket a dicső múltra és jelenre. Köszönjük, hogy itt lehettünk.
DÉR TAMÁS KAPOSVÁR alpolgármestere.
2021. február 18.

TISZTELT IGAZGATÓSÁG! RITKA NAGY ÉLMÉNY
volt az itt eltöltött egy óra, ami megismertetett
a város dicső sportmúltjával. Tanulságos volt
és sok újdonságról szereztem tudomást. Véleményem szerint ráférne az intézményre a bővítés, főleg most a Lőrincz fivérek sikerei
nyomán. A gyűjtemény arra emlékezet, hogy
a múltat becsülni és tisztelni kell, mert csak
így lesz mit fiataljainknak örökül hagyni.
DOBOR DEZSŐ sportújságíró, szerkesztő és
sporttörténész Cegléd, 2021.augusztus 14.
ményen a Ceglédi Lovaskör SE versenyzője,
Juhász Zoltán is részt vett. CAN-A kategóriában
indult a ceglédi hajtó, akinek versenyeztetését
Cegléd Város Önkormányzata is támogatta. Új
összeállítású fogat dacára is Cegléd hírnevét
öregbítő eredmény született: díjhajtás versenyszámban, majd szombaton maratonhajtás versenyszámban is Juhász Zoltán bizonyult a legjobbnak. Magabiztosan várhatta a ceglédi fogathajtó a vasárnapi akadályhajtás versenyszámot.
A pályát hibátlanul teljesítette, azonban időtúllépés miatti hibapontok után a második helyen
végzett. A három nap összesített eredménye
után Juhász Zoltán nyerte a CAN-A kategóriás
kettes fogatok versenyét.
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Vég Zsombor junior
Európa-kupa győztes

VÉG ZSOMBOR ARANYÉRMET SZERZETT a
prágai junior Európa-kupán. Zsombor sorban német, ukrán és grúz judoka legyőzésével szerezte meg az első helyet Csehország
fővárosában. A másik két ceglédi judoka
Hegedűs Levente és Ürögdi Dominik ezúttal
nem járt sikerrel. CVSE judo

Európa Kupa aranyérmes
Szeleczki Szabina

Tekerd be Ceglédet!

AUGUSZTUS 7-ÉN SZOMBATON ELSŐ alkalommal rendezte meg Cegléd Város Önkormányzata a Tekerd be Ceglédet elnevezésű kerékpáros városismereti túrát. Az esemény célja a
családok számára egy sportos, jó hangulatú,
városismertető nap megszervezése volt. A
programon több, mint 50-en vettek részt.
A túra a Vörösmarty térről indult, egészen a
Termálfürdőig, útközben érintve a Szabadság
teret, a vasútállomáson található bombázási
emlékművet, a régi malmot, a Hornyák keresztet, a Klément családi borászat gyümölcslé gyártó üzemét és az Európai Unió emlékművet. Az esemény útvonalát és hozzá a kérdőívet a Ceglédi Tourinform iroda munkatársai állították össze, amihez a válaszokat az út
során kaphatták meg a résztvevők. Útközben
két nagyobb megállót terveztek a szervezők, a
Szabadság téren Bori Jenő különleges kerékpárjait lehetett kipróbálni, a Klément családi
borászat gyümölcslé üzemében gyümölcsleveket lehetett kóstolni. A végállomáson a kérdőívet helyesen kitöltők között ajándékokat sorsoltak ki. A nagy sikerre való tekintettel már a
rendezvény folytatását tervezik a szervezők.

A MOL-ALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT
16 éves cselgáncsozó, Szeleczki Szabina nyerte a 40 kilósok küzdelmeit a teplicei ifjúsági
Európa-kupa versenyen július első hétvégéjén.
A 16 éves sportoló idén veretlen a saját korosztályában, összesen pedig eddig egyetlen
vereség fűződik a nevéhez az idősebbek között a májusi, junior ob döntőjében (44 kg),
így ott ezüstérmes lett.
„Kifejezetten izgulósnak számítok, így a versenyek előtt főleg fejben kell helyre raknom magam. Sokszor túl agyalom a dolgokat, de szerencsére ez a legutóbbi versenyeken kevésbé jelentett problémát. Az elmúlt időszakban hosszú
időn át nem versenyeztünk, így most újra meg
kell szokni kicsit ezt a hangulatot; emellett
ugyan már másodéves éves vagyok az ifik között, de az első év teljesen kimaradt, így először
sötétben tapogatózunk nemzetközi
szinten. De egyelőre remekül alakul az idény, ami
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták
mindenképpen önbizalmat adhat.
Cegléd Alszegi u. 35.
Azon leszek, hogy
T.: 53-310-285
ezt a jó formámat
M.: 70-368-2816
az év fő versefurdoszobaszakaruhaz.hu
nyén, a rigai Eb-n
is hozni tudjam.”
–
nyilatkozta
Szabina
az
Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
utanpotlassport.hu-nak.

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Történelmi siker Cziczás
László vezetésével

A KORÁBBI CEGLÉDI EDZŐ, az újszilvási Cziczás
László vezetésével ért el történelmi sikert az
U19-es leányválogatott, amely a legjobb európai
csapatként, harmadik helyen zárt Debrecenben a
kosárlabdasport első magyarországi világbajnokságán. A válogatott győzelméhez a VBW
CEKK játékosa Rakita Lili is hozzájárult.
„Amikor az olaszokat megverve bejutottunk a
legjobb nyolc közé, óriási teher került le a vállunkról, hiszen előzetesen a negyeddöntőt tűztük ki célul. Már önmagában ezt is szép teljesítménynek lehetett volna elkönyvelni, ha ott

megállunk. Ezt
követően
viszont a
csapat abszolút
nyomás
nélkül, felszabadultan játszhatott, és ez további két győzelmet hozott. A bronzérem megszerzése hatalmas sportteljesítmény a lányoktól, emellett
pedig óriási siker a hazai kosárlabda számára" – fogalmazott Cziczás a bronzmeccs után.
Eredmény: FIBA női U19-es világbajnokság
Magyarország - Mali 88-67 (18-14, 24-17,
20-18, 26-18)
Felnőtt korosztályban Mosonyi Viktor -105
kg-os súlycsoportban 4. hely 172,5 kg-os
teljesítménnyel. Masters 1 korosztályban
Belme Péter -105 kg-os súlycsoportban 2.
hely 180 kg-os teljesítménnyel. Belme Péter

Magyar bajnoki címek

Fekvenyomó Bajnokság

AZ AUGUSZTUS 7-ÉN SÁRBOGÁRDON megrendezett Fekvenyomó Bajnokságon három
lány és három fiúval képviseltette magát a
Belme Ceglédi Erőemelő Sport Egyesület,
ahonnan 3 arany, 1 ezüst, egy 4. hely és egy
5. hely két második abszolút hellyel tértek
haza a versenyzők.
Ifjúsági korosztályban Belme Barbara -84
kg-os súlycsoportban 1. hely ifjúsági abszolút, 2. hely 55 kg-os teljesítménnyel. Junior
korosztályban Belme Nelli -57 kg-os súlycsoportban 1. hely junior abszolút 2. hely 45
kg-os teljesítménnyel. Felnőtt korcsoportban
Vörös Júlia -69 kg-os súlycsoportban 5. hely
50 kg-os teljesítménnyel. Junior korcsoportban Bárdossy Zsombor -120 kg-os súlycsoportban 1. hely 160 kg-os teljesítménnyel.

A CEGLÉDI ASHIHARA KARATE Sportegyesület
14 fő versenyzővel képviselte Cegléd városát, és
az A.I.K.O Magyar Ashihara Karate Szövetséget az Utánpótlás Kyokushin Karate Magyar
Bajnokságon Szentesen. 38 klub 250 versenyzője lépett tatamira, hogy megküzdjenek a bajnoki címért. A ceglédi Ashihara versenyzői 3
magyar bajnoki címet, 2 ezüstérmet, 7 bronzérmet és 2 negyedik helyezést hoztak el.

Nagykőrösi fiatal
a kosárlabda EB-n!
A

MÚLT HÉT VÉGÉN A

Kőházi
Bence az U17-es válogatottal kijutott a 3v3 kosárlabda EB-re! A 17 éves
fiú 10 évesen kezdett kosárlabdázni a nagykőrösi
Pityke kosársuliban. Jövő hónapban pedig
negyedmagával Lisszabonban méretik meg
magukat az Európa Bajnokságon.
NAGYKŐRÖSI
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Keszthelyi Luca arany,
Tóth Gergő ezüstérmes

KESZTHELYI LUCA MAGYAR BAJNOKI aranyérmes, míg Tóth Gergő
magyar bajnoki ezüstérmes lett magasugrásban az
ifjúsági atlétikai OB-n!
Szekszárdon a Magyar ifjúsági atlétikai bajnokság első
napján Luca gyönyörű versenyzéssel, hibátlan ugrásokkal, 174 cm-es eredménnyel megnyerte a magasugrást. Miután megnyerte a versenyt, a további ugrásokat kihagyta a talpgyulladása miatt, tartalékolva a jövő heti válogatott versenyre.
Tóth Gergő – Luca unokatestvére – 3 év kihagyás után
januárban újból elkezdte az
atlétikát. Most fél év edzés után Gergő újra versenyzik és a mezőnyben meglepetést okozva
máris megszerezte első magyar bajnoki ezüstérmét 188 cm-es ugrással. Ezekkel az eredményekkel mindketten kvalifikálták magukat a jövő hét végén a csehországi Brnóban lévő válogatott viadalra. Az ifi OB-n indult Juhász Anna
atlétánk is távolugrásban, ahol 456 cm-es ugrással beállította egyéni csúcsát. Anna ezzel az
eredménnyel a középmezőnyben végzett.
Az észtországi Tallinban került megrendezésre az U20-as atlétikai Európa-bajnokság, ahol
Keszthelyi Luca lábsérüléssel bajlódva magasugrásban 170 cm-t ugrott a nála egy korosztállyal magasabb ellenfeleivel szemben.
Luca így sajnos nem jutott a döntőbe, ahová
181 cm- es teljesítménnyel lehetett bejutni.
AZ

Füle Simon sakk bronz
ELMÚLT HÉTVÉGÉN A

DEBRECENI egyetem adott
otthont a Magyar Korcsoportos Egyéni Rapid Sakk
Bajnokságnak, ahol Füle
Simon az U16 kategóriában
fiatalként az előkelő dobogós
3. helyet szerezte meg.

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

Bővülő csapatunkba keresünk főállású,
elkötelezett kollégákat!

CEGLÉD
Munkavégzés helye és címe: 2700.Cegléd, Jászberényi út 2.
Munkakör megnevezése:

RAKTÁROS

Teljes munkaidő 05:00-13:30
Főbb feladatok:
• A beérkezett áru mennyiségi és minőségi átvétele, számla és/vagy szállítólevél alapján,
• Szakosított raktározás és FIFO elv betartása,
• Folyamatos anyagmozgatás, a kiszabat szerinti másnapra
történő áru kiadása,
• Göngyöleg nyilvántartása,
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
5.konyha@eatrend.hu

CEGLÉD
Munkavégzés helye és címe: 2700.Cegléd, Jászberényi út 2.
Munkakör megnevezése:

ÉTELKISZÁLLÍTÓ SOFŐR

Teljes munkaidő 05:30-14:00
Főbb feladatok:
• Az ételek megadott címekre, időben történő kiszállítása
• Ételkiszállító sofőrök helyettesítése a környező
településeken
• Gépjármű és egyéb használt eszközök tisztántartása
”B” kategóriás jogosítvány, auto vezetésében jártasság
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
5.konyha@eatrend.hu

CEGLÉD
Munkavégzés helye és címe: 2700.Cegléd, Jászberényi út 2.
Munkakör megnevezése:

KONYHAI KISEGÍTŐ

Teljes munkaidő 05:30-14:00
Főbb feladatok:
• Konyhai feladatok elvégzése
• Előkészítés, tálalás. mosogatás, takarítás
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
5.konyha@eatrend.hu

ALBERTIRSA
Munkavégzés helye és címe: 2730. Albertirsa Győzelem utca 2.
Munkakör megnevezése:

KONYHAI KISEGÍTŐ

Rész munkaidő (7 óra)
Főbb feladatok:
• Konyhai feladatok elvégzése
• Előkészítés, tálalás. mosogatás, takarítás
Jelentkezés módja, fényképes önéletrajzzal:
3.konyha@eatrend.hu
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V]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWpVWLVYpJH]
(] D]W MHOHQWL KRJ\ D WHOHSOpVHQ PHJKLUGHWHWW
MiUDWWHUYV]HULQW|VV]HJ\ĦMWMNaz ingatODQRNHOp
kihelyezett V]HOHNWtY FVRPDJROiVL KXOODGpNRW
SDStUIpPPĦDQ\DJWHWUDSDFN 
$ PLQGHQNRUL EHJ\ĦMWpVVHO HJ\LGHMĦOHJ
PXQNDWiUVDLQN
FVHUH]ViNRW
FVRPDJROiVL
KXOODGpN J\ĦMWpVpUH V]ROJiOy 6È5*$ V]tQĦ
'7N+HPEOpPiV DGQDN
$ FVRPDJROiVL KXOODGpN EiUPHO\ iWOiWV]y
]ViNEDQ LOOHWYH D NRPPXQiOLV KXOODGpN
J\ĦMWpVpUH KDV]QiOW HGpQ\]HWWĘO HOWpUĘ MyO
OiWKDWy PyGRQ PHJMHO|OW ViUJD V]tQĦ YDJ\
WHWHMĦ IHOLUDWWDO HOOiWRWW  V]DEYiQ\RV
HGpQ\]HWEHQ LV NLKHO\H]KHWĘ D PHJDGRWW
J\ĦMWpVLQDSRQ
0LNHUOKHWD6È5*$]ViNED"
9 SDStU
WLV]WiQ ODSRVUD KDMWRJDWYD 
NDUWRQGRER] KXOOiPSDStU pOHOPLV]HUHN pV
NR]PHWLNDL FLNNHN SDStUGRER]DL V]tQHV pV
fekete-IHKpU ~MViJ V]yUyODS SURVSHNWXV LURGDL
SDStUI]HW
9 PĦDQ\DJ NL|EOtWYH ODSRVUD WDSRVYD 
V]tQHV- pV Yt]WLV]WD 3(7 SDODFN NXSDN GtWĘV
iVYiQ\YL]HV  NR]PHWLNDL pV WLV]WtWyV]HUHN
IODNRQMDL
SO
VDPSRQRV
|EOtWĘV
PRVRJDWyV]HUHV  UHNOiPV]DW\RU Q\ORQ]DFVNy
FVRPDJROyIyOLD IyOLD ]VXJRU pV VWUHFK 
MRJKXUWRVWHMI|O|VpVPDUJDULQRVGRER]RN
9 IpP- pV LWDORV NDUWRQGRER] NL|EOtWYH
ODSRVUD WDSRVYD  IpP LWDORV GRER] SO GtWĘV
V|U|VHQHUJLDLWDORV WDUWyVWHMpVGtWĘNGRER]DL
(TetraPack), konzervdoboz

LDStWVGWDSRVGW|P|UtWVG
/DStWVG NLD]LWalos kartonokat, a palackokat. A
PĦDQ\DJ
NXSDNRNDW
QHP
V]NVpJHV
visszacsaYDUQL 0LQGH]HN HOĘVHJtWLN KRJ\ W|EE
FVRPDJROyDQ\DJ IpUMHQ D ]ViNRNED H]iOWDO D
J\ĦMWĘMiUPĦYHNEHLV

JyOPHJIpUQHNHJ\PiVPHOOHWW
$] |VV]HJ\ĦMW|WW FVRPDJROiVL KXOODGpNRNDW
YiORJDWyPĦYHLQNEH V]iOOtWMXN DKRO PHJW|UWpQLN
DIUDNFLyNXWyODJRVNO|QYiORJDWiVD$IUDNFLyN
HJ\WWHV J\ĦMWpVpQHN HJ\UpV]W JD]GDViJRVViJL
RNDL YDQQDN LOOHWYH D NRUiEEDQ D
J\ĦMWĘV]LJHWHNHQ DONDOPD]RWW IUDNFLyQNpQWL
NO|QJ\ĦMWpV FVHNpO\ PpUWpNEHQ YDOyVXOW PHJ
H]pUW PLQGHQ HVHWEHQ tJ\ LV V]NVpJHV YROW D]
XWyODJRVYiORJDWiV
.L|EOtWYH" IGEN!
(J\HV IODNRQRNDW pWHOHV GRER]RNDW pV RODMRV
SDODFNRNDWHOYLOHJHONHOOHQH PRVRJDWQLPLHOĘWW
D ]ViNED NHUOQHN 6RNDNEDQ PHJIRJDOPD]yGLN
KRJ\DPRVRJDWiVVDOD]RQEDQYL]HWSRFVpNROXQN
pVH]]HOW|EEHWiUWXQNDN|UQ\H]HWQNQHN9DJ\
PpJVHP"1HPD]WYiUMXNHOKRJ\SDW\RODWWLV]WD
OHJ\HQ FVXSiQ D]W KRJ\ PDNDFV
V]HQQ\H]ĘGpVHN QH OHJ\HQHN EHQQHUDMWD (OpJ
KDSpOGiXODPRVRJDWiVYpJpQDPRVRJDWyYt]EHQ
iW|EOtWMN YDJ\ V]NVpJ V]HULQW V]LYDFFVDO
HOWiYROtWMXNDV]HQQ\H]ĘGpVHNHW
.O|Q|VHQ fontos mozzanata H] D J\ĦMWpVQHN
mivel XJ\DQDEEDD]ViNED NHOOUDNQLD]|VV]HV
V]HOHNWtYHQ J\ĦMW|WW KXOODGpNRW YDJ\LV D
PĦDQ\DJ D SDStU pV D IpP HJ\WW  pV KD PiV
DQ\DJRNNDO V]HQQ\H]ĘGQHN VDMQRV QHP
KDV]QRVtWKDWyDN~MUD
$] VHP HOKDQ\DJROKDWy V]HPSRQW hogy otthon
VHP EG|V|GQHN D ]ViNEDQ D] HOV]iOOtWiV
LGĘSRQWMiLJ
6HJtWVG PXQNiQNDW FVDN D] ~MUDKDV]QRVtWiVUD
DONDOPDVKXOODGpNRNDWJ\ĦMWVGV]HOHNWtYHQ
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